
 1 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról  

 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-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  biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének 

kikérésével a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező 

közszolgáltatásáról a következőket rendeli el:  

 

 

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

 

1. § A közszolgáltatás  kiterjed Móricgát közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről 

történő átvételre, elszállítására  és ártalmatlanítása céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító 

telepen való elhelyezésre. 

 

 

 

Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely 

 

2. § (1) Móricgát  község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a kiválasztásra kerülő 

szolgáltató látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 

      (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag 

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft (6237 Kecel, Avar tér 1.) által üzemeltetett, 

Jászszentlászló 055/155. helyrajzi szám alatti, a vízügyi hatóság által kijelölt szennyvíztisztító 

telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.  

 

A közszolgáltató kötelezettségei  

 

3. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és 

közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.  

(2) A  közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet  a megrendeléstől 

számított 48 órán belül köteles  az ingatlantulajdonos egyeztetett időpontban begyűjteni és 

végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani. 

Az elmulasztott szennyvízszállítást: 

a) saját hibájából fakadóan 24 órán belül, 

b) rajta kívül álló okok esetén 48 órán belül,  

c) ha a rajta kívül álló ok 48 óra után is fennáll, az akadályoztatás megszűnése után 

azonnal köteles pótolni.  

(3) A közszolgáltató a beszállított hulladék adatiról köteles nyilvántartást vezetni. A 

nyilvántartás tartalmazza a hulladék:  
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a) mennyiségét  

b) minőségét  

c) eredetét (településrész, utca címe) 

(4) A gyűjtést, begyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, 

címét. 

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

4. § (1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 

hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2)  Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be 

nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi jogszabályi 

előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, 

ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben ártalmatlanításra elszállítatni.  

(3)  Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a 

közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

Köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személy vagyonát, testi 

épségét és a környezetet ne károsítsa. 

(4) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem 

biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak 

megfelelő tárolását, a gyűjtőhely megközelítését és rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak 

kell biztosítani. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt 

közszolgáltatótól megrendelni és elszállíttatni. 

(6) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem 

végeztetheti. 

(7) Tilos a szennyvíz járdára, úttestre, közterületre való kivezetése. 

(8)  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját 

megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni. 

 

A közszolgáltatási szerződés  

 

5. §  (1)  A közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat írásban közszolgáltatási szerződést 

köt. A közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelését végző közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető meg. 

 

6. § (1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény – közüzemi szerződésekre vonatkozó - rendelkezései 

szerinti szerződéses jogviszony jön létre. 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a.) a szerződő felek megnevezését, 

b.) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását, 

c.) szállítás helyét és gyakoriságát, 

d.) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a e rendeletben 

meghatározottak alapján számított díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi,  

e.) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. 
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A közszolgáltatás igénybevételének módja, feltételei 

 

7. §  (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről, az ingatlana területén belül zárt, 

vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban. 

(2) A közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a 

szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy 

történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő a gyűjtőterületen, közterületen és azokon kívül 

sem.  

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását kizárólag 

erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 

(5) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül – az 

igénylővel egyezetett időpontban – elvégezni. 

 

 

A közszolgáltatási díj 
 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. számú mellékletben megállapított és 

mértékű díjat köteles Közszolgáltatónak fizetni. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal 

számla alapján jogosult beszedni. 

(3) A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a 

következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 

 

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 

személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, 

anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetté válik, vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik. 

(2) A Közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a 

közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket 

betartani. 

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése 

céljából  adatszolgáltatást kérhet a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.  
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Záró rendelkezés 

 

10. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Móricgát, 2014. november 28. 

 

 

 

                              Csontos Máté                                   Valentovics Beáta 

                               polgármester                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

 

 

Ezen Képviselő-testületi rendelet 2014. november 28-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

 Valentovics Beáta 

 jegyző 
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1. melléklet a 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja 2014. évre  

Bebocsátó  által fizetendő díj: ………….,-Ft  

melyből  

Begyűjtés díja: ………………,-Ft 

Elhelyezés díja: ………………,-Ft 

Utókezelés díja: ………………,-Ft 

Monitoringozás díja: ……………,-Ft 

 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák  
 


