
 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 

irányuló  helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  44/C. § (2) bekezdésében és 45. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:  

 

 

1. §  A rendelet 1. pontjának 1. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„1.  A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Ládbesenyő 

község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti 

tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 

Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 

ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt ártalmatlanító telepen 

történő elhelyezésére.” 

 

2. §  A rendelet 6. pontjának 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„6.  A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

6. § (1) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen 

hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben meghatározott 

– szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem 

történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki 

ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben 

meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés 

alkalmazása nem történt.” 

 

 

3. §  A rendelet 11. pontjának 11. § kiegészül az (1), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint: 



„11.  A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kezelési közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A Közszolgáltató a díjat a 

közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján  jogosult beszedni.  

(2) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának 

és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének lakossági egységnyi díját az 1. mellékletben 

foglaltak szerint állapítja meg. 

 

(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az 

elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az 

elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szállítást végző 

gépjárműbe gyárilag beépített szintjelző alapján kell meghatározni. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél 

írásban kifogást emelhet. 

 

(5) Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás megszervezéséért és 

működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben az önkormányzatot 

megillető feladathoz kötött támogatást. 

 

(6) Az ürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díjára a 

költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összegével való 

csökkentését a közszolgáltatónak az önkormányzat a tárgyhónapot követően számla alapján téríti meg 

havi rendszerességgel. 

 

(7) A Közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15-ig kezdeményezheti a következő 

évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.” 

 

 

4. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

  Fedor Attila      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

  polgármester      jegyző  

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 25.  

 

Ládbesenyő, 2014. április 25. 

 

 

        Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

         jegyző  


