
Balatonszep ezd Község onkormányzata
Képviselő-testülete

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
512016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közm űvel ö s sze gyűj t őtt lláztartási szen nyvíz b egyűj tés ére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló

1012015. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Balatonszepezd Kozség ÖnkormÍnyzaténak Képviselőtesttilete a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LuI. törvény 45. $ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 11. pontjában
és avizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.s (2)bekezdésében meg}tatározott
feladatkörében eljárva, akomyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. $ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárő illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőketrendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. $ A 10/2015. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 9. $ (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''9. $ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyvizzel kapcso-
latos közszolgáltatás igénybevételéért két tényezős kózszolgáItatási dijat ftzet. A
közszolgáItatási díj díjtóteleit és azok legmagasabb összegét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza."
2' $ Az alaprendelet 1. melléklete heiyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

3. $ E rendelet 2016. március 1-jén lép hatáIyba.
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Kihirdetve:
Balatonszepezd, 20I 6. február 29.
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B alatonszepezd Község onkormányzata
Képviselő-testtilete

1 . melléklet az 512016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A Kir. ZSZoLGÁLTATÁS nÍ.ra :

A nem közművel összegyiijtött háztartásí szenrryviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
dija

I. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen
basznáIők, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant _ a lakások és
helyiségek bérletére' valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
törvény szerinti _ lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében
a nem közmúvel összegyiijtött háztartási szennyvíz begyfitésére vonatkoző kozszolgáltatás
díja20I5. szeptember 1. napjától:
Alapdíj: 1 .283 .-Ft
Urítési díj: 1.115.-Ft

2.398.-Ftlm3 + AFA

IL Az I. pont hatá|ya alá nem tartoző ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb
jogcímen használók tekintetében a nem közművel összegyÍíjtött háztartási szewtyvíz
begyuj tés ére vonatkozó közszol g áltatás dga:

Alapdíj:1 .550.-Ft
Urítési díj:1.1 15.-Ft

2.665.- Fím3 + ÁFA

Közszoleáltató: Nivegy Trans Kft. 8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 01 1619 brsz..

- A szá|Iítő jáLrmíikapacitása: 5m3
- A szállitási kapacitása25 m3lnap: 5 forduló/nap.
- A szállitás a befogadó szennyvíztele'p nyitvatartási idejéhez igazodik.


