DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 1
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi L VII. tv. 44/C§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt
ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladékok
összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § Jelen rendelet célja:
a) Decs nagyközség lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a folyékony
hulladékgazdálkodás eszközeivel;
b) a folyékony hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település
szennyezettségének elkerülése érdekében a talaj és a felszín alatti vizek védelme.
2. A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás tartalma,
ellátási területe
2. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatás
körébe tartozó folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Decs nagyközség egész közigazgatási területére
kiterjed.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a szolgáltató jogai és
kötelezettségei
3. § (1) Decs nagyközség közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére, azaz a szennyvíz begyűjtésére, szállítására
és elhelyezésére a DPT Bt. (7140 Bátaszék, Budai u. 62.), továbbá a vele szerződést kötő
és a jogszabályi feltételekkel rendelkező alvállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)
jogosult.
(2) Települési folyékony hulladékot kizárólag a szekszárdi E.R.Ö.V. Zrt. (7100
Szekszárd, Epreskert u. 9.) által üzemeltetett szennyvíztelepen lehet elhelyezni,
ártalmatlanítani. 2
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a rendeletet Decs Nagyközség Képviselő-testület a 2013. június 26-i ülésén fogadta el.

4. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott
műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.
(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt
rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
(3) A szállításra használt eszközökön a Közszolgáltató nevét, címét az alapszíntől
eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
(4) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató
köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról,
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
5. § (1) A Közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni
a munkát.
(2) A Közszolgáltató a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az
ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba nem kapcsolt fogyasztók
vízfelhasználásról, a szolgáltatása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz
mennyiségéről.
4. Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
6. § (1) A tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba
vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett
háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre
és
létesítményekre
vonatkozó
általános
szabályokról
szóló
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére
feljogosított Közszolgáltatónak átadni.
(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt
szennyvizet a 3.§ (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató l köteles elszállíttatni.
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen
rendelet melléklete szerinti díjat megfizetni.
(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Közszolgáltató
jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Közszolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülményt,
cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül
a Jegyzőhöz továbbítani.
6/A. § (1) Építményt elhelyezni, ha a telek előtt közműves szennyvízelvezető
(közcsatorna) van, akkor csak a közcsatornára való rákötéssel lehet.
(2) Közcsatorna hiányában, a háztartásban keletkező szennyvíz a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban:
Kormr.) 24. § (1) bekezdésének b.) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint
elszikkasztható. Szikkasztani csak szakszerűen megtervezett és elkészített közműpótlóval
lehet, amennyiben azt a beépítettség lehetővé teszi, és megfelel az építésügyi, a
környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi szempontoknak.
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a 3. § a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 1-től.

(3) Amennyiben a szennyvíz elvezetése az (1), míg szikkasztása a (2) bekezdésben
foglaltak szerinti nem lehetséges, abban az esetben hatóságilag engedélyezett közműpótló
berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.
(4) Az új, szennyvizet kibocsátó, de közcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvíz
bekötését, használatbavételét csak közműpótló berendezések megléte esetén lehet
engedélyezni.
(5) A közműpótló berendezés használatára vonatkozó előírást azon közcsatornába be
nem kötött ingatlanok esetében is alkalmazni kell, amelyek használatbavétele, vagy ivóvíz
bekötése e rendelet hatálybalépését megelőzően történt. A szennyvíz – a szakhatóságok
által jóváhagyott kiviteli terv alapján létesített és üzemelő – közműpótló berendezésbe
történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
6/B. § (1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató
között a Ptk.-nak, a közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint szerződéses
jogviszony jön létre.
(2) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti (1) bekezdés szerinti jogviszonyt
a közszolgáltatás megrendelésének, vagy igénybevételének ténye hozza létre.
6/C. § A szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
szerződésben meg kell határozni:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe
vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye,
adószáma és számlavezető pénzintézete);
b) a szerződés tárgyát;
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;
d) a teljesítés helyét;
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
f) a felek jogait és kötelezettségeit;
g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla
kiegyenlítésének módját;
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
i) az irányadó jogszabályok megnevezését.
6/D. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezett szennyvizet a 6/A. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles elhelyezni.
(2) Megfelelő a szennyvíz elhelyezése, ha;
a) a közműpótló berendezés a tervezett vagy kibocsátott szennyvízmennyiség
legalább kétheti tárolására alkalmas, zárt rendszerű, vízzáró, ürítésre megfelelő
helyen elhelyezett;
b) az ingatlanon kommunális célra elfogyasztott vízmennyiség 80 %-ának megfelelő
szennyvíz elszállítása igazoltan megtörtént. 3
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a 6/A. – 6/D. §-t beiktatta a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 2. §-. Hatályos 2017. július 1-től

5. A közszolgáltatás igénybevétele
7. § (1) A tulajdonos az e rendeletben szabályozott közszolgáltatást köteles igénybe
venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze.
(2) Szippantott házi szennyvizet a nagyközség közigazgatási területén földre
kiengedni tilos, elhelyezése csak a fogadásra alkalmas szennyvíztisztító-telepen lehetséges,
melynek elhelyezésére kizárólag a Közszolgáltató jogosult. 4
6. Közszolgáltatási szerződés
8. § (1) Az önkormányzat és a Közszolgáltató a szennyvíz begyűjtéséve és
elszállításával kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben
állapodnak meg, melynek tartalmi elemeire a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Vgtv.) foglaltak az irányadók.
(2) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2017. július 1-jétől.
(3) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak akkor mondhatja fel, ha a
Közszolgáltató:
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok, vagy rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan
megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság megállapítja;
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti
vagy
c) következő évre szóló díjkalkulációját nem fogadja el.
(4) A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha;
a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét –
a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit, úgy változtatja meg, hogy a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
(5) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.
(6) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak intézkednie
kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen. 5
8/A. § A közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező szennyvíz közműpótló létesítményből történő begyűjtésére,
b) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szennyvíz
elszállítására,
4
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a 4. § (1), (3), (4), az 5. § (1) – (2), a 6. § (1), (2), (4), a 7. § (1) bekezdésében szereplő „Közszolgáltató”
elnevezés a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos 2017. július 1-től.
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c) a Közszolgáltató által begyűjtött és elszállított szennyvíz átadási helyen történő
elhelyezésére. 6
7. A közszolgáltatás díja
9. § (1) A szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan
tulajdonosa díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjról a Közszolgáltató – a végzendő
tevékenység feltüntetésével – díjjegyzéket köteles készíteni, mely e rendelet mellékletét
képezi.
(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3 -e. A díjat az
elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.
(3) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal,
számla ellenében jogosult beszedni.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért a használót terhelő díjhátralék a Vgtv. 44/E. §
(1) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozás, melynek behajtása a Decsi
Polgármesteri Hivatal feladata. 7
10. §

8

8/A. A szennyvízzel kapcsolatos egyéb rendelkezések
10/A. § A képviselő-testület felkéri a nagyközség jegyzőjét, hogy a Kormr.-ben kapott
hatáskörében eljárva az alábbiakra legyen - különös tekintettel - figyelemmel:
a) hasson oda, hogy a szennyvízhálózatba való rákötést a tulajdonos azonnal, de
legkésőbb - a rákötést követő - 3 (három) munkanapon belül bejelentse a
Befogadónak,
b) amennyiben a Befogadó a rákötési lehetőséget biztosította és az ingatlan
tulajdonosa zárt rendszerű, vízzáró kivitelű szennyvízgyűjtővel nem rendelkezik,
vagy nem tudja megfelelő módon igazolni, hogy az ingatlanán keletkezett
szennyvizet e rendeletben rögzített módon szállíttatja el, kötelezze az ingatlan
tulajdonosát, hogy a házi szennyvízvezeték közcsatorna-hálózatra 90 napon belül
kössön rá,
c) gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó házi szennyvízhálózat a szennyvíz
összetételének ellenőrzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kerüljön
kialakításra,
d) ha a szennyvíz bekötővezeték vagy házi szennyvízhálózat az elfolyó szennyvíz
ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az
ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére – a vízhasználat megnövekedése,
az ingatlanok egyesítése, megosztása vagy egyéb okból – már nem alkalmas,
kötelezze a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására vagy
megszüntetésére,
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a 8/A. §-t beiktatta a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. július 1-től.
a 9. § a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 1-től.
a 10. §-t hatályon kívül helyezte a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (2) bekezdése.
Hatályos 2017. július 1-től.

e) a szennyvízelvezető törzshálózatba, illetve a szennyvízelvezető műbe csak olyan
szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be, amely a külön jogszabályokban
előírtaknak megfelel, a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét nem
veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezető és tisztító működését nem
akadályozza, a berendezéseket nem rongálja,
f)

az e.) pontban foglaltak megvalósítása esetén a szennyvízelvezető törzshálózatba
káros anyagot bebocsátó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, egyéni vállalkozó ellen kezdeményezze a csatornabírság kivetését az
arra illetékes vízügyi hatóságnál. 9
8. Adatkezelés

11. § (1) A Közszolgáltató jogosult a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok,
lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése
során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(2) A Decsi Polgármesteri Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályok betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése
érdekében adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendelet 2013. július 1.-jén lép hatályba.

Decs, 2013. június 26.
Biczó Ernő sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. június 28.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva
2017. június 30-án

Skoda Ferenc sk.
jegyző
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a 10/A. §-t és az előtte lévő címet beiktatta a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 5. §-a.
Hatályos 2017. július 1-től.

melléklet a 13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez 10

A nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék begyűjtésével
kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja

1.) lakossági megrendelés esetén:

1500.- Ft/m3 + ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe gyárilag
beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

.
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a melléklet a 9/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet mellékletével megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 1-től.

