Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV.14.) önkormányzati r e n d e l e t e

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatos feladatokról 1
Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában, valamint a 42. § 1. pontjában
kapott hatáskörében, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2)
bekezdés d.) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a 44/C. § (2) a.) – g.) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének és a 46. § (2)
bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat
állásfoglalásának kikérésével az alábbi rendelet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet személyi hatálya Alsónyék község közigazgatási területén élő
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezők gazdasági
társaságokra és egyéb szervezetekre, míg tárgyi hatálya a közüzemi csatornahálózatba
vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem
vezetett települési folyékony hulladékra (a továbbiakban: szennyvíz) terjed ki.
2. A szennyvíz kezelése
2. § (1) Alsónyék község közigazgatási területén a szennyvízzel kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítésére, azaz a szennyvíz begyűjtésére, szállítására és elhelyezésére a
DPT Bt. (7140 Bátaszék, Budai u. 62., a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
(2) Alsónyék községben a szennyvizet kizárólag az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális
Önkormányzati Viziközmű Zrt. (a továbbiakban: Befogadó) által üzemeltetett
szennyvíztisztító telepen (Bátaszék, Mohácsi u.) lehet elhelyezni, ártalmatlanítani.
3. A Közszolgáltató kötelességei
3. § (1) A Közszolgáltató a szolgáltatást csak a külön jogszabályok által meghatározott
műszaki és közegészségügyi követelményeknek megfelelően végezheti.
(2) A szennyvíz összegyűjtése és elszállítása kizárólag az erre a célra engedélyezett,
zárt rendszerű, a csepegést és szaghatást lehető legjobban kizáró eszközzel történhet.
(3) A gyűjtésre és szállításra használt járműveken, eszközökön a Közszolgáltató nevét
és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
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(4) Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a
Közszolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a
kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
4.§ (1) A Közszolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72
órán belül a szolgáltatást elvégezni.
(2) A Közszolgáltatónak a tevékenysége ellátása során rendelkeznie kell a
bejelentéseket fogadó ügyfélszolgálati szervezettel, illetve a közszolgáltatás ellátásához
kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(3) Szippantott szennyvizet a város közigazgatási területén földre kiengedni tilos,
elhelyezése csak és kizárólag a 3. § (2) bekezdésében meghatározott telepen lehetséges.
5. § Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatással, a munkavégzésével kapcsolatban a
Közszolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Közszolgáltató a panasz alapjául
szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a
beadványt 8 napon belül a város jegyzőjéhez továbbítani.
4. A Befogadó kötelességei
6. § (1) Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az
ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba ne nem kapcsolt fogyasztók
vízfelhasználásáról, a szolgáltatása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz
mennyiségéről.
(2)
A
szennyvízelvezetési
helyről
a
szennyvízelvezető
műbe
kerülő
szennyvízmennyiségét méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott
(számlázott) vízmennyiség alapul vételével kell megállapítania.
(3) Ki kell dolgoznia, és folyamatosan vezetnie kell a szennyvízszállítás
dokumentálásának rendjét a szükséges adatok meghatározásával (pl. szippantás időpontja,
helye, lerakás időpontja, helye stb.)
5. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségek
7. § (1) Építményt elhelyezni, ha annak telke előtt közműves szennyvízelvezető
(közcsatorna) van, akkor csak a közcsatornára való rákötéssel lehet.
(2) Közcsatorna hiányában, a háztartásban keletkező szennyvíz a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. számú rendelet 24. §-a (1)
bekezdésének b.) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint elszikkasztható.
Szikkasztani csak szakszerűen megtervezett és elkészített közműpótlóval lehet, amennyiben
azt a beépítettség lehetővé teszi, és megfelel az építésügyi, a környezetvédelmi, a
közegészségügyi és a vízügyi szempontoknak.
(3) Amennyiben a szennyvíz elvezetése az (1), míg a szikkasztása a (2) bekezdésben
foglaltak szerint nem lehetséges, abban az esetben hatóságilag engedélyezett közműpótló
berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.
(4) Az új, szennyvizet kibocsátó, de közcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvíz
bekötését, használatbavételét csak közműpótló berendezések megléte esetén lehet
engedélyezni.

(5) A közműpótló berendezés használatára vonatkozó előírást azon közcsatornába be
nem kötött ingatlanok esetében is alkalmazni kell, amelyek használatbavétele, vagy ivóvíz
bekötése e rendelet hatálybalépését megelőzően történt. A szennyvíz – a szakhatóságok
által jóváhagyott kiviteli terv alapján létesített és üzemelő – közműpótló berendezésbe
történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezett szennyvizet a 7. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles elhelyezni.
(2) Megfelelő a szennyvíz elhelyezése, ha;
a) a közműpótló berendezés a tervezett vagy kibocsátott szennyvízmennyiség
legalább kétheti tárolására alkalmas, zárt rendszerű, vízzáró, ürítésre megfelelő helyen
elhelyezett;
b) az ingatlanon kommunális célra elfogyasztott vízmennyiség 80 % -ának megfelelő
szennyvíz elszállítása igazoltan megtörtént.
9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben szabályozott közszolgáltatást,
kizárólag e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott Közszolgáltatónál veheti igénybe,
ha ingatlanán szennyvíz keletkezik és gyűlik össze.
(2) A városi szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni, a rendszerre a
csapadékvíz-elvezetést rácsatlakoztatni t i l o s.
6. A közszolgáltatási szerződés
10. § (1) Az önkormányzat és a Közszolgáltató a szennyvíz begyűjtésével,
elszállításával kapcsolatos tevékenység ellátásáról közszolgáltatói szerződésben állapodnak
meg, melynek tartalmi elemeire a Vgtv-ben foglaltak az irányadók.
(2) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik.
(3) A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha;
a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét –
a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit, úgy változtatja meg, hogy a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
(4) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.
(5) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak intézkednie
kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen.
7. A helyi közszolgáltatás díja
11. § (1) A szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan
tulajdonosa díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjat e rendelet melléklete
tartalmazza.

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3 -e. A díjat az
elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.
(3) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal,
számla ellenében jogosult beszedni.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért a használót terhelő díjhátralék a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/E. § (1) bekezdése
értelmében adók módjára behajtandó köztartozás, melynek behajtása a Bátaszéki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének feladata.
8. Személyes adatok kezelése
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § alapján, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy
megsemmisülés ellen.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a
közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására
használhatja fel.
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő
személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével
egyidejűleg a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék begyűjtésével
kapcsolatos feladatokról szóló 13/2013.(IX.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
(2) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket és a rendelet végrehajtását Bátaszék
város jegyzője ellenőrzi.
(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

Alsónyék , 2014. március 31.

Molnár István
alpolgármester

Skoda Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2014. április 15.

Skoda Ferenc
jegyző

melléklet az 7/2014.(IV.14.) önk.-i rendelethez

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja

1.) lakossági megrendelés esetén:

1200.- Ft/m3 + áfa

2.) közületi megrendelés esetén:

2500.- Ft/m3 + áfa

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe
gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

HATÁSVIZSGÁLAT
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
feladatokról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem jelentős
Környezeti és egészségügyi következmények: van, az eddigiekkel ellentétben a
törvénnyel együtt igyekszik rendet tenni a települési folyékony hulladék begyűjtése, szállítása
és elhelyezése terén kialakult kaotikus állapotokon, óvva ezzel természetünket,
környezetünket.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás miatt szükséges a rendeletalkotás.
A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása miatt a kormányhivatal
törvényességi felhívással élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.
EU-s joggal való megfelelés: nincs összehangolási kötelezettség.
Előzetes véleményeztetés: nincs

