VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja Vaskút lakossága egészségének és a község felszín alatti vizeinek védelme,
valamint a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megalkotása.
(2) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gyűjtés, begyűjtés szabályaitól
eltérő módon, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, elhagyni, kezelni.
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(3) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat a közszolgáltatási, település és köztisztasági feladatai
teljesítése és a környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében a közmű befogadóba nem
vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. 2
2. Leürítő hely: a szennyvíz ártalmatlanítására kijelölt hely, Bátmonostor 034/22 hrsz. ingatlanon
kialakított földmedence
3. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére,
tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.
4. Közszolgáltató: aki szennyvizet a gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától
átveszi, kezeli.
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5.
6. Szállítás: a szennyvizek telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást
is.
7. Ártalmatlanítás: a szennyvíz okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető,
szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, valamint a környezetveszélyeztetést és
környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi és környezetvédelmi előírások
szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett – kezelése fizikai-kémiai, vagy biológiai
módszerrel.
8. Közszolgáltatási, díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel összefüggő közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonos/használó által a
közszolgáltatónak fizetendő a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra megállapított
díj.
3. § (1)4 A közszolgáltatás Vaskút Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz
szakszerű elhelyezéséről, az alábbiak szerint:
a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a
közcsatornába kell bevezetni,
b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező
szennyvíz megfelelő ideiglenes tárolásáról közműpótló létesítményben, és rendszeres
elszállíttatásáról vagy
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c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő
bevezetéséről.
(3) A közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosánál, használójánál keletkező szennyvízre.
(4) A jelen rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az
ingatlanán keletkező szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról a kötelező helyi
közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.
4. § (1) A közszolgáltatás a tevékenység tartalmában az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanon gyűjtött, a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény
kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szennyvíz elhelyezés
céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása
körében a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére.
(2)5 Vaskút Nagyközség közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult
kezelő ELIT-DESING Bt. (6500. Baja Kossuth Lajos utca 17. cégjegyzékszáma: 03-06-114274
adóigazgatási azonosító száma: 22314837-2-03 statisztikai számjele: 22314837-4775-117-03)
mint közszolgáltató.
6;7
(3) Vaskút Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvizet a közszolgáltató a Baja belterület 5353/2 hrsz. alatt kijelölt ártalmatlanító
helyen, a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
által üzemeltetett bajai szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába köteles
ártalmatlanítás céljára átadni.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szerződés megkötése,
c) gondoskodik a szennyvíz elhelyezésére szolgáló leürítő hely kialakításáról, fenntartásáról,
üzemeltetéséről, megszüntetéséről,
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
e) a szennyvízzel kapcsolatos egyes jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,
f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályba nem rendezett – önkormányzati feladatés hatáskör megállapítása,
g) a közszolgáltató részére a jelen rendeletben meghatározott területi, tárgyi és személyi hatállyal
kizárólagos közszolgáltatási jog biztosítása.
(2) A leürítő helyre vonatkozó engedély alapján meg kell határozni a leürítő hely befogadó kapacitását.
A közszolgáltató kötelezettségei, a szerződés tartalmi elemei
6. § (1) A közszolgáltató kötelezettsége a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a
közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a rendelet 4. § (1)
bekezdésében megjelölt közszolgáltatás ellátása.
(2) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles
eleget tenni az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) - (4)8
(5) A közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett közszolgáltatási
engedélyének megfelelően egyéb közszolgáltatási tevékenységet is folytat, úgy jelen
közszolgáltatás keretébe nem tartozó egyéb szolgáltatás költségei elszámolását és díjat köteles
elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.
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7. § (1)9 ;10 Az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és
elszállításáról nyílt pályázati eljárással kiválasztott vállalkozó útján gondoskodik míg a szennyvíz
ártalmatlanításáról a saját tulajdonát képező leürítő helyen gondoskodik, melynek üzemeltetését
saját feladatkörében látja el.
(2) A közszolgáltatási szerződést a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult kezelővel 4 évre
szólóan kell megkötni.
(3) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírását követő év első napjától
számítottan a 4. év utolsó napján szűnik meg.
(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű
jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.
(5) - (11)11
(12) Az önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés felmondásával egy időben intézkednie kell a
közszolgáltatás ellátását biztosító döntések meghozataláról.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba nem vezetett szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint
- gyűjteni és a kezelés tényét a közszolgáltatónak bejelenteni,
(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött szennyvíz tekintetében
a közszolgáltatást igénybe venni, és a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt
közszolgáltatónak átadni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése
alapján veszi át és gondoskodik elszállításáról.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre.
(5) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha
a beépített ingatlanán senki nem tartózkodik, ezért ott vízfogyasztás hiányában szennyvíz nem
keletkezik.
(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles eleget tenni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.
(7) Azon közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében akik, a szennyvizet a
közszolgáltatónak adják át, a (6) bekezdés szerinti kötelezettségük teljesítéséről a közszolgáltató
gondoskodik.
A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések
9. § (1) A szennyvizet leürítő helyen szabad elhelyezni, leereszteni, ártalmatlanítani. A leeresztés
során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely
üzemeltetője jogosult.
(2) A közszolgáltató a szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles
kialakítani, hogy a leürítő helyen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye
aggálytalanul megállapítható legyen.
10. § (l) A közszolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán, illetve magasabb
szintű jogszabály eltérő rendelkezése esetén ennél rövidebb időn belül a szolgáltatást elvégezni.
(2) A szennyvíz begyűjtése szállítása és ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetben szüneteltethető illetőleg korlátozható.
(3) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az ismeretlen összetételű,
veszélyessége megállapításáig veszélyesnek minősített, illetve, ha a külön jogszabályok szerint a
leürítő helyen nem helyezhető el.
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(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos közműpótló létesítményéből a szennyvízkitermelését és
elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés és
szóródás-mentes, bűz és szaghatást kizáró géppel végezheti.
(5) A szennyvíz közműpótló létesítményből történő kitermelése, szállítása és leürítése közben
elszennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabály szerint engedélyezett
szerrel.
(6) A kezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan
térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a
külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe
vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és e vizek mellett 500
méteren belül nem végezhető.
(7) A szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt eszköz tárolása a közegészségügyi
követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
A közszolgáltatás díja
11. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak közszolgáltatási
díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett szennyvíz 1 m3e.
(2)12 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját a
rendelet 1. Melléklete tartalmazza.
(3) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Az
egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz szippantásának, szállításának és
ártalmatlanításának, valamint a kezelésének költségeit.
(4) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános
forgalmi adó nélkül számított egységnyi, díjtétel meghatározásával történik.
(5) A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve önkormányzati
támogatást.
(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb november 15-ig, kezdeményezheti a
díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel
alátámasztott az önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó
változás függvényében.
(7) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétele és az elszállított szennyvíz
mennyiségének szorzata alapján, kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített
szintmérő (szintjelző) alapján.
(8) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében – köteles megfizetni.
(9) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei és a
személyes adatok kezelése13
12. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződésben kell meghatározni
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait
b) a szerződés tárgyát
c) a közszolgáltatás kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapítását,
h) a számla kiegyenlítésének módját,
í) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.
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(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó alábbi adatait:
a) családi és utóneve, születési és utóneve
b) születési helye,
c) születési ideje és
d) anyja születési családi és utóneve
e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok
szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási jogviszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony
megszűnését követően a személyes adatokat a nyilvántartásából 5 napon belül törölnie kell a
Közszolgáltatónak.
(5) A Közszolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére felelős személyt és
határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, mely kizárja a jogosulatlanok
betekintésének lehetőségét.
(6) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából
adatszolgáltatást kérhet a Vaskúti Közös Önkormányzat Jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a
vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.
1
A szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
13. § 14
Átmeneti, hatályba léptetés rendelkezése
14 § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 13.§-sa 2015. január 1. napján lép hatályba.
(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 6/2011.(VII. 27.)
önkormányzati rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti.
(4) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket és a rendelet végrehajtását a település jegyzője
ellenőrzi.
(5) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.
Vaskút, 2013. november 28.
Alszegi Zoltán
polgármester

dr. Bozsolik Róbert
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. november 29. napján került kihirdetésre.

dr. Bozsolik Róbert
jegyző

14

Hatályon kívül helyezte az 5/2015.(III.31.) ör. Hatálytalan 2015. április 1. napjától.
5

1. melléklet a 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez15; 16;17

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj,
azaz az alapdíj és az ürítési díj (a szennyvíz begyűjtésével, szállításával kapcsolatos költségek,
valamint az utókezelés és a monitorozás költsége) egységnyi díjtétele

alapdíj: 1100 Ft/ingatlanonként/m3
ürítési díj: 400 Ft/m3
A fenti összegek Áfa nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára felszámításra kerül a mindenkori Áfa.

15

Módosította a 2/2016. (II.12.) ör. Hatálybalépés: 2016. február 13.
Módosította az 5/2015.(III.31.) ör. Hatálybalépés 2015. április 1.
17
Módosította a 17/2016. (XI.29.) ör. Hatálybalépés: 2017. január 1.
16
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