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Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

30

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2430594-3
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1. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző
szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek (beleértve az egyéni vállalkozásokat is) az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a
településen köztisztasági, közterület-tisztítási, hulladékgyűjtési, -szállítási feladatokkal, az elszállított hulladékok
ártalmatlanításával, hulladéklerakó üzemeltetéssel, illetve ezek valamelyikével foglalkoznak.
A településen köztisztasági tevékenységet végző szervezetek száma:

1

FIGYELEM A törzsszám (adószám els nyolc számjegye) mezt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Székhelyének címe

Törzsszám
(A szervezet
adószámának els
nyolc számjegye)

Teljes név
(rövidítés nélkül)

irányítószám

Saubermacher-Bicske Kft.
11106894

Bizonylatszám: 2430594-3

helység
Bicske

2060

út, utca, tér

hsz.

Csákvári út
45
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2. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén településtisztasági tevékenységet végző
szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek (beleértve az egyéni vállalkozásokat is) az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a
település közcsatornázatlan részein a folyékony települési hulladékok gyűjtésével, szállításával, elhelyezésével
foglalkoznak.
A településtisztasági tevékenységet végző szervezetek száma:
FIGYELEM A törzsszám (adószám els nyolc számjegye) mezt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Törzsszám
(A szervezet
adószámának els
nyolc számjegye)

Bizonylatszám: 2430594-3

Székhelyének címe
Teljes név
(rövidítés nélkül)

irányítószám
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3. sz. táblázat
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás
3. a. táblázat: A településen ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végz szervezetek
azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek (beleértve az egyéni vállalkozásokat is) az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a
településen a lakosság részére ivóvíz-termelési, -szolgáltatási, ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-hálózat-kezelési,
szennyvíztisztítási, -szolgáltatási tevékenység valamelyikével foglalkoznak.
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:
A település neve és négyjegyű
településazonosító törzsszáma (KSH):

2349

1

Mány

A csak települési szennyvizet tisztító telepek száma az év végén a településen, db
A települési szennyvizet is tisztító telepek száma az év végén a településen, db
FIGYELEM A törzsszám (adószám els nyolc számjegye) mezt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Székhelyének címe

Törzsszám
(A szervezet
adószámának els
nyolc számjegye)

11111544

Teljes név
(rövidítés nélkül)
Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatormamű Zrt.

irányítószám

helység
Székesfehérvár

út, utca, tér
Királysor

8000

3-15

A szolgáltatás jellege:

5

A szolgáltatás jellege kódja:

csak ivóvízellátás (1); csak szennyvízelvezetés (2); csak szennyvíztisztítás (3);
csak szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (4);
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás együtt (5).

Bizonylatszám: 2430594-3

hsz.
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3. sz. táblázat (folytatás)
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás
3. b. táblázat: A településen a környezetvédelmi elírásoknak megfelel, üzemel, egyedi
szennyvízkezelésre vonatkozó éves alapinformációk, tárgyév: 2012
Megnevezés

Egyedi zárt
szennyvíztároló (a)

Tisztítómezvel
ellátott
oldómedencés
létesítmény (b)

Egyedi
szennyvízkezel
berendezés (c)

1. Egyedi szennyvízkezelk az év végén, db
2. Érintett népesség az év végén, f
3. A kezelt szennyvíz mennyisége, m3/év
4.

3.-ból felszíni vízbe bocsátott, m3/év

5.

3.-ból földtani közegbe bocsátott, m3/év

6. Az elszállított iszap mennyisége, m3/év

Fogalmak, megjegyzések, jogszabályi háttér:
A 3.b. tábla adattartalma csak abban az esetben lehet 0, illetve maradhat üresen, ha a településen van üzemel
szennyvízgyjt-hálózat és az üzemel szennyvízgyjt-hálózatba bekötött lakások aránya 100%, továbbá nincsenek a
településen a környezet-védelmi elírásoknak megfelel, üzemel, egyedi szennyvízkezelésre alkalmas csatornapótló
berendezések (egyedi zárt szennyvíztároló, tisztítómezvel ellátott oldómedencés létesítmény vagy egyedi szennyvíz-kezel
berendezés), melyek a település szennyvízkezelését biztosítják.
Egyedi szennyvízkezelés: olyan egyedi szennyvízkezel létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50
lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelel települési szennyvíz tisztítását, végs elhelyezését, illetve átmeneti gyjtését,
tárolását szolgálják.
Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított
medencébl áll; a szennyvizek ártalommentes gyjtésére és a szennyvízbl keletkez települési folyékony hulladék idszakos
tárolására szolgál; az ebben gyjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított. A keletkezett szennyvíz
nem tud elszivárogni a talajba, a "hagyományos" derítt és szikkasztót nem kell számba venni.

Tisztítómezvel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencébl és tisztítómezbl álló vízilétesítmény, amely a
települési szennyvizek nem közmves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezanyagok anaerob
lebontását energiabevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszr(k), amelyek
összességében lehetvé teszik - a földtani közegbe történ végs kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élvilága számára a
tisztított szennyvizek tápanyagtartalmának hasznosítását.
Egyedi szennyvízkezel berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közmves, biológiai
tisztítását energiabevitel segítségével végzi.
Amennyiben nyilvántartási rendszerükből a kért adatok közvetlenül, esetleg tételes kigyűjtéssel nem állapíthatók meg,
becsléssel megállapított adatokat kérünk jelenteni. Minthogy a hiányzó adatok tájékoztatási kötelezettségeink
teljesíthetőségét és megbízhatóságát hátrányosan érintik, a nemzetközi statisztikai gyakorlatnak megfelelően a szakszerű
becsléssel készült adatokat elfogadjuk és nagyra értékeljük.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által, a 2000 lakosegyenérték alatti települések számára, készített útmutatóban találhatóak
szerint (amely letölthető a http://www.vizugy.hu/download.php?dokumentumkod=47 címről):
"Az önkormányzatnak a települési környezetvédelmi program részeként jóvá kell hagynia a Települési Szennyvízkezelési
Programot, melyet az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelségeknek véleményezésre meg kell
küldenie. A Települési Szennyvíz Program egyértelmen kell, hogy lehatárolja a csatornázandó, az egyedi szennyvíztisztító
kisberendezésekkel, valamint a zárt gyjtvel ellátandó területeket. Az önkormányzat felelssége ezeknek a közmveknek,
vagy közmpótlók üzemeltetésének megszervezése [...]. A közmvek üzemeltetését ellátó szolgáltató kiválasztása is
önkormányzati feladat."

Bizonylatszám: 2430594-3
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenrzésekrl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet a települési jegyz hatáskörébe utalja a települési egyedi szennyvízkezelés jóváhagyását. Az egyedi
szennyvízkezel létesítményekre vonatkozó mszaki követelményeket a felszín alatti vizek védelmérl szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet, és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

Bizonylatszám: 2430594-3
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4. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást (medencés- és fövenyfürdő)
nyújtó szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a településen fürdőszolgáltatást
(medencés- és fövenyfürdő) nyújtanak, beleértve a szállodák és hotelek által nyújtott fürdőszolgáltatást is.
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:
FIGYELEM A törzsszám (adószám els nyolc számjegye) mezt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Törzsszám
(A szervezet
adószámának els
nyolc számjegye)

A szervezet által a
településen üzemeltetett
fürdők száma:

Bizonylatszám: 2430594-3

Székhelyének címe
Teljes név
(rövidítés nélkül)

csak medencés:

irányítószám

helység

csak fövenyfürdő
(strand):

8 . oldal

út, utca, tér

hsz.

együtt üzemeltetett medencés- és
fövenyfürdő:
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5. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó
szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a településen kábeltelevíziót
üzemeltetnek, birtokolnak illetve bármilyen formában kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtanak (ideértve az IPTV-t is).
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:

1

FIGYELEM A törzsszám (adószám els nyolc számjegye) mezt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Székhelyének címe

Törzsszám
(A szervezet
adószámának els
nyolc számjegye)

Teljes név
(rövidítés nélkül)

irányítószám

Invitel Távközlési Zrt
12069316

Bizonylatszám: 2430594-3

helység
Budaörs

2040

út, utca, tér

hsz.

Puskás Tivadar u.
8-10
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6. sz. táblázat
Földterület nagysága földhasználati kategóriánként
Az OSAP 2242-es adatgyűjtésre kijelölt önkormányzatoknak csak a közbirtokra vonatkozó adatokat ("d" oszlop) kell
kitölteni.
Önkormányzati
tulajdonban lévő, de
nem hasznosított
mezőgazdasági
rendeltetésű terület

Művelési ág

hektár
a

b

nm
c
6

Közbirtok (elsősorban
közlegelő)

hektár

nm
d

0 100

Szántó (szántóként használt kerttel együtt)

8 674

0 200

Konyhakert

0 600

Gyümölcsös (törzses ≥ 400 m2, bogyós ≥ 200 m2)

0 500

Szőlő (≥ 200 m2)

2 860

1 300

Gyep (legelő és rét)

2 473

0 700

Erdő

0 800

Nádas

0 900

Halastó

1 010

5

9 079

1 030

Nem hasznosított mezőgazdasági terület (pl. parlag, nem
használt gyep és ültetvény)
Egyéb terület (pl. lakó- és gazdasági épületek, utak, udvar,
gombaterület)

62

3 102

9 999

Összes terület

73

26 188

Közbirtok: olyan földterület, amely általában egy közösség (pl. települési önkormányzat) tulajdonában van, és amelyet
többen közösen használnak, illetve azzal kapcsolatban több személyt is egyenl jogok – például a legeltetési jog közös
legeln – illetnek meg. A közbirtok állhat legelbl, kertészeti és egyéb mezgazdasági hasznosítású területbl.

Szántó (és szántóként használt kert): minden olyan terület, amely rendszeres szántóföldi mvelés alatt áll, tekintet nélkül
arra, hogy a talajmunkát milyen módon végzik, vagy a területen átmenetileg növénytermelést nem végeznek (ugaroltatják).
Ide tartoznak például az eladásra vagy takarmányozásra szánt szántóföldi növények (gabonafélék, ipari növények,
zöldségfélék, virágok, dísznövények) szabadföldi, üvegházi, illetve egyéb járható vagy nem járható védborítás alatti
termesztésére használt földterületek, faiskolák, a szamóca és az idszaki gyep (legalább 1 éven keresztül, de legfeljebb 5
évig terjed idszakra elfoglalt szántóterület, amelyben a ffélék a domináns növények).

Konyhakert: a gazdaság többi részétl elkülönített, rendszerint ház, majorság körüli terület, amely fként a gazdasághoz
tartozó személyek fogyasztásának kielégítését szolgálja. Amennyiben a kertet jelenleg nem mvelik, úgy ezt a területet a
1010-es sorban kell szerepeltetni.(Az esetek többségében a területe nem haladja meg az 1500 m2-t.)

Bizonylatszám: 2430594-3
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Gyümölcsös: gyümölcsterm fákkal vagy bokrokkal beültetett terület, amelyen a fnövény a gyümölcsfa, illetve
gyümölcsbokor. A gyümölcsös állhat többféle gyümölcsfajból is (pl. alma, körte, cseresznye stb.). A gyümölcsös terület a
term területeken túl a még nem term gyümölcsös területeket is tartalmazza. A gyümölcsös mvelési ág része minden olyan
összefüggen (azonos sor- és ttávolságban) telepített gyümölcsös terület, amely a gyümölcsfák esetében a 400 m2-t, illetve
a bogyós gyümölcsfajok esetében a 200 m2-t eléri vagy meghaladja.
Szl: azok a szlterületek, amelyeken a szltkék szabályos sor- és ttávolságra találhatók, és a fnövény a szl. A szlterület állhat
többféle szlfajtából. A szlterület a term területeken túl a még nem term szlterületeket is tartalmazza. A szlmvelési ág része
minden olyan összefüggen (azonos sor- és ttávolságban) telepített szlterület (szllugas), amelynek területe eléri vagy
meghaladja a 200 m2-t.
Gyep: a rét és legel mvelési ágak területe együttesen, azaz folyamatosan, legalább 5 vagy annál több éve ugyanazon
területen elhelyezked, kaszálással (rét) vagy legeltetéssel (legel) hasznosított terület. Ide tartoznak a nem hasznosított, de
jó környezeti és ökológiai állapotban tartás címén támogatásban részesült gyepterületek is.

Erd: erdészeti fa- és cserjefajokkal borított terület, beleértve azokat az erdei faiskolákat is, amelyeket a gazdaság saját
felhasználására az erdn belül létesített. Erd mvelési ágba tartozik a szélfogó erdsávok, védsávok, él sövények stb. területe,
valamint a karácsonyfa-ültetvények területe is, amennyiben erdként tartják nyilván. Ide tartozik még a fás szárú erdészeti
fafajokkal energiatermelés céljára telepített erd. Nem tartozik ide a közös erd használata.

Nádas: nádtermeléssel hasznosított, többnyire vízzel borított terület.
Halastó: halgazdasági célt szolgáló, lecsapolható terület.

Nem hasznosított mezgazdasági terület: korábban hasznosított, de gazdasági, szociális vagy más okokból meg nem
mvelt és vetésforgóban nem szerepl mezgazdasági területek, amelyek a gazdaság eszközeivel viszonylag kis ráfordítással
újra termelésbe vonhatók (pl.: a parlagterületek). Ide tartoznak a nem hasznosított gyepterületek (a jó környezeti és
ökológiai állapotban tartás miatt támogatásban részesülk kivételével) és a már nem term szl- és gyümölcsültetvények.

Egyéb területek: pl.: épületek és építmények, gazdasági udvarok, pihen- és díszkertek, parkok, utak és a hozzájuk tartozó
árkok, tavak, víztározók, kfejtk, terméketlen területek stb. összessége.

Bizonylatszám: 2430594-3
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