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__________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-19/2014.    Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási 
       szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
       közszolgáltatás 
      Mell.:   1 pld. Közszolgáltatási szerződés tervezet 
       1 pld. rendelet-tervezet 
       (előzetes hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. május 30. napján víziközmű-szolgáltatásra 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), amelyet a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 2228/2013 számú határozatával, 2014. január 1-jei hatállyal 
jóváhagyott. 
 
Szükséges a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni a háztartási szennyvíz 
begyűjtésével és szállításával kapcsolatban is, amelynek tárgya: 
 
Kiszombor közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkezett, a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben 
meghatározott módon összegyűjtött, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, 
engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz (a 
továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtése és szállítása az ingatlantulajdonos eseti 
megrendelésére. 
 
A közszolgáltatási szerződés a fent hivatkozott bérleti-üzemeltetési szerződés 
hatálybalépésének napján lép hatályba és hatálya a bérleti-üzemetetési szerződés Magyar 
Energetikai-és Közmű szabályozási Hivatal által kiadott, jóváhagyó határozatában 
meghatározott időbeli hatályáig tart, de a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 44/G§ (2) bekezdése alapján legfeljebb 10 évig. 
 
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
14/2003./VII.29./ KKÖT rendelet 5. § (1) bekezdése jelöli meg a közszolgáltatást 
kizárólagosan végző Közszolgáltatót. 
 
Tekintettel arra, hogy jelenleg ez már nem a Makó-Térségi Víziközmű Kft., hanem az 
ALFÖLDVÍZ Zrt., valamint arra, hogy időközben a tárgykört érintően a központi 



jogszabályok jelentősen megváltoztak, célszerűnek tűnik egy új rendelet megalkotása a fent 
hivatkozott rendelet hatályon kívül helyezésével. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
Közszolgáltatási szerződést a tervezetnek megfelelően jóváhagyni, valamint rendeletét a 
tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. január 24. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
            polgármester 



Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és szállítására 
 
____/2014.(____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ALFÖLDVÍZ 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata között 
megkötendő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
Közszolgáltatási szerződéssel, azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és 
felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 

Közszolgáltatási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről   
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Székhely:    6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Adószám:    15726889-2-06 
Képviselő:    Szegvári Ernőné polgármester 
 
a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről az 
 
ALFÖLDVÍZ Zrt. 
Székhely:    5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 
Cégjegyzékszám:   04-10-001580 
Adószám:    13100887-2-04 
Pénzintézet és bankszámlaszám: KHB Nyrt. 10402609-26017989-00000000 
Képviselő:    Nagy László általános vezérigazgató-helyettes valamint 
     Varga Ferenc 4. sz. Divízió vezető együttesen 
 
a továbbiakban: Közszolgáltató,  együttesen mint Felek között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények 
 
1.1. A Felek 2013. május 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttek a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-rendszerek ALFÖLDVÍZ Zrt. általi 
üzemeltetése tárgyában. 
 
1.2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2014.(____) 
önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: Rendelet) a 2. pontban meghatározott 
közszolgáltatás az ALFÖLDVÍZ Zrt. feladata. 
 
2. A szerződés tárgya 

2.1. Kiszombor nagyközség közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán 
keletkezett, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 
(IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon összegyűjtött, közüzemi csatornahálózatba 
vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett 
háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtése és szállítása az 
ingatlantulajdonos eseti megrendelésére. 

2.1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
tevékenységi ellátásának jogát kizárólagosan biztosítja a Közszolgáltató részére Kiszombor 
nagyközség közigazgatási területén. 

3. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
3.1. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

3.1.1. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató munkavégzését folyamatosan 
ellenőrizni. A Közszolgáltató köteles az ellenőrzéshez szükséges valamennyi 
iratot az Önkormányzat rendelkezésére bocstani. Az ellenőrzés szempontjai: 
- mennyiségi adatok  
- minőség 
- határidők betartása 



 

- szolgáltatás személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek betartása 
- lakossági panaszok ügyintézése 

3.1.2. Az Önkormányzat köteles a tevékenység folyamatos és hatékony ellátásához 
szükséges információk szolgáltatására.  

3.2. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
3.2.1. A Közszolgáltató – a Rendeletben előírt módon - folyamatosan és teljes körűen 

köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások 
betartása mellett. 

3.2.2. A Közszolgáltató köteles a tevékenység folyamatos, biztonságos és bővíthető 
teljesítéséhez szükséges fejlesztés és karbantartás elvégzésére. 

3.2.3. A Közszolgáltató köteles továbbá a teljesítéshez szükséges mennyiségű és 
minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a teljesítéshez 
szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására.  

3.2.4. Köteles a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek 
összehangolásának elősegítésére. 

3.2.5. A Közszolgáltató kötelezettsége az ingatlantulajdonosi megrendelések 
bejelentésére legalább egy telefonvonalat fenntartani, és legalább egy 24 órában 
elérhető diszpécser szolgálatot üzemeltetni. Az ide beérkezett megrendeléseket 
48 órán belül a Közszolgáltató teljesíteni köteles. A Közszolgáltatói 
megrendelésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálására is alkalmas 
ügyfélszolgálatot fenntartani.  

3.2.6. Az esetleges panaszokat a mindenkori fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak 
szerint köteles kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, az 
ingatlantulajdonost erről értesíteni. 

3.2.7. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos közszolgáltatással 
összefüggésben tudomására jutott személyes adatait az információs 
önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
valamint a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint 
bizalmasan kezelni.  

3.2.8. A Közszolgáltató továbbá köteles a közszolgáltatási díj mértékéről, 
alkalmazásának tapasztalatairól az Önkormányzatot legalább évente egyszer 
tájékoztatni. 

 
3. A szerződés hatálya 

 
Jelen szerződés az 1.1. pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződés 
hatálybalépésének napján lép hatályba és hatálya a bérleti-üzemetetési szerződés Magyar 
Energetikai-és Közmű szabályozási Hivatal által kiadott, jóváhagyó határozatában 
meghatározott időbeli hatályáig tart (mely határozatot a Felek jelen szerződéshez utólag 1. 
sz. mellékletként csatolnak) de a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 44/G§ (2) bekezdése alapján legfeljebb 10 évig.  
 
4. A szolgáltatási terület 
 
A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást a Közszolgáltató a Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területén fekvő ingatlanokon összegyűlt háztartási szennyvíz esetében köteles 
ellátni, de a közszolgáltatással rendszeresen ellátott terület pontos határait az Önkormányzat 
a Rendeletben köteles meghatározni. 
 
5. A közszolgáltatási díj 
 
5.1. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendeletben határozza meg.  
5.2. A közszolgáltatási díj változására a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év október 
31. napjáig tehet javaslatot a Vgtv. előírásaira figyelemmel. 



 

5.3. A közszolgáltatási díj fizetése az eseti megrendelések alapján eseti jelleggel történik 
a helyszínen készpénzben. 
5.4. Költségek ellentételezésre kapott támogatásokkal a Felek negyedévente elszámolni 
kötelesek, melyet a Önkormányzat 15 napon belül a Közszolgáltató részére átutal. 
 
6. A háztartási szennyvíz átadási helye, ideje és módja 

 
6.1. Helye: a Makó 4513/2 hrsz. alatti Szennyvíztisztító Telepen kialakított szippantott 
szennyvíz leürítési és fogadási pont. 
Amennyiben a megjelölt ürítési helyen, annak meghibásodása miatt a megjelölt időpontban a 
szippantott szennyvizet nem tudja fogadni, úgy egy másik leürítési helyet jelölhet ki a 
Közszolgáltató. 
6.2. A háztartási szennyvíz jelen szerződés megkötésekor érvényes fogadási időpontja: 
Minden nap: 08.00- 15.00 óráig, kivétel ünnepnapokon, ekkor szünetel a fogadás. 
6.3. A leürítés módja: gravitációs 
 
7. A háztartási szennyvíz megfelelési feltételei 
 
7.1. Veszélyesnek minősülő hulladékot a Közszolgáltató nem köteles fogadni, azt a 
Megrendelőnek el kell szállítania vagy szállíttatnia, még abban az esetben is, ha a leürítés 
már megtörtént a veszélyes anyag ártalmatlanítására vagy elhelyezésére szolgáló 
megsemmisítő műbe. 

 
7.2. Nem tárgya a szerződésnek a csatornaiszap, ipari folyékony hulladék, hígtrágya, 
veszélyes hulladék fogadása és kezelése. Így ezen folyékony hulladékok beszállítása még 
akkor sem történhet meg, ha azok egyébként megfelelnek a leürítés szabályainak. 

 
8. A szerződés megszűnése  
 
8.1. Jelen szerződés megszűnik: 

a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg 
d) felmondással 

8.2. Jelen szerződés csak akkor mondható fel az Önkormányzat részéről, ha a 
Közszolgáltató 

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan 
megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 
b) a jelen szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 
megsérti. 

8.3. A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató jelen szerződést akkor 
mondhatja fel, ha 

a) az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a 
Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését, vagy 
b) a jelen szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Közszolgáltató a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges 
és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

8.4. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést hat hónapos felmondási határidővel 
mondhatja fel, és felmondása esetén a felmondási idő végéig a közszolgáltatást változatlan 
feltételekkel köteles teljesíteni. A felmondási idő lejártát követően az Önkormányzatnak 
intézkednie kell, hogy a közszolgáltatás biztosított legyen. 
 



 

9. Kapcsolattartók 
 
Az Önkormányzat részéről: Szegvári Ernőné polgármester Tel.: 30-5256495 
A Közszolgáltató részéről: Németh Csaba 4.sz. Területi Divízió szennyvízágazat-vezető  
Tel: 20-9837795 
 
10. Egyéb rendelkezések 

 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, az érvényben lévő jogszabályok, különösen 
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, a  
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013.(XI.29) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény idevonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket 
tárgyalásos úton, peren kívül rendezik, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, úgy felek az esetleges jogvita esetére, értékhatártól függően a Békéscsabai 
Járásbíróság illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el. 
 
Felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi példányát „szerződéseket hitelesítő 
címkével” látnak el, melyet szintén aláírásukkal hitelesítenek. 
 
Kiszombor, 2014. 77777777.  Békéscsaba, 2014777777777. 
 
 
 
7777777777777..777   77777777777777777. 
                   Önkormányzat                       Közszolgáltató 



 

„TERVEZET” 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2014.(____) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1)-(2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
1. § 

 
(1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos helyi szabályok 
megteremtése révén a település lakossága egészségének védelme, a település természeti és 
épített környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz által 
okozott terhelések minimalizálása. 
(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője 
vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles 
gondoskodni az ingatlanán keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről, a közegészségügyi és 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kiszombor nagyközség közigazgatási területén 
minden közcsatornával el nem látott terület vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá 
nem kötött ingatlan ingatlantulajdonosára. 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására. 
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a csatornaiszapra, az ipari folyékony hulladékra, a 
hígtrágyára és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 
gazdasági tevékenysége során keletkezett a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíznek kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik az (6) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az elkülönített gyűjtés nem oldható meg, úgy a 
közszolgáltatást valamennyi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre igénybe kell 
venni. 
 



 

(6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíznek kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 
nem gondoskodik. 
 

3. 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, 
közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és 
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) 
jogosult és köteles ellátni Kiszombor nagyközség közigazgatási területén valamennyi 
ingatlantulajdonos tekintetében. 
(3) Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által szállított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye, kizárólag a Makó 4513/2 helyrajzi szám alatti 
Szennyvíztisztító Telepen kialakított szippantott szennyvíz leürítési és fogadási pont. 
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben megjelölt ürítési hely annak esetleges meghibásodása 
miatt ideiglenesen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem tudja fogadni, 
úgy erre az esetre egy másik leürítési helyet jelölhet ki a közszolgáltató. 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
4. § 

 
(1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
 

5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 
5. § 

 
(1) A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásra az önkormányzat köt szerződést, legfeljebb 10 évre. 
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését, 
azonosító adatait, a 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 módját, a szerződés 
felmondásának feltételeit. 
 
 
 
 
 



 

6. A közszolgáltató 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. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel 
kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét. 
(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 fertőtlenítését elvégezni vagy 
elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó 
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át és gondoskodik az 
ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról. 
(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő 
számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját megjelölni és 
végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3.§ (3) bekezdésében megjelölt szennyvíztisztító 
telepre szállítani. 
(5) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosi megrendelések bejelentésére legalább egy 
telefonvonalat fenntartani és legalább egy 24 órában elérhető diszpécserszolgálatot 
üzemeltetni. A közszolgáltató köteles továbbá a megrendeléssel kapcsolatos panaszok 
kivizsgálására is alkalmas ügyfélszolgálatot fenntartani. 
(6) A közszolgáltató a beérkezett megrendeléseket 48 órán belül köteles teljesíteni. A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása naponta 8 és 15 óra között történik, az 
ünnepnapok kivételével. 
(7) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető, 
hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. 
 

7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
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 – külön jogszabályban meghatározott műszaki 
és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlantulajdonosra 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 ne 
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, közbiztonságot ne zavarja. 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a 3.§ (2) bekezdésben 
megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét a 9. § (4) 
bekezdésben szabályozott módon kiegyenlíteni. 
 
 



 

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 
közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az 
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelnie. Az ingatlantulajdonos köteles 
biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az 
elláthassa feladatát. 
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő 
rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéshez szükséges 
feltételeket biztosítani. 
 

8. 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 
életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 
és a műtárgyaik állagát. 
(3) A közszolgáltató megtagadhatja a háztartási szennyvíz elszállítását 
a) ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig, 
b) valamint ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető 
törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 
 

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

 
(1) A közszolgáltatás díja alapdíjból és ürítési díjból áll. Az egységnyi díjtétel a 
közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3 –ében kerül kifejezésre. A települési 
hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb, általános forgalmi adót nem tartalmazó 
egységnyi díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A fizetendő díj megállapításakor a közszolgáltató által – a díj kiszámítására vonatkozó 
előírások alapján – készített és minden év október 31. napjáig az önkormányzathoz benyújtott 
díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek 
ellentételezésére kapott költségvetési támogatást. 
(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi 
díjtétel és az elszállított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a 
szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell 
meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3 alatti mért mennyiség esetében is az 
1 m3-hez tartozó díjtétel. 
 
 



 

(4) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát 
bocsát ki. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített 
közszolgáltatás szerint kibocsátott számla alapján – magánszemélyek esetében a teljesítéssel 
egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg 
készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül – köteles 
kiegyenlíteni. 
(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsoltban pedig a díj beszedőjénél 
(közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy a megbízottja köteles 
válaszolni. 
(6) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 
(7) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok részére Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata kedvezményt biztosít oly módon, hogy a szolgáltatási díjhoz m3-enként a 
rendelet 1. mellékletében meghatározott összeggel hozzájárul az önkormányzat költségvetési 
rendeletében e célra meghatározott előirányzat figyelembevételével. A kedvezmény összegét 
a díjfizetésre vonatkozó szabályok szerint az önkormányzat közvetlenül a közszolgáltatónak 
fizeti meg. 
 

10. Személyes adatok kezelése 
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. 
 

11. Záró rendelkezések 
11. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 
12. § 

 
Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2003.(VII.29.) KKÖT rendelete. 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester         jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________ 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyző 
 



 

1. melléklet a __/2014.(_____) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás díja a 2. pontban meghatározottak kivételével: 
alapdíj/szippantási alkalom: 2.165,- Ft 
                            ürítési díj: 1.343,- Ft/m3 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlantulajdonosok, a költségvetési 
szervek, valamint más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személy 
ingatlantulajdonosok esetén: 
alapdíj/szippantási alkalom: 1.948,- Ft 
                            ürítési díj: 1.208,- Ft/m3 
A 9. § (7) bekezdése szerinti kedvezmény összege: 306,- Ft/m3 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a 
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott 
normatív állami támogatás összege csökkenti.  
 
 
 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról szóló  
______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a kötelező önkormányzati feladat 
biztosított. 
 
Gazdasági hatás: nincs 
 
Költségvetési hatás: nincs 
 
Környezeti és egészségi következmények: a lakosság egészségének védelme, a település 
természeti és épített környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz által okozott terhelések minimalizálása a közszolgáltatás által biztosított. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: tekintettel a közszolgáltató személyében 
bekövetkezett változásra, valamint arra, hogy időközben a tárgykört érintően a központi 
jogszabályok jelentősen megváltoztak, célszerűnek tűnik egy új rendelet megalkotása. A 
rendelet megalkotásához a felhatalmazást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/C. § (1)-(2) bekezdése és a 45. § (6) bekezdése adja. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania. 
 
Kiszombor, 2014. január 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző



 

INDOKOLÁS 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról szóló  
______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 

 

 
Tekintettel a közszolgáltató személyében bekövetkezett változásra, valamint arra, hogy 
időközben a tárgykört érintően a központi jogszabályok jelentősen megváltoztak, célszerűnek 
tűnik egy új rendelet megalkotása. A rendelet megalkotásához a felhatalmazást a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1)-(2) bekezdése és a 45. § (6) 
bekezdése adja. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. január 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


