
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Budakalász polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Budakalász Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 

XLII.tv.2.§-ában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott 

feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

1.§ 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

15/2015.(V.29.) számú rendeletének (a továbbiakban: R) 3.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2020. június 17. napjától 2025. június 25. 
napjáig a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató által kijelölt MI.MI Team 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2000 Szentendre Szatmári u. 29; statisztikai 
számjel: 12459724-3700-113-13; KÜJ szám: 103723749; KTJ szám: 102829625.) kell érteni.” 
 

2.§ 

A R 3.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A közszolgáltató által az ártalmatlanításra és lerakásra alkalmas szennyvíztelep: 1039. 
Budapest III. kerület Pünkösdfürdő utca 1-3. koncentrált szennyvízleeresztő hely.”  
 

3.§ 

A R 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A képviselő-testület a közszolgáltatási megállapodást a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését végző kijelölt közszolgáltatóval a jelen rendelet hatályba 

lépéstől az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2025. június 15 napjáig 

köti.”  

4.§ 

A R 4.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „Az új közszolgáltatási szerződés megkötésével.” 

 



5.§ 

A R 5.§-sa a következői (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint az ideiglenes ellátás 

díjánál figyelembe kell venni a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint 

egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CXIV. törvény 1. §-ában a közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő 

meghatározására vonatkozó szabályokat. 

(9) A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási díjból 

meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért felelős 

önkormányzat útján téríti meg.” 

 

Záró rendelkezés 

6.§ 

(1) Ez a rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

(2)  A R 5.§ (3), (4), és (5) bekezdése hatályát veszti. 

  

 

 dr. Göbl Richárd     dr. Deák Ferenc 

   polgármester                        jegyző 

 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. június 17. 

napján alkotta meg, kihirdetése 2020. június 17-én megtörtént. 

 

 

dr. Deák Ferenc jegyző 

  


