Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
16/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról*
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdésének 25.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1. §
(1) A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következı
rendelkezések lépnek:
„(3) Díjkedvezményben részesül az a lakossági fogyasztó, akinek a közmőves
szennyvízelvezetés és –tisztítás biztosításához szükséges víziközmő rendszer a
közterületen az ingatlanról mőszakilag elérhetı módon nem áll rendelkezésre. Nem
tekinthetı mőszakilag elérhetı módon rendelkezésre állónak a víziközmő rendszer, ha az
ingatlan bekötıvezeték létesítésének költsége meghaladja a településen szokásos bekötési
költség kétszeresét. A településen szokásos bekötési költség bruttó 200.000,- Ft. A
díjkedvezmény mértéke: 464.- Ft/m3 + ÁFA.
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A rendeletet a közgyőlés a 2012. április 5-i ülésén fogadta el.
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(4) A díjkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a lakossági fogyasztó ingatlanáról
elszállított szennyvíz mennyisége elérje a vízfelhasználás 70 %-át.”
(2) Az R. 10. §-a a következı (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A díjkedvezményben részesülı lakossági fogyasztónak a Szolgáltató a kedvezmény
nélküli díj kiszámlázására jogosult.
(6) Szolgáltató a díjkedvezmény érvényesítése érdekében havonta adatot köteles szolgáltatni a
jegyzınek azon lakossági fogyasztókról, akiknek mőszakilag elérhetı módon nem áll
rendelkezésre a közmőves szennyvízelvezetés. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az
adott fogyasztási hely vízfelhasználását és az elszállított szennyvíz mennyiségét.
(7) A díjkedvezményt az Önkormányzat a Szolgáltató által megküldött adatok alapján –
féléves elszámolást követıen – augusztus 15-ig, illetve február 15-ig téríti meg a jogosult
lakossági fogyasztók részére.
(8) A díjkedvezményre jogosultak megállapításával, a bekötési költségek vizsgálatával,
valamint a díjkedvezmény elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési- és Fejlesztési Igazgatósága látja el.”
2. §

Hatályát veszti:
1. az R. 7. § (5) bekezdése,
2. az R. 1. mellékletében a „Díjkedvezményben részesül: -Az önhibáján kívül a
szennyvízhálózatra rákötni nem tudó lakossági igénybevevı: 589.- Ft/m3 mértékig.”
szövegrész.
.
3. §
E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követı 10. napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2012. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

