
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, és a 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.)
önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
 
„(2) Pilisvörösvár közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, szállításával és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésével az Önkormányzat, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/12888/2019. számú kijelölő határozata alapján 2020. január 24.
napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2020. december 10 napjáig, a Silvánus Kft.-t, - mint közérdekű szolgáltatót – bízza meg.”
 
2. § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről – jelen rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért a díjat
- a közüzemi csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetében: bruttó 4.192 Ft/m3;
- a közüzemi csatornahálózatba be nem köthető ingatlanok esetében: bruttó 4.192 Ft/m3;
- közületek szennyvízszállítási díja: bruttó 4.610 Ft/m3

(mely tartalmazza a leürítés díját is) az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak megfizetni. A 6,5 m3 alatti szennyvízbegyűjtés során is a 6,5 m3-re vonatkozó szolgáltatási díj kerül kiszámlázásra, így a minimális
szolgáltatási díj
- a közüzemi csatornába be-, illetve nem beköthető ingatlanok esetében bruttó 27.250 Ft/alkalom,
- közületek esetében bruttó díj 29.965 Ft/alkalom.”
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. január 23.
 

                    Dr. Fetter Ádám                                                       Dr. Krupp Zsuzsanna
                      polgármester                                                                        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2020. január 24. napján.

Pilisvörösvár, 2020. január 24.
 

                                                                                 Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                              jegyző
 


