HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (V.30.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró vízügyi hatóság véleményének, valamint a 46. § (2) bekezdés c)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró megyei önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként a településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
és ártalmatlanításáról helyi közszolgáltatás (a továbbiakban együtt: közszolgáltatás) útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás Hőgyész nagyközség közigazgatási területére terjed ki, amelyet az önkormányzat
által kiválasztott közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) szerződés alapján lát el.
2. §
(1) A településen közszolgáltató a Hőgyészi Közszolgáltató Kft. (7191 Hőgyész, Kossuth u. 1.), amely a
begyűjtött szennyvizet az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (7100 Szekszárd,
Epreskert u. 9.) által a hőgyészi 038/20 helyrajzi számú ingatlanon működtetett szennyvíztelepen adja át
ártalmatlanítás céljából.
(2) A közszolgáltatást valamennyi csatorna közművel nem rendelkező és a települési csatornahálózatba be
nem kötött, vagy engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett szennyvizű, a
település közigazgatási területén lévő belterületi, illetve lakás céljára használt külterületi ingatlan
tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kötelezett ingatlantulajdonos) köteles igénybe venni.
(3) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggésben az azt igénybe vevők személyes
adatainak (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére, amely során az
adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és díja
3. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele a kötelezett ingatlantulajdonosnak a közszolgáltató felé az
igénybevételre irányuló bejelentése alapján történik.
(2) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló
létesítményben köteles gyűjteni.
(3) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.
(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a jogszabályi előírások
figyelembevételével és a szükséges intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
4. §
(1)1 A közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő között a Polgári Törvénykönyvnek a
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó 6:256 §-a szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(2)A közszolgáltatásért az igénybe vevő az e rendeletben megállapított, az elszállított szennyvíz
mennyiségén alapuló díjat köteles fizetni.
(3) A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.
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3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A közszolgáltató a 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentést követő 3 napon belül a közszolgáltatást
köteles elvégezni, illetve akadály felmerülése esetén a kötelezett ingatlantulajdonost az akadályról és annak
várható elhárulási idejéről tájékoztatni.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást a vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi
jogszabályok előírási szerint végzi el.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás során átvett szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást vezet, amelyet a
tárgyévet követő február 15. napjáig átad az önkormányzatnak.
(4) A mindenkor érvényes díjról a közszolgáltató díjjegyzéket köteles készíteni.
(5) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a szennyvíz átvételekor, az erről kiállított számla ellenében
azonnal jogosult beszedni
4. A kötelezett ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) A kötelezett ingatlantulajdonos 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 köteles gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő
időben ártalmatlanításra elszállíttatni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személyek
vagyonát, testi épségét és a környezetet ne veszélyeztesse vagy károsítsa.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a
szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.
(4) A kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételekor köteles annak díját a közszolgáltató
részére megfizetni.
5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei
7. §
(1) Az önkormányzat az általa kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést köt.
(2) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni
a) a közszolgáltatás kezdő napját és a szerződés időtartamát,
b) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentés idejét, módját és a közszolgáltató
elérhetőségeit,
c) a teljesítés helyét és módját,
d) a felek jogait és kötelezettségeit,
e) a díj megállapításának, a megállapításra vonatkozó javaslattételnek a szabályait,
f) a közszolgáltatás megfizetésének módját,
g) a megrendelő többletigényeinek díjmegállapítását,
h) a közszolgáltatás ellenőrzésének szabályait,
i) a közszolgáltatással összefüggő panaszok, bejelentések intézésének módját,
j) a közszolgáltatás módosításának, felmondásának szabályait,
k) a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok megjelölését.
6. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vezetékes ivóvízdíj, valamint a települési folyékony hulladék
kezelési közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló – többször módosított – 9/2008. (XI.25.)
önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló, Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvek való megfelelést szolgálja.
Hőgyész, 2014. május 16.
Botta György
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző
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A nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladék (szennyvíz) begyűjtésével
ártalmatlanításával kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 1000 Ft/m3+ áfa.

A rendelet kihirdetésre került.
Hőgyész, 2013. május 30.
Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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