
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának 

15/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete 

az elválasztott rendszerű csatornahálózatra 

való illegális csapadékvíz bevezetés 

megakadályozásáról, és a jogtalan 

magatartást megvalósítók 

szankcionálásáról 

Dunabogdány Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a 38/1995.(IV.5.) Korm. 

rendelet szabályait figyelembe véve, a 

szennyvízelvezető rendszer 

működőképességének fenntartása, valamint, a 

környezetszennyezés megakadályozása 

érdekében a következő rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya kiteljed Dunabogdány 

község közigazgatási területén mindazon 

jogi, természetes és jogi személyiséggel nem 

rendelkező személyekre,- fogyasztókra, 

fogyasztói közösségekre és azok 

megbízottaira - akik/amelyek Dunabogdány 

közigazgatási területén a DMRV Duna Menti 

Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály 

Zoltán u. 3.) kezelésében, üzemeltetésében 

lévő szennyvízelvezető- és tisztító rendszert 

illegálisan terhelik, ezen rendszerekbe 

engedély nélkül csapadékvizet vezetnek be. 

Ellenőrzési jogosultság 

2.§ 

(1) A DMRV Zrt. munkatársai, a DMRV Zrt.- 

vel szerződött vállalkozások munkatársai - 

akik kilétüket fényképes igazolvánnyal, 

felhatalmazó levéllel igazolják - jogosultak 

ellenőrzési tevékenységet végezni minden 

olyan ingatlanon, amely előtt kiépített 

közüzemi szennyvízcsatorna üzemel. 

 

(2) Az ellenőrzés során feltárt 

szabálytalanság, illegális csapadékvíz 

bevezetés, rákötés tényét az ellenőrzést 

végzők jegyzőkönyvben és digitális 

fényképfelvétel készítésével együttesen 

dokumentálják. 

Jogkövetkezmények 

3. § 

(1) Az igazolt és dokumentált illegális 

csapadékvíz bevezetés esetén a DMRV Zrt. 

jogosult az ellenőrzés időpontjától 

kezdődően visszamenőlegesen egy éves 

időtartamra csapadékvíz-elvezetés jogcímén 

számlát kiállítani az ingatlan tulajdonosa, 

használója számára (számlázási 

jogosultság). 

(2) A számla-kiállítás alapja és összetevői: 

- átlagos csapadékmennyiség 600 m/év; 

- az ingatlan azon alapterülete – 

tetőfelület, udvarfelület – amelyről a 

csapadékvizet összegyűjtve a 

szennyvízcsatornába vezették; 

- az adott évben érvényes szennyvíz-

elvezetési és vízterhelési díj; 

- ÁFA. 

 

(3) Az igazolt és dokumentált illegális 

csapadékvíz bevezetésért kiszámlázott díj 

meg nem fizetés esetén közadók módjára 

behajtható. 

4. § 

(1) Az illegális csapadékvíz bevezetést, 

rákötést az ingatlan tulajdonosa, használója 

az ellenőrzés időpontját követő 15 

munkanapon belül köteles ellenőrizhető 

módon megszüntetni. Az utóellenőrzést az 

önkormányzat és/vagy a DMRV Zrt. 

alkalmazottjai, megbízottjai végzik. 

(2) Szabálysértést követ el az, aki 

- nem teszi lehetővé vagy akadályozza a 

hálózatellenőrzést; 

- nem tesz eleget illegális rákötése 

megszüntetési kötelezettségének; 



 

- nem teszi lehetővé vagy 

akadályozza az utóellenőrzést. 

 

(3) A szabálysértés elkövetése miatt 
50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírság 
szabható ki. 

(4) A DMRV Zrt. a szabálysértést 

elkövetőkről hét napon belül 

jegyzőkönyvet küld az önkormányzat 

jegyzője részére. 

(5) A szabálysértési eljárás 

lefolytatására a települési önkormányzat 

jegyzője jogosult. 

Záró rendelkezések 

5. §  
Ez a rendelet 2011. február 1. napján lép 
hatályba. 
 
Dunabogdány, 2010. december 20. 
 

 
A rendeletet 2010. december 23. napján 
kihirdettem. 
 

 


