Kunsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási díj megállapításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:
1. §
Fogalom-meghatározás
(1) E rendelet értelmében:
a) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, melyet a
keletkezés helyéről – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és
befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel kell elszállítani ártalmatlanítás
céljából.
b) Begyűjtés: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek az ingatlan tulajdonosától,
birtokosától, vagy használójától történő átvétele.
c) Műszakilag rendelkezésre álló víziközmű: az ingatlan bekötése szempontjából az a
víziközmű közhálózat – ivóvíz törzshálózat és bekötővezeték együttesen, illetőleg
szennyvízelvezető törzshálózat és bekötővezetékek együttesen – amelynek kiépítése a
próbaüzemet is beleértve befejeződött, műszaki átadás-átvétele, valamint üzembe helyezése
megtörtént.
d) Ártalmatlanítás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz okozta
környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető szennyező, károsító hatásának
megszüntetése, kizárása.
e) Ártalmatlanító hely:az önkormányzatok és a hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telep.

2. §
Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok
A nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás tekintetében az
önkormányzatok feladata:
a) A helyi közszolgáltató kijelölése a rendeletben meghatározott feltételek
figyelembevételével.
b) A helyi közszolgáltatás tartalmának, az ellátott terület határainak meghatározása.
c) A közszolgáltatás ellátási rendjének, jellegének és módjának megállapítása, a
közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogainak és kötelezettségeinek,
továbbá a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeinek meghatározása.
d) Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettségének, az alkalmazható díj
legmagasabb mértékének, továbbá megfizetési rendjének meghatározása, illetve az esetleges
kedvezmény biztosítási feltételek megállapítása.
e) Az ellenőrzés rendjének megállapítása.

3. §
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:
a) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes
tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi
csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési
folyékony hulladékot a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások, illetve egyéb
hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.
b) Az ingatlantulajdonos köteles a folyékony hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal
eljárni annak érdekében, hogy a folyékony hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
c) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű
részére oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

4. §
A nem közműves háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos
kötelezettségek
(1) Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:
a) Az ingatlantulajdonos közmű hiányában a háztartási szennyvizet az ingatlan területén belül,
zárt vízzáró, illetve az önkormányzati rendeletben megállapított műszaki tartalmú, kivitelű
közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
b) A közműpótlóba csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz
vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet és egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító
telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyak állagát.
c) Az ingatlantulajdonos köteles személyes adatait (közszolgáltatás igénybevevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni,
amennyiben tulajdonosváltás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik, valamint a bejelentett adatokban változás áll be. A bejelentés elmulasztása
esetén a közszolgáltató saját nyilvántartása alapján az ingatlan tulajdonost a közszolgáltatás
igénybevevőjévé minősíti.
d) A közszolgáltató gondoskodik azon ingatlantulajdonok nyilvántartásáról – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint - ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak adja át.
(2) Közszolgáltató kötelezettségei:
a) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlantulajdonosának előzetes bejelentése
alapján, illetve rendszeresített körfuvarban elvégzi a szolgáltatást. A bejelentésre a
közszolgáltató ügyeletet tart fenn.
b) A szállítást végző köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 3 munkanapon
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a
begyűjtést elősegíteni.
c) A nem közműves háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak a
törvényben és Kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.

d) A közszolgáltató a nem közműves háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg
kivéve, ha az önkormányzatok által kijelölt helyen külön jogszabályok szerint nem helyezhető
el, de a fogadó kezelési engedéllyel rendelkezik az adott szennyvízre, hulladékra.
e) A nem közműves háztartási szennyvizet csak az önkormányzatok és hatóság által kijelölt
ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.
f) A nem közműves háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.
g) A nem közműves háztartási szennyvíz elhelyezéséről nyilvántartást kell vezetni, mely
tartalmazza a leürítő helyen ténylegesen elhelyezett mennyiséget, minőséget és a származási
helyet.
h) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel
rendelkező szállítót igénybe vehet.
i) A közszolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével összefüggésben a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

5. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja
(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek
egységnyi díját az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az egységnyi díjtétel megállapításához a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)
hatálya alá tartozó településeken:
a) az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének
kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget,
b) az ingatlan saját vízellátása esetén a kútvízmérőn mért mennyiséget,
c) vagy ezek összes mennyiségét
kell alapul venni.
(3) A Kr. hatálya alá nem tartozó településeken a ténylegesen elszállított mennyiséget kell
alapul venni az egységnyi díjtétel megállapításához.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének meghatározásánál
nem vehető figyelembe
a) az a szennyvíz mennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést,
b) az a szennyvíz mennyiség, amelynek a közműves szennyvízelhelyezést szolgáló vízi
létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte, vagy megtiltotta, és elhelyezését
az ingatlantulajdonos számlával igazolta,
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben
elszivárgott,
d) az állatállomány itatása céljából felhasznált mennyiség,
e) az év meghatározott időszakában a locsolási célú vízmennyiség, ami az adott időszakban a
vízmérőn mért mennyiség 10%-a (locsolási kedvezmény),
f) az ingatlantulajdonos által felszerelt locsoló vízmérőn mért mennyiség, vagy a locsolási
kedvezmény nem érvényesíthető.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy
részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll.

(6) A közszolgáltatási díjról a havi számla az aktuális ivóvíz számlában azzal egy időben
kerül kibocsátásra.
(7) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban írásban kifogással élhet, amelynek a kiegyenlítésre vonatkozó kötelezettség
teljesítésére halasztó hatálya nincs.

6. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba

Kunsziget, 2010. december 15.

Lendvai Ivánné
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Kunsziget, 2010. december 16.

Varga József
jegyző

Varga József
jegyző

1. számú melléklet
A nem közműves háztartási szennyvízszállítás díja

Kezelési díj (a mindenkor érvényben lévő szennyvízcsatorna használati díj kétszerese) 2011.
évre:
750 Ft/m³ + ÁFA

Szippantás és szállítás díja:

15 km x 390 Ft/km + 8 300 Ft/óra x 0,3 óra = 5 850 + 2 490 = 8 340 = 1 668 Ft/m³
5 m³
5
5

Szállítási és kezelési díj együttesen:
750 + 1 668 = 2 418 Ft/m³

A vízmérőn mért mennyiség után számlázott közszolgáltatás díja:
Elszállítandó szennyvíz mennyiség:

1 190 000 m³

A ráfordítás alakulása 100%-os szennyvízképződés esetén: 2 872 660 000 Ft
A ráfordítás alakulása 25%-os szennyvízképződés esetén:

A nem közműves háztartási szennyvíz díja:

718 165 000 Ft

600 Ft/m³ + ÁFA

A nem közműves háztartási szennyvízszállítás díjának a szennyvíz-csatorna használati díjhoz
viszonyított aránya:

600 Ft/m³ / 377 Ft/m³ = 1,59

Azon fogyasztók, akiknek nincs lehetősége csatlakozni a szennyvízelvezető hálózathoz, a
nem közműves háztartási szennyvíz díjából 33,3%-os kedvezményben részesülnek, így
számukra a nem közműves háztartási szennyvíz díja:
400 Ft/m³ + ÁFA

