
Körösszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XI.14.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról

Körösszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)
4.§-ban kapott felhatalmazás alapján, és a Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1.§

A rendelet célja Körösszakál község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek
védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a
közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Körösszakál község közigazgatási területén található
ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a
települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2)[1] A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét
a Komádi-94 Fejlesztési, Beruházási és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni Körösszakál Község közigazgatási
területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A közszolgáltató által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási, ürítési helye: Komádi 0174/11
helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telep.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen
használója köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíznek a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
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tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, és azt a közszolgáltató részére
átadni.

(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó
közterületen a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a
rákötési lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad
elvezetni.

(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak
begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az
ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(4) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az
ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött házi szennyvíz elhelyezéséről az e
rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles
gondoskodni.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5.§

(1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.
A közszolgáltatási szerződésre a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6.§-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A
szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírás napjától számítottan a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott, 3.§ (2) bekezdésében meghatározott
időtartam lejártával szűnik meg.

(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a
vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltakat. A közszolgáltatást igénybevevő
ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti
szerződéses jogviszony jön létre.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő
felek megnevezését és azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás
teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla
kiegyenlítésének a módját, a szerződés felmondásának feltételeit.

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a
célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes
mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a
szolgáltató cég jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell
tüntetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni,
hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést
megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület
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fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti
állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek
haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48
órán belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi
megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a
vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és
gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől
függő elszállításáról

(6) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges
feltételekkel rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének közszolgáltatási feladatainak ellátására
bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők teljesítéséért úgy
felel, mintha saját maga teljesítette volna.

(7) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes
helytállási kötelezettséggel tartozik.

(8) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes
költségelszámolást készíteni és azt a Képviselő-testületnek évente március 31.-ig
benyújtani.

(9) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a

területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(10) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása

kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem
azon kívül, sem közterületen.

7.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó
közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba
nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön
jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az
ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a
közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő
gondossággal 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)[2] Az ingatlantulajdonos köteles a 7.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe
venni és a jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és
részére a közszolgáltatás ellenértékét a közszolgáltató által a helyszínen kiállított

3. oldal, összesen: 5 oldalMHK Jogszab ly szolg ltat s

2017.02.27.http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed4dr3eo8dt3ee4em5cj4cd1b...

http://www.njt.hu/njtonkorm.php


számla ellenében, a közszolgáltatás igénybe vételét követően készpénzben
kiegyenlíteni.

(4) 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.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az
ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra
jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben
elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket
biztosítani.

(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az
önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1
alkalommal kötelesek igénybe venni. A nem használt ingatlanok esetében a
szolgáltatás igénybe vétele nem kötelező, azonban ezt a ingatlantulajdonos köteles a
közszolgáltató felé igazolni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltételei

8.§

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles
gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a
közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely
esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével
megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg,
kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az
önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy
szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

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

(1) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő lakossági és
közületi egységnyi díját egy éves időtartamra, naptári évre az 1. számú melléklet
szerint határozza meg.
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(2) Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás
megszervezéséért és működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon
és összegben az önkormányzatot megillető feladathoz kötött támogatást.

(3) A leürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési
díjára a költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami
támogatás összegével való csökkentését a közszolgáltatónak az önkormányzat a
tárgyhónapot követően számla alapján téríti meg havi rendszerességgel.

(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15.-ig
kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
10.§

(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak
szerint a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak
kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést
betartani.

Záró rendelkezések
11.§

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Körösszakál, 2014. november 13.

              Pálfi Tamás                                                                  Urayné Szilágyi
Márta

              polgármester                                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés dátuma:                                                   Körösszakál, 2014. november

14.

                                                                                              Urayné Szilágyi Márta
                                                                                                           jegyző

[1] A rendelet szövegét a 5/2015 (V. 16.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos:
2015. május 17.-től
[2] A rendelet szövegét a 5/2015 (V. 16.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos:
2015. május 17.-től
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