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Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VII.9.) önkormányzati
rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 44/C.§ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai
1. §
A közszolgáltatás Mezősas község (a továbbiakban: település) közigazgatási
területén található ingatlanok tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb
jogcímen használójánál (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) átvételére,
szállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására (begyűjtés) terjed ki.
A közszolgáltató és az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely
megnevezése
2. §
(1) A település közigazgatási területén a szennyvízzel kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás rendszeres ellátására jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató:
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti
u. 1. (a továbbiakban: közszolgáltató).
(2) Az ingatlanokon keletkező szennyvizet a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató
Zrt.
által
üzemeltetett
települési
szennyvíztisztító
telep
szennyvízbefogadó műtárgyában (Berettyóújfalu, Vágóhíd utca 5814 hrsz.) kell
ártalmatlanítás céljából elhelyezni.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3. §
(1) Ahol a háztartási szennyvíz közüzemi csatornahálózatba, vagy helyben történő
tisztítás után befogadóba történő elvezetése nem biztosított, az ingatlan tulajdonosa
az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon,közszolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza
létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás
teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti,
illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
4. §
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(1) A szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az
önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt a közszolgáltatóval. A
közszolgáltatási szerződés időtartama 3 év.
(2) A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:
a) a közszolgáltató és a közszolgáltatás megnevezése,
b) a közszolgáltatás minőségi ismérvei,
c) a közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése,
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja és időtartama,
e) a közszolgáltató jogszabályban előírt kötelességeinek meghatározása,
f) az önkormányzat jogszabályban előírt kötelességeinek meghatározása,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei,
h) a közszolgáltatási díj megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer
leírása, a
díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértéke és a
díj meg változtatása érdekében alkalmazandó eljárás,
i) az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárás,
j) a közszolgáltatás teljesítésére közreműködő, vagy teljesítési segéd igénybe
vételének feltételei.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A szennyvíz begyűjtése kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan
járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak.
(2) A szennyvíz begyűjtését úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne
idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen. Elcsorgás
esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a
szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a
környezet eredeti állapotát helyreállítani a közszolgáltató kötelessége, melynek
haladéktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, közüzemi
csatornahálózatba, más befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett
háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint – az ingatlana területén belül egyedi zárt szennyvíztárolóban
köteles gyűjteni.
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(2) Az ingatlantulajdonos a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal
köteles eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne
szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot
ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerinti szennyvizet a 2.§ (1)
bekezdésben megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás
ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) A szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál
megrendelni.
(5) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos
bejelentéstől számított 72 órán belül, a vele egyeztetett időpontban elvégezni, az
ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik.
(8) A szennyvíz begyűjtését arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem
végeztetheti.
(9) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett kötelező
közszolgáltatás szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni.
Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó szabályok
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, amennyiben beépített, de nem használt, vagy beépítetlen
ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik.
(2) A vízellátással rendelkező üdülőingatlanok és egyéb időlegesen használt
ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek
igénybe venni. Időlegesen használt ingatlan az olyan ingatlan, amelyet az
ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben használja. Mentesül az
ingatlantulajdonos, továbbá az üdülőingatlan tulajdonos a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlant egy naptári évben
legalább 4 hónapig nem használja.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés
okát az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A
bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A
mentesülési ok megszűnését az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak.
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A közszolgáltatás díja
8. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéért kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló - közszolgáltatási
díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díjtételeit az önkormányzat külön rendeletben
állapítja meg.
(2) Egységnyi díjtétel: a szippantási alkalmanként fizetendő, a begyűjtött szennyvíz
mennyiségétől független alapdíj, és a begyűjtött háztartási szennyvíz után
köbméterenként fizetendő ürítési díj.
(3) Az alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke az egységnyi
díjtételként meghatározott alapdíj és ürítési díj összege.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján
fizeti meg a közszolgáltatási díjat.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb
módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9. §
(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató a
magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint köteles kezelni, és az
adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.
(2) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából,
a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e
jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési
kötelezettség
időtartama
alatt
kezelheti
a
közszolgáltatással
érintett
ingatlantulajdonos közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A
közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos
igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes
adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek
átadni.
Záró rendelkezések
10. §
(1) A jelen rendelet 2014. július 10-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti társulás
létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a
hulladékról.
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(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk
(3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.
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