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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. 
melléklet 1.1.w) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §  

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. (1085 Budapest, Baross u. 36.) (a továbbiakban: közszolgáltató).” 

2. §  
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. §  
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. melléklete 2015. április 1-jén lép hatályba. 
(3) A rendelet 2015. április 2. napján hatályát veszti. 

 

 Basky András sk.  dr. Balogh László sk. 
  polgármester            jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 20. 

  dr. Balogh László sk. 
            jegyző 
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1. melléklet a 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

 
„ 1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb mértéke 

Általános forgalmi adó nélkül 
2015. április 1-től 2016. március 31-ig 

  
 
 

1. Alapdíj 4.395.- Ft/ürítési alkalom 
2. Ürítési díj 345.-Ft/m3 

„ 
 


