SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
6./2014. (VII. 30.)
rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól
Szentkirály Község Önkormányzat 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 elszállításra,
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő
elhelyezésre.
(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 a 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: 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
közszolgáltatást 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.
A közszolgáltatási szerződés létrejötte
4.§
(1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására a szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó
szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: törvény) 44/G. §
alapján a feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az
önkormányzat által a törvény 44/C. § -a alapján a 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
közhírlésre.
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 a mások életét, testi
épségét ne veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét 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, mely 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) A közszolgáltatás alapdíját a 5. § (1) bekezdése alapján, a szerződésírásba foglalásától
függetlenül meg kell fizetni.
(3) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés
kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett,
külön jogszabályokban módon, vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni, oly
módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.
(4) Az 1. § szerinti ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére – jogszabályban meghatározottak alapján – e rendeletben
meghatározott a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását
köteles igénybe venni.
(5) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító
eszköz mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni.
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 azonosító számát, jelét jól
olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű
felületen fel kell tüntetni. Az azonosító számokat e rendelet melléklete tartalmazza.
(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.
(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 tartalmazza.
(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.
(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 szeptember 1-ig
jelezheti a Képviselő-testület felé. A képviselő – testület a szolgáltatási díjat évente
felülvizsgálhatja.
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
polgármester

dr. Lajos Krisztina
aljegyző

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

1. melléklet a /2014. (VII.30.) önkormányzati rendelethez
A közszolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltató
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás
ellátásával az alábbi szolgáltatót bízza meg:
Rákóczi István 6060 Tiszakécske, Fő út 39/A.

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

B
Természetes személy
ingatlantulajdonos
esetén
1.500 Ft/m3 + ÁFA

C
Jogi személy
ingatlantulajdonos
esetén
1.6080 Ft/m3 + ÁFA

