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Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Hatóság és a
Képviselő-testület Pénzügyi valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

A közszolgáltatás tartalma, területe
1. §

A közszolgáltatás kiterjed Petőfiszállás közigazgatási területén az ingatlan
használatával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz folyamatos begyűjtésére, rendszeres elszállítására és ártalommentes
végleges elhelyezésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a
közszolgáltatás ellenértékének a megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának
meghatározására.

Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb
jogcímen használja.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely
3. §

(1) Petőfiszállás község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a
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PUSZTA-SZEM Kft. 6769 Pusztaszer, Tanya 263. látja el az önkormányzattal
kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) Háztartási szennyvizet elhelyezni a Kiskunfélegyházi Szennyvíztisztító Telep
fogadó állomásán lehet (6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 33.)

A közszolgáltató kötelezettségei
4. §

(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 köteles a
megrendeléstől számított 48 órán belül az ingatlantulajdonossal 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 szennyvíz adatairól nyilvántartást köteles vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék
a) mennyiségét,
b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),
c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).

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

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §

(1) 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 elszállíttatni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy
azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.
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(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben
megjelölt közszolgáltatótól megrendelni és elszállíttatni.

(4) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem
végeztetheti.

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

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket,
különösen a szállítójármű számára gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

A közszolgáltatási szerződés
6. §

(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.

(2) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a
magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.

(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi
határát,
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt
közszolgáltatás teljesítését,
c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint
elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás
díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés
megkötésekor érvényesíthet legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása
érdekében alkalmazandó eljárást,
g) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
h) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló
tájékoztatási kötelezettségét, és
i) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiért
történő felelősségvállalást.
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(4) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell
meghatározni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk szolgáltatását,
b) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

(5) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell
meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti
teljesítését,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakember alkalmazását,
d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási
rendszer működtetését,
e) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének módját és eseteit, a megszűnés
esetén az új közszolgáltató kiválasztásáig a szolgáltatás teljesítését.

A közszolgáltatási díj
7. §

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben megállapított és
mértékű díjat köteles Közszolgáltatónak fizetni.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően
azonnal számla alapján jogosult beszedni.

Adatvédelem
8. §

(1) A szolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban birtokába került
személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és
ideje, anyja neve) kizárólag a szolgáltatás ellátása és a szolgáltatási díj beszedése
érdekében használhatja fel.

(2) Ezen adatkezelés során a szolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit betartani.



5

Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 14/2004.(V. 28.) önkormányzati rendelet.

Petőfiszállás, 2015. február 25.

Szász János Toldi Zsolt
polgármester jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2015. február 26.
Kifüggesztés napja: 2015. február 26.
Levétel napja: 2015. március 9.
Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás

Toldi Zsolt
jegyző
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1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltatás díja
Ft/m3

Lakosság Gazdasági szervezetek

1. Fogadás díja 406 452
2. Szállítás díja 1192 1 600
3. Vízterhelési díj 12 14
4. Összesen: 1610 2066

*A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A folyékony hulladék szállítását a PUSZTA-SZEM Kft. 6769 Pusztaszer, Tanya 263.
végzi.

Fogadási díj: a szállítást végző köteles fizetni a folyékony hulladék befogadását és
ártalmatlanítását végző részére.

4. díjtétel: a közszolgáltatást igénybevevő köteles fizetni a szállítást végző részére,
amely a szállítás és a fogadás díját, valamint a vízterhelési díjat egyaránt tartalmazza.


