
Elıterjesztés 
 
Tárgy: A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi     
            közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet-tervezet  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 
d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvíz begyőjtésének szervezésérıl és ellenırzésérıl.  
 
Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgtv. 
szabályozza, hogy a közszolgáltatást végzı milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy 
megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval 
írásban közszolgáltatási szerzıdést köt legfeljebb 10 évre.  
A képviselı-testület által kiírt pályázatra egy vállalkozó nyújtotta be ajánlatát, mely megfelelt 
a kiírásban elıírt összes feltételnek. 
A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése határozza meg a települési önkormányzat képviselı-testülete 
szabályozási jogköreit. Ennek megfelelıen az önkormányzat rendeletben állapítja meg: 

− a közszolgáltatás tartalmát, 
− a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató megnevezését, 

mőködési terület határait, 
− a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, idıtartamát, 
− a közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit, 
− közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemeit,  
− díjfizetési kötelezettséget, alkalmazható díjtételek mértékét, a díj 

megfizetésének rendjét, kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének 
eseteit, 

− üdülıingatlanokra, az idılegesen használt és a nem használt ingatlanokra 
vonatkozó sajátos szabályokat,  

− közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

A rendelet-tervezet indokolása 
1.§-2.§. 
A tervezet 1. §-a a rendelet személyi és tárgyi hatályát, a 2.§-a a  közszolgáltatás tartalmát határozza 
meg.  
 3.§ 
Az önkormányzati rendeletben meg kell jelölni a tevékenység ellátására jogosult 
közszolgáltatót és az ártalmatlanítás céljából történı átadási helyet, valamint a közszolgáltató 
által rendszeresen ellátott terület határát.  
A közszolgáltatónak, ennek megfelelıen, a nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvizet a Paksi szennyvíztisztító telepen kijelölt átadási helyen kell elhelyeznie a 
szennyvízfogadó mőtárgyában. Az  erre vonatkozó, visszavonásig érvényes befogadó 
nyilatkozatot a Mezıföldvíz Kft. megküldte 2014. január 23-án.  
4.§. 
A közszolgáltatás igénybevételének kötelezettségét és az igénybevétel alóli mentességet 
tartalmazza. 
 



 
5.§-6.§. 
E szakaszok a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok jogairól és kötelezettségeirıl 
rendelkeznek.  A közszolgáltató a jogszabályokban elıírt feltételek és eszközök birtokában 
köteles elvégezni  a szolgáltatást, mivel ezek betartása  elengedhetetlen a biztonságos 
szolgáltatás végzéshez. A rendelet alapján a közszolgáltató  a megrendeléstıl számított 72 
órán belül köteles a háztartási szennyvizet begyőjteni és elszállítani. Ezen felül, a 
közszolgáltatónak tájékoztatási és beszámolási kötelezettsége is van a jegyzı és az 
önkormányzat felé. 
Az ingatlantulajdonos feladata a szennyvíz biztonságos győjtése,  a közszolgáltatás 
megrendelése, elszállíttatása, ugyanakkor jogosult a közszolgáltató munkavégzésével 
kapcsolatban panaszt is tenni. 
7.§. 
A közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés tartalmai elemeit írja elı. 
8.§.  
A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos díjat fizet, melyet díjkalkuláció alapján az 
önkormányzat képviselı-testülete határoz meg. A rendelet nem tartalmaz a díjfizetésre 
vonatkozó kedvezményt vagy az - üres ingatlanokon kívül -  mentességet. A Vgtv. szerint, 
amennyiben az önkormányzat díjkedvezményt vagy mentességet alkalmaz, akkor a 
különbséget díjkompenzáció formájában a szolgáltatónak megtéríti.  
A díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül. 
9.§.  
A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésének rendjét rögzíti. 
10.§-11.§. 
A hatálybalépés idejét és a jogharmonizációs záradékot foglalja magába. 
 
A jogszabályi elıírásnak eleget téve a rendelet-tervezetet elküldtük véleményezésre a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıségnek Székesfehérvárra. 
 A Felügyelıség  a véleményét megküldte, amelyben a figyelemfelhívás mellett  a rendelet-
tervezetet a vonatkozó aktuális jogszabályok elıírásainak figyelembe vétele mellett  
elfogadásra javasolja.  
Emellett tájékoztatásul megkapták a rendelet-tervezetet a szomszédos önkormányzatok is, 
akik eddig észrevételt nem tettek.  
 
Az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi az a közszolgáltatási szerzıdés-tervezet, melyet a 
Vgtv. elıírásainak megfelelıen készítettünk elı. 
Az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi a rendelet-tervezet, mely a jogszabályi  
elıírásoknak megfelelıen szabályozza a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
begyőjtésének rendjét.  
 
Elızetes hatásvizsgálat 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek 
társadalmi, gazdasági hatása nincsen. A közszolgáltatás díjának beszedésére 
a szolgáltató jogosult és az a bevételét képezi. 
b) Környezeti és egészségi következményei: Az új szabályozás kötelezıen írja elı a 
közszolgáltatás igénybevételét és ezzel a környezetszennyezést és a szennyvíz 
közegészségügyi kockázatait hívatott megakadályozni. Közvetlen hatása az, hogy nagyban 
segíti a felszín alatti ivóvízkészletek védelmét.  
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet  nem jár az 



adminisztratív terhek növekedésével. 
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: A helyi szabályozás kötelezı, mulasztásos törvénysértést 
eredményez és a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után. 
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, az elıterjesztést megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni, a szerzıdés-tervezetet, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.  
 
Tengelic 2014. március . 
 
 
                                                                        Gáncs István sk. 
                                                                        polgármester  
 
 

Határozati javaslat 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotására, valamint a közszolgáltatási szerzıdés elfogadására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselı-testület  az elıterjesztés 1. számú Mellékletét képezı közszolgáltatási szerzıdést 
elfogadja.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerzıdés aláírására.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Gáncs   István polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A NEM KÖZM ŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ  

GYŐJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ İDÉS 

(TERVEZET) 

amely létrejött egyrészrıl Tengelic Község Önkormányzata (7054 Tengelic, Rákóczi u.11. 

képviseli: Gáncs István polgármester) mint Megrendelı 

másrészrıl  Balogh József vállalkozó (székhelye: Nagydorog Zalka Máté u.18.,  adószáma: 

62568377-1-37, vállalkozói igazolvány száma: ES-538317.) mint Közszolgáltató az alulírt 

helyen, idıben, az alábbi feltételekkel:  

 

1. Megrendelı – az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl rendelkezı 

1995. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) foglaltak alapján – megrendeli a 

Közszolgáltatótól Tengelic községben a nem közmővel összegyőjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítését és az 

ártalmatlaníttatás céljából a háztartási szennyvíznek  a kommunális szennyvíz 

befogadásáról szóló szerzıdése alapján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által kijelölt, a Mezıföldvíz Kft..  

üzemeltetésében lévı Paksi települési szennyvíztisztító telepre ( Paks, Kölesdi u.46) 

szállítását, szennyvíztisztító telepnek történı átadását.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelı 2013. november hónapban a háztartási szennyvíz  

összegyőjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére pályázatot írt ki, amely 

pályázati eljárás eredményesen zárult le. A pályázaton Balogh József  vállalkozó 

nyertes ajánlattevıként vett részt.  

 
3. Mindezek alapján Felek rögzítik, hogy e közszolgáltatási szerzıdést határozott idıre 

kötik, 2014. április  1. napjától öt év idıtartamra, 2019. március  31. napjáig. 

 

4.  Felek rögzítik, hogy Megrendelı Tengelic község közigazgatási területén a háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítését és a háztartási 

szennyvíz elhelyezését, ártalmatlanítását a háztartási szennyvíz fogadásáról szóló 

érvényes szerzıdése alapján az 1. pont szerinti települési szennyvíztisztító telepre 

szállítása, szennyvíztisztító telepnek történı átadása útján biztosítja. 



 

Közszolgáltató a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás lebonyolításába 

közremőködıként ill. teljesítési segédként csak olyan alvállalkozót vonhat be, aki 

rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélyével. A közremőködı 

tevékenységéért a Közszolgáltatónak felel. 

 

5. A felek rögzítik, hogy a háztartási szennyvíz begyőjtése és szállítása kizárólag az erre 

a célra szolgáló, különleges rendeltetéső, zárt rendszerő, gépi mőködtetéső, csepegés, 

bőz- és szaghatást kizáró eszközzel, jármővel végezhetı. 

 

A háztartási szennyvíz átadása, leürítése kizárólag az 1. pont szerinti, vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezı szennyvíztisztító telepen történhet. A 

közszolgáltató nyilatkozik, hogy a szerzıdéskötéskor az 1. pont szerinti telep 

üzemeltetıjétıl az erre vonatkozó befogadó engedéllyel rendelkezik.  

Közszolgáltató köteles az érvényes új befogadó nyilatkozatokat, szerzıdéseket a 

Megrendelı Önkormányzatnak a szerzıdés hatálya alatt haladéktalanul bemutatni, 

másolatban átadni. 

 

6. Az önkormányzat és a közszolgáltató egybehangzó akarattal módosíthatja a 

közszolgáltatási szerzıdés jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit.  

 

Ha közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen jogszabály a közszolgáltatási 

szerzıdés elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamely szerzıdı fél lényeges és 

jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a szerzıdést 

módosíthatják. 

 

7. A Felek bármelyike a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja a 

szerzıdést a Vgtv. 44/G. §-ában meghatározott esetekben és módon, az ott 

meghatározott felmondási idıvel. 

 

8. A tárgyévre vonatkozó szolgáltatási díjak megállapítása során a háztartási szennyvíz 

egységnyi térfogatának szippantási díját (Ft/m3) kell alapul venni. A közszolgáltatási 

díj egységesen bruttó 1700.-Ft/m3.  

 



Az igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Vgt. 44/E.§-ában rögzített módon történik. 

 

A közszolgáltatási díjakat Megrendelı önkormányzati rendeletben határozza meg. 

 

9. A Megrendelı vállalja: 

a)  a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató 

számára szükséges információk szolgáltatását,  

b)  a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának 

elısegítését;  

c)  a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.  

 

10. A Közszolgáltató kötelessége: 

 

Tengelic község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz  ideiglenes tárolására 

szolgáló létesítmények kiürítése, a háztartási szennyvíz elhelyezése és ártalmatlanítás 

céljából a szerzıdéses szennyvíztisztító-telepre szállítása, a szennyvíztisztító telepnek 

történı átadása, amely magában foglalja a háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását, s ennek keretén belül: 

 

• A háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó szerzıdés megkötése, e 

szerzıdésben a háztartási szennyvíz átvételi feltételeinek, módjának rögzítése. 

• Tengelic község közigazgatási területérıl a háztartási szennyvíz szippantására 

és szállítására vonatkozó megrendelés felvételét követıen köteles a 

közszolgáltatásnak 72 órán belül eleget tenni. 

• A háztartási szennyvíz szállítását az erre a célra készített különleges 

rendeltetéső zárt rendszerő, gépi mőködtetéső, csepegés, bőz- és szaghatást 

kizáró eszközzel, jármővel történı végzése. 

• A háztartási szennyvíz úgy begyőjteni, szállítani és leüríteni, hogy az 

szennyezést, elcsurgást ne okozzon. Elcsurgás esetén köteles a szennyezést 

haladéktalanul megszüntetni, az elcsurgott szennyvízet összegyőjteni, a 

szennyezett terület fertıtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni. 

• A háztartási szennyvízet még a szippantás napján a szerzıdéses 

szennyvíztisztító telepre beszállítani, ott a szerzıdésben kijelölt helyen és 



módon a vízmőnek átadni, a beszállítás tényét, a szippantás mennyiségét a 

telephely üzemeltetıjével igazoltatni. 

• A háztartási szennyvíz eredetének igazolása és az erre vonatkozó iratok 5 évig 

tartó megırzése. 

• A háztartási szennyvíz elszállításának megtagadása, ha a szippantandó 

szennyvízrıl érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján az 

feltételezhetı, hogy az közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés 

alapján nem engedhetı. Abban az esetben, ha a szennyvíztelephelyen történı 

átadást követıen a szennyvíz összetétele nem felel meg a közcsatornába 

engedhetı szennyvizekre vonatkozó jogszabályi elıírásoknak, a 

Közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készítésére köteles. Amennyiben a 

laboratóriumi vizsgálat eredményeként a hulladék nem tekinthetı háztartási 

szennyvíznek, úgy a Közszolgáltató kötelessége a laboratóriumi vizsgálat 

igazolt költségeinek, továbbá a technológiai tevékenységben okozott károkozás 

helyreállítási költségeinek Megrendelıre történı áthárítása. Az okozott kárról 

és a költségekrıl a jegyzıt értesíteni köteles. 

• A közszolgáltatás jogszabályoknak megfelelı teljesítéséhez szükséges 

mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint 

a szükséges létszámú és végzettségő szakember alkalmazása. 

• A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez 

szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése. 

• A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres 

teljesítése. 

• A közszolgáltatás által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az 

alkalmazás tapasztalatairól, az önkormányzat képviselı-testületének történı 

évenkénti egyszeri tájékoztatása. 

- A fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási 

rendszer mőködtetetése.  

 

Az ügyfélszolgálaton a fogyasztók személyesen, telefonon, levélben 

informálódhatnak a közszolgáltatásról, és elintézhetik a közszolgáltatással 

kapcsolatos reklamációikat is. 

 



11. A közszolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben Tengelic község 

Önkormányzata Képviselı-testületének tárgyban szabályozó önkormányzati rendelete, 

valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló törvény és a vonatkozó jogszabályokban 

foglalt rendelkezések az irányadók. 

 

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás jognyilatkozataikat helyesen tartalmazza, melyre 

tekintettel azt helybenhagyólag írták alá. 

 

Tengelic, 2014. március 12 

 

 

 

                ...................................... ……………………………… 

 Gáncs István polgármester                                    Balogh József 

        Tengelic  Község Önkormányzata                                      vállalkozó  

                       Megrendelı                                                    Közszolgáltató 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
../2014. (……) önkormányzati  rendelete 

 
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás ellátásáról 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. Törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és 45.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és  Természetvédelmi  Felügyelıség véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el:    
 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tengelic község közigazgatási területén a közüzemi 
csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal 
el nem látott területen lévı ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelıjére, az ingatlant egyéb 
jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos ). 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkezı 
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizek begyőjtésére, kezelésére valamint az erre 
vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 
 
(3)  A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, 
valamint az ezzel összefüggı tevékenységekre. 
 

2. A közszolgáltatás tartalma 
 

2.§. 
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
(a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanon keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
tárolására szolgáló győjtıhelyrıl történı begyőjtésére, továbbá az elszállítást végzı 
közszolgáltató részére átadott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek az 
ártalmatlanítás céljából történı elszállítására, 
b) az a) pontban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 
céljából a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt 
szennyvíztisztító telepen történı elhelyezésére. 

 
 

 
 
 



 
3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

  
3.§. 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatást Balogh József  7044. 
Nagydorog Zalka M. u.18. ( továbbiakban: közszolgáltató) látja el, Tengelic Község 
Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján 2014. február 1-jétıl 
2018.december 31-ig.  
(2) Tengelic Község területén a begyőjtött nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezése  kizárólag a Mezıföldvíz Kft üzemeltetésében 
lévı Paksi szennyvíztisztító telepen ( Paks, Kölesdi u.46.) található háztartási szennyvíz 
befogadó  mőtárgyba történik. 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele, a 
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei 

 
4.§. 

 
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyőjtésére és 
ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 1. §.(1) 
bekezdésében  meghatározott ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. 
(2) Mentesül a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha a 
beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem 
keletkezik és ennek tényét bejelenti a közszolgáltatónak. 
(3) A rendelet 1.§.(1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkezı gazdálkodó 
szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésérıl, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény ( továbbiakban: Vgtv.) 44/C.§.(1) 
bekezdésében  foglaltak szerint nem gondoskodik. 
(4) A közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló 
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy 
felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történı rendelkezésre állásról, 
a szolgáltatás megrendelésének módjáról, a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett 
változásról.  
 

5.§. 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban 
foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni. 
(2) A közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet köteles az 
ingatlantulajdonos megrendelésétıl számított 72 órán belül –  az ingatlantulajdonossal 
egyeztetett idıpontban -  begyőjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) 
bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani. 
(3) A közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtését nem 
tagadhatja meg, kivéve 

a) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minısül, 
b) ha ismeretlen összetételő a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, 



c) ha a szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezetı 
törzshálózatban vagy szennyvízelvezetı mőben nem helyezhetı el. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év december 31-ig köteles 
tájékoztatást adni Tengelic Község Jegyzıje részére. A tájékoztató tartalmazza a megrendelık 
nevét, a háztartási szennyvíz származási helyét a szállított mennyiséget és a szállítás 
idıpontját. 
(5) A közszolgáltatót a Vgtv.44/H.§.(1) bekezdés szerint beszámolási  kötelezettség terheli  az 
Önkormányzat felé. 
 

6.§. 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet az 
ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelő, közmőpótló létesítményben összegyőjteni. 
(2) A közmőpótló berendezésbe az ingatlantulajdonos csak háztartási szennyvizet vezethet és 
tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közmőpótló berendezést úgy használni, hogy azzal 
sem más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. 
(3) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell megrendelni a közszolgáltatótól. 
(4) Az ingatlantulajdonos az összegyőjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 3. § (1) 
bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra 
jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el. 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelı rendszerességgel és idıben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket, különösen a szállítójármő 
számára a közmőpótló létesítmény  megközelíthetıségét biztosítani. 
(6) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a 
közszolgáltatónál panaszt tenni. 

 
5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdés létrejötte,  egyes tartalmi elemei 

 
7.§. 

 
(1) A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. - 
közüzemi szerzıdésekre vonatkozó – 387 – 388. §-a szerint szerzıdéses jogviszony jön létre. 
 
(2) A szerzıdés létrejön 
a) az ingatlantulajdonos megrendelésével, 
b) a közszolgáltatás igénybevételével. 
 
(3) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerzıdésben meg kell határozni: 
a) a szerzıdı felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevı 
természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek székhelye, adószáma és számlavezetı 
pénzintézete), 
b) a szerzıdés tárgyát, 
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdı napját, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a begyőjtésre vonatkozó szabályokat, 
f) a felek jogait és kötelezettségeit, 
g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, 



h) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit, 
i) az irányadó jogszabályok megnevezését. 

 
6. A közszolgáltatás díja 

 
8.§. 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A 
képviselı-testület  a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/D. §- ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A közszolgáltatás díját az 
Önkormányzat egy éves díjfizetési idıszakra  állapítja meg. Az érvényes díjtételeket e 
rendelet melléklete tartalmazza. 
(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendı közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát 
bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejőleg kell megfizetni. 
(3) A közszolgáltató  minden év november 15-ig kezdeményezheti a következı évre 
vonatkozó díj felülvizsgálatát. A felülvizsgálathoz a közszolgáltató a Vgtv.44/D.§(7) 
bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D.§(1)-(6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelı díjkalkulációt készíteni. 
(4) A Vgtv. 44/E.§.(1) bekezdés alapján az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék és annak 
járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minısülnek, melyeknek behajtására a 
Vgtv. 44/E.§.(2)-(6) bekezdése az irányadó. 

 
 

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

9.§. 
 
A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat ( természetes 
személyazonosító adatok valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja 
nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. 
 
 

8. Záró rendelkezések 
 

10.§. 
 
Ez a rendelet 2014. április l. napján lép hatályba. 

 
11.§. 

 
Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK  Európai 
Parlament és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.  
 
Tengelic 2014. január   
 
 
                         Gáncs István  sk.                                   Tolnai Lászlóné sk. 
                         polgármester                                                jegyı 
 



 
 
 

Melléklet a ../2014. (…..) önkormányzati rendelethez 
 
 
1 m3 szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának költsége: 1 700.-Ft/m3  



 
 



 

 
 
 



 
 



 
 
 



 


