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Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2014. június 24-i ülésére 
 
2. napirendi pont: 

SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2014.  (VII. 30.) rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó   
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) és e) 
pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 9., 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 
1.§ 

(1) A közszolgáltatás kiterjed:  
a) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő 

elhelyezésére. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

közszolgáltatással ellátott terület határa Szentkirály település közigazgatási területére terjed 
ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a településen a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint Szentkirály közigazgatási területén a 
szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), 
ahol háztartási szennyvíz keletkezik.  

 
Értelmező rendelkezések 

2.§ 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon keletkező 
háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére és tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett akna. 

2. Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak 
fizetendő, rendeletben meghatározott díj. 

3. Ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a szerinti 
ingatlantulajdonos. 

 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

3. § 

 (1) A rendeletben meghatározott területen a kötelező települési folyékony háztartási szennyvíz 
összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait a megbízott közszolgáltató 
5 évig jogosult és köteles ellátni. A közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltató nevét 
és címét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a BÁCSVÍZ Zrt. 
(továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett tiszakécskei szennyvíztelepre (6060 
Tiszakécske, Csámpa 2. sz.), az erre a célra kialakított műtárgyban kell a szolgáltatónak 
ürítenie. Belépéskor a szolgáltató az „ellenőrző szelvény" ürítő helyen maradó példányát a 
szennyvíztelepen leadja.  

(3) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az 
üzemeltetőnek. Az ártalmatlanítási díj összegét a jelen rendelet 9. §-ában meghatározott 
közszolgáltatási díj tartalmazza. 

(4) A szolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben a folyékony hulladékot nem az 
ezen § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. A kizárásról a képviselő-testület dönt.  

(5) A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni. 
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A közszolgáltatási szerződés létrejötte 
4.§ 

(1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre. 

(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: törvény) 44/G. § szerint a 
feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az önkormányzat által a 
törvény 44/C. § -a alapján kötelezően szervezett közszolgáltatásra – a mindenkor hatályos 
polgári törvénykönyv közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerinti  
szerződéses jogviszony jön létre. 

(3) A településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást 
igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. 

(4) A szolgáltatást igénybe vevő a háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó igényét a 
közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon hétfőtől – péntekig 8.00 órától – 16.00 óráig 
jelentheti be. A szolgáltató elérhetősége az Önkormányzat hirdetőjén kerül kihirdetésre. 

 
 

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
kötelező igénybevételének módja és feltételei 

5. § 

(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 
számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató írásban köteles értesíteni az 
ingatlantulajdonost. 

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató – a változás 
bekövetkezte előtt 30 nappal – írásban értesíteni köteles az ingatlantulajdonost. 

 

6. §  
 (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 
során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások életét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 
számára. 

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 
alól, ha nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán nem keletkezik háztartási szennyvíz, és ezt 
írásban bejelentette a közszolgáltatónak. 

 
7. § 

(1) A közszolgáltatás megkezdésekor az ingatlantulajdonos, vagy a közszolgáltató 
kezdeményezésére a teljesítés feltételeit írásba kell foglalni, melynek során meg kell határozni: 

a) a közszolgáltatás megkezdésének napját, 

b) a teljesítés helyét, 

c) a felek jogait és kötelezettségeit, 

d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit, 

e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 

f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. 

(2) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladékot a tulajdonos az ingatlanon belül, az építési 
hatóság által engedélyezett vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni oly módon, 
hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést. 

(3) Az 1. § szerinti ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére e rendeletben meghatározott közszolgáltatás ellátására 
feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni.  

(4) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz 
mérőberendezése alapján köteles az e rendelet szerinti díjat megfizetni, amely nem lehet 
kevesebb 4.500.- Ft+ áfa összegnél. 
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5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

8. §  

(1) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű 
szennyvíz vezethető. Tilos mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy 
egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 
akadályozza. 

(2) A közműszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a vele 
egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 
ártalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető, vagy korlátozható. 

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet összetételének megállapításáig veszélyes hulladéknak 
kell tekinteni, amelynek elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (4) 
bekezdésben foglaltakat, valamint ha a szennyvíz az átadási helyen a külön jogszabályok szerint 
nem helyezhető el. 

9.§ 
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt 

rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. 
(2) A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató nevét, elérhetőségét, valamint a 

„Szennyvízszállítás” feliratot fel kell tüntetni.  
(3) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés 

keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és 
fertőtlenítenie kell. 

(4) A szolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési 
előírásoknak megfelelő 6060 Tiszakécske, Szolnoki u. 62. (9107. hrsz.) szám alatti 
telephelyet biztosítani.  

 
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos 

rendelkezések 

10. §  

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen szabad 
leereszteni és ártalmatlanítani. 

(2) A közműszolgáltató a begyűjtött és elszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az átvett 
háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy a ténylegesen 
elhelyezett háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye pontosan 
megállapítható legyen. 

 
7. Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

11. §  

(1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát, 
nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ingatlanban 
bejelentett lakóhelye senkinek nincs. 

(2) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a 
közszolgáltató részére. 

(3) A nyilatkozat alapján a közszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki. 

 
8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

12. §  

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást 
igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének 
időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltatónak 
30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik. 
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(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a 
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 
9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel, a fizetendő díj megállapítása, 

díjkedvezmény alkalmazása 

13. § 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, 
amelyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. 

(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és 
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített összeg. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti 
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben kiállított számla 
alapján a helyszínen megfizetni. 

(5) Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális 
használat időtartamára kell megfizetni. 

(6) A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 30-ig jelezheti a 
Képviselő-testület felé. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja. 
(7) A szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 
 
 

10. A rendelkezések betartásának ellenőrzése 
14.§ 

 
(1) A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések 

ellenőrzéséről a helyi önkormányzat gondoskodik. 
(2) Az üzemeltető a Szennyvíztelepen havonta összegyűjtött „ellenőrző szelvények" ürítő helyen 

maradó példányait az Önkormányzat felé átadja.  
 
 

11. Hatályba léptető rendelkezések 

15. §  

 

 (1) Jelen rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 
 

                        Szabó Gellért                                                           dr. Lajos Krisztina 
                        polgármester                                                                   aljegyző 
 
  
Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Szentkirály, 2014. augusztus 1. 

dr. Lajos Krisztina 
         aljegyző 
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1. melléklet a /2014. (VII.30.) önkormányzati rendelethez 
A közszolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltató 

 
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 
ellátásával az alábbi szolgáltatót bízza meg: 
 
Rákóczi István egyéni vállalkozó, 6060 Tiszakécske, Fő út 39/A. 
 
 
 
 
 
 

2. melléklet a   /2014. (VII.30.) önkormányzati rendelethez 
A közszolgáltatás díja 

 

 A B C 

1  Természetes személy 
ingatlantulajdonos 
esetén 

Jogi személy 
ingatlantulajdonos 
esetén 

2 Közszolgáltatási díj 1.500 Ft/m3 + ÁFA 1.680 Ft/m3 + ÁFA 
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TELEPÜLÉSI  FOLYÉKONYHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI  SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyfelől: Szentkirály Község Önkormányzata 
székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13. 
adószáma: 15724708-2-03 
bankszámláját vezető hitelintézete: OTP Bank Nyrt. 
bankszámlaszáma: 11732208-15338246 
 a továbbiakban,mint Megbízó,  

másfelől: Rákóczi István, szennyvízszippantó-teherfuvarozó 
székhelye: 6060 Tiszakécske, Fő u. 39/A 
váll.ig.száma: ES-423812 
adószáma: 43694433-2-23 
bankszámláját vezető hitelintézet: Fókusz Takarékszövetkezet tiszakécskei fiókja 
bankszámlaszáma: 51700186-10000434 
 a továbbiakban,mint Vállalkozó között a következők szerint: 

1. Szentkirály Község Önkormányzata megbízza, a Vállalkozó vállalja, hogy Szentkirály Község 
közigazgatási területén a folyékony-hulladék szippantását és ártalmatlanítóba történő szállítását a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő módon 2014. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig  
a Megbízó számára elvégzi.  

2. A Vállalkozó vállalja, hogy folyékony-hulladék szállítási szolgáltatását az év 365 napján, a 
bejelentést követő 72 órán belül elvégzi. 

3. A felek a szolgáltatás díját magánszemély ingatlantulajdonosok részére 2014. évben 1500.- 
Ft/m3 + ÁFA összegben határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez 
szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. 

4. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt szállítási díjat e szerződés 
aláírását követően legkorábban 2015. január 1-től emeli legfeljebb a KSH által megállapított 
inflációs ráta mértékével. 
Amennyiben a Vállalkozó évközbeni szolgáltatásidíj emelést akar érvényesíteni, azt írásban kell 
bejelentenie, a szükséges indoklással együtt. 
 
5. Szolgáltatási-díj emelés a Képviselő-testület hozzájárulásával érvényesíthető a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig, melyet Vállalkozó október 31-ig írásban kezdeményezhet. 
A Vállalkozó köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 
 
6. A Vállalkozó a szolgáltatást a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi.                
 
7. A Vállalkozó köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 
 
8. A Megbízó a szolgáltatás környezetvédelmi előírásoknak megfelelő teljesítését bármikor 
ellenőrizheti. 
 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
10. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. Felmondási idő mindkét fél 
részére két hónap. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről Szentkirály Község 
polgármestere, a vállalkozó részéről Rákóczi István tehet.  

11. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Kecskeméti 
Járásbíróság illetékességét.  
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12. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik 
aláírták.  

Kelt:  2014. július 31. 

            Szabó Gellért                                                                             Rákóczi István 
           polgármester                                                                                 vállalkozó 
 

Indokolás 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatályon kívül helyezte a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Hgt.), amely a 
korábbiakban meghatározta a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás 
szabályait is. A Ht. egyidejűleg módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a 
továbbiakban: Vgtv.), amelynek IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére.  
 
 1. Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát, amely megegyezik a Hgt. 3.§ d) pontjában 
meghatározott folyékony hulladék fogalmával.  
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja szerint „a háztartási 
szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az 
emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy 
csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak."  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmába pedig csak az olyan háztartási 
szennyvíz tartozik, amelyet a keletkezés helyéről vagy az átmeneti tárolóból – a közcsatornára 
való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 
gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából (Vgtv. 1. melléklet 37. pont). A Vgtv. 4. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. új 44/C.§ 
(2) bekezdésében meghatározott jellemzőit önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A 
települési folyékony hulladékkezelés, mint kötelező közszolgáltatás helyi szabályait eddig nem 
szabályoztuk, a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének és kezelésének kötelező közszolgáltatásáról.  
Az új rendeletben a települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatban szabályoznia kell a 
közszolgáltatás tartalmát, az ellátott terület határait, a közszolgáltató megnevezését, működési 
területét, a közszolgáltatás rendjét, módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogait, 
kötelezettségeit, közszolgáltatási szerződés elemeit, a közszolgáltatás igénybevételének 
feltételeit, módját, a közszolgáltatás díját, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket.  
2. A folyékony hulladékra vonatkozó korábbi szabályokhoz képest változás, hogy nem a 
fogyasztott víz mennyiségével, hanem a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségével arányos díjat kell fizetnie az ingatlantulajdonosnak. A közszolgáltatási díjat 
legalább egyéves időszakra, ÁFA nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.  
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:  
A fentiek alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező 
közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotására az alábbi indokolás alapján, a tervezet szerint 
teszek javaslatot.  
 
 
Részletes indokolás  

1. § 
A tervezet 1. §-a a közszolgáltatás tartalmára, a közszolgáltatással ellátott terület határaira 
tartalmaz rendelkezéseket. A közszolgáltatás teljes körű megszervezése érdekében a 
közszolgáltatás Szentkirály község közigazgatási területére kiterjed.  
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2. § 
A tervezet 2. §-a az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.  

3. § 
Az önkormányzati rendeletben meg kell jelölni a tevékenység ellátására jogosult közszolgáltatót 
és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet, valamint a közszolgáltató által rendszeresen 
ellátott terület határát. A közszolgáltató ennek megfelelően a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet az e célból megépített és BÁCSVÍZ Zrt. által üzemeltetett tiszakécskei 
szennyvíztelepre (6060 Tiszakécske, Csámpa 2. sz.), szennyvíztisztító telepen kijelölt átadási 
helyen kell elhelyezni a települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.  

4. § 
A közszolgáltatás kötelező igénybe vételének egy garanciális eleme, hogy a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos között a jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll, ugyanakkor a közszolgáltató a szolgáltatás körülményeiről, annak feltételeiről 
köteles megfelelő módon tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat.  

5. § 
Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei meghatározására a környezet 
védelme érdekében, továbbá a szolgáltatás elvégzésének biztosítása érdekében elvárható 
alapvető szabályokat javasolom rögzíteni a tervezet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben. Az üresen álló 
ingatlanok vonatkozásában tartalmaz mentesítő szabályokat az 5. § (3) bekezdése.  

6. § 
A tervezetben javasolt szabály szerint a közszolgáltatás igénybevételét megelőzően, de 
legkésőbb azzal egyidejűleg az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a 4. § (1) 
bekezdésében rögzítettek szerint létrejövő jogviszonyt a felek írásba foglalhatják. Az írásba foglalt 
szerződés egyes tartalmi elemei a közszolgáltatás ellenőrizhetősége, számlázása szempontjából 
legfontosabb alapadatokat tartalmazzák.  

7. § 
A tervezet 7. §-a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
meghatározásának részeként tartalmazza azokat a garanciális szabályokat, amelyek a 
biztonságos szolgáltatás végzéséhez elengedhetetlenek.   

8. -10. § 
A tervezet környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a kijelölt átadási helyen 
történő leeresztésre és ártalmatlanításra tartalmaz korlátozó rendelkezéseket.  

11. § 
A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés f) pontja az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan sajátos 
szabályokat kell alkotni.  

12. § 
E § a közszolgáltatás ellátásával összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
tartalmaz rendelkezéseket.  

13. § 
A közszolgáltatás legmagasabb díjának meghatározására teszek javaslatot.  

14. § 
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, a hatálybalépés napjaként 2014. augusztus 1. 
napját javasolom meghatározni.  
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
előterjesztést tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, 
valamint véleményezésre az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség részére.  
 
Kérjem T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni.  
 
Szentkirály, 2014. július 27. 
 

                      Szabó Gellért 
                       polgármester 
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3. napirendi pont: 
Testületünk a Napközi Otthonos Óvoda vezetői állására pályázati felhívást tett közzé, melyre 
határidőn belül egy pályázat érkezett. A szükséges véleményezési eljárás lefolytatása után az 
ülésen ismerjük meg a nevelőtestület és a szülők közösségének álláspontját, lesz lehetőség 
személyesen is kérdést intézni a pályázóhoz, ezt követheti a titkos szavazás. 
A pályázat az előterjesztés mellékletét képezi, amit korábban megküldtünk már a testület 
tagjainak. A vezetői kinevezés 2014. augusztus 1-től 2019. július 31-ig szólhat. 
 
4. napirendi pont: 
a.) A négy intézményünk áramellátását célzó KEOP pályázat benyújtásához már csak néhány 
lépés van hátra. Közülük egy az előzetes közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása, az eredményhirdetés. A képviselő-testület által korábban elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzat szerint az ajánlatkérés megtörtént, a bírálathoz szükséges dokumentumok értékelése 
következik. 
 
b.) Megtörtént a temetőbe az urnafal felállítása is. Az alapot helyi kőműves mester készítette, a 
felépítményt egy dunántúli sírköves, Zsolnai Elemér állította rá. A teljes költség 554.200.- Ft. 
 
Szentkirály, 2014. július 25. 
 
 
                                              
                  polgármester 
 

 


