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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…………. /2021. (I……..)  

 

Ön ko rm án y za t i  RE N DELET E  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet módosításáról 

 

( t e r v e z e t )  

 

Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2015.(IV.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

  

 

1.§ Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati 

rendelet) 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban, a 

megrendeléstől számított legkésőbb 24 órán belül köteles a közszolgáltatást ellátni.” 

 

 

2.§ Az önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértékét – amennyiben központi 

jogszabály másként nem rendelkezik - a Közszolgáltató által a Vgt. 44/D.§ (7) bekezdése szerint 

készített részletes díjkalkuláció alapján e rendelet határozza meg.” 

 

 

3.§ Az önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) az ingatlanok műtárgyaiban összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítésének áfa nélküli 

legmagasabb díja: 3.500 Ft/m3” 

 

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bánk, 2021. január …. 

 

 

 

  Torma Andrea  Dr. Molnár-Fábián Ágnes 

  polgármester  jegyző 

 

 
Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 2021. január ….-én.. 

 

 Dr. Molnár-Fábián Ágnes 

 jegyző  
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet módosításáról szóló 

…/2021. (……..)  

önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. 

pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi 

önkormányzat feladata különösen – többek között – a helyi környezet- és természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 45.§ (6) bekezdése 

felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy meghatározza a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályait, 

előírásait. 

 

Részletes indokolás 

 

 

1-3.§-hoz 

A rendelet hatályba lépését követően az ingatlanok műtárgyaiban összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ürítésének áfa nélküli nettó ürítési díja legfeljebb 3.500 Ft/m3. A közszolgáltatás teljesítésének 

időtartama az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 24 órán belül történik. 

 

4.§-hoz 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 

rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a 

törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 

 

 


