Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013. (XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó
közszolgáltatásról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. §
(1)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) Bátonyterenye város közigazgatási területére
terjed ki.
(2)
A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanokon keletkezett, közműpótló műtárgyban
gyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, szállítására és arra alkalmas, engedéllyel
rendelkező ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.
2. §
Jelen rendeletben használt fogalmak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgt.) és végrehajtási rendeletei szerint értendők.

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3. §
(1) A közszolgáltatás ellátására jogosult és egyben kötelezett szervezet: Heves Megyei Vízmű
Zrt. Bátonyterenyei Üzemegysége (továbbiakban: közszolgáltató).
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet Bátonyterenye település teljes
közigazgatási területén köteles ellátni.
(3) A szolgáltatás keretében összegyűjtött szennyvizet a szolgáltató a Bátonyterenye, Orgona
úti Szennyvíztelepen köteles elhelyezni és ártalmatlanítani
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(4) A közszolgáltató és az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának körülményeire,
feltételeire, vonatkozóan, valamint a kötelezettségek és jogosultságok megállapítása céljából
közszolgáltatási szerződést köt.
3. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a szolgáltató rendelkezésre
állása, valamint a szolgáltatás írásban történő felajánlása, vagy az ingatlantulajdonos írásos
megrendelése hozza létre.
(2) A szolgáltatás teljesítésének feltételeit írásban kell közölni az ingatlantulajdonossal.
(3) Az közszolgáltatás esetleges változásairól az ingatlantulajdonost a változást megelőzően
30 nappal korábban az önkormányzat honlapján közzétett felhívásban, vagy írásos
megkereséssel értesíteni kell
5. §
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezik csatorna közmű bekötéssel, akkor
köteles a háztartási szennyvizet közműpótló műtárgyban gyűjteni.
(2) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött szennyvíz elszállításának igényét köteles a
szolgáltató felé bejelenteni, és köteles az elszállításhoz a közműpótló műtárgy
megközelíthetőségét biztosítani.
6. §
(1) A közszolgáltatás első igénybevételéig a bármely fél kezdeményezésére létrejött
közszolgáltatási jogviszonyt írásba kell foglalni az alábbi tartalommal:
a) a közszolgáltatási jogviszony kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) a felek jogait és kötelezettségeit;
d) a közszolgáltatási díjat, alkalmazásának feltételeit, megfizetésének módját;
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
f) a közszolgáltatás alóli mentesség bejelentésének, ellenőrzésének módját.
4. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek,
az igénybevétel módja, és feltételei
7. §
(1) Az ingatlanon elhelyezett, a közszolgáltatás kapcsán igénybevett közműpótló műtárgyba
csak kommunális, vagy azzal egyező összetételű szennyvíz gyűjthető. Tilos a
szennyvízgyűjtőbe mérgező robbanó, vagy tűzveszélyes, radioaktív, vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely a begyűjtést végző személyek testi épségét, a begyűjtő gépjármű,
vagy a befogadó, ártalmatlanító létesítmény állagát rendeltetésszerű használatát akadályozza,
vagy veszélyezteti.
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(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül köteles az
ingatlantulajdonossal egyeztetet módon a szennyvíz begyűjtését elvégezni.
(3) Ha az elszállítás bármilyen okból meghiúsul, a közszolgáltató az akadályozó tényező
megszűnését követő 24 órán belül köteles a szolgáltatás elvégzésére.
(4) Ha a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából hiúsul meg, a közszolgáltató 1m3szennyvíz
elszállítás költségének megfelelő pótdíjat számíthat föl.
(5) A közszolgáltatás csak jogszabályban foglalt esetben szüneteltethető, korlátozható, vagy
tagadható meg.
(6) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének megállapításáig veszélyes
hulladéknak kell kezelni. Ebben az esetben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályoknak
megfelelő módon megtagadja az elszállítást.
(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a megfelelő engedélyekkel
rendelkező ártalmatlanító telep átadási helyén szabad leereszteni és ártalmatlanítani.
(8) Közszolgáltató az ártalmatlanításra átvett, elszállított és az ártalmatlanítást végző
telephelyen ártalmatlanításra átvett szennyvízről olyan nyilvántartást köteles vezetni,
amelyből bármikor pontosan megállapítható a szennyvíz mennyisége, minősége és származási
helye. E nyilvántartás a díjszámítás alapja.
5. A szolgáltatás alóli mentesség egyes szabályai
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos mentesül a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól, ha hitelt
érdemlő módon bizonyítja, hogy az ingatlanán nem keletkezik háztartási szennyvíz, és ezt
írásban bejelenti a szolgáltató felé. A szolgáltatás alóli mentesség határozott, vagy
határozatlan időtartamú lehet. Szolgáltató a mentesség jogosságát jogosult ellenőrizni.
(2) Az ingatlan nyilvántartásban üdülőként nyilvántartott ingatlanok tulajdonosai október 1től április 30-ig mentesülnek a díjfizetés alól, amennyiben igazolják, hogy az ingatlanban
életvitelszerűen nem lakik senki és az igazoláshoz csatolják az ingatlan 30 napnál nem
régebbi tulajdoni lapját.
6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt, a közszolgáltatással összefüggésben
jogosult a közszolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait kezelni.
(2) A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási szerződés
írásba foglalásával egyidejűleg a közszolgáltatónak megadni a nevét, lakcímét, születési
helyét és idejét valamint az anyja nevét.
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Adat, vagy tulajdonos változás esetén a megváltozott személyi adatokat 30 napon belül be
kell jelenteni a közszolgáltatónak.
(3) A közszolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles betartani a mindenkori
adatvédelmi jogszabályokat.
7. A közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos szabályok
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni a
közszolgáltatási díjat, melyet a melléklet tartalmaz.
(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, alapdíjból és ürítési díjból áll.
(3) Az ürítési díj az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz köbméterben meghatározott
mennyiségének szorzata.
(4) Az ingatlantulajdonos az alapdíjat a közszolgáltató által évente kibocsátott számla alapján
annak kiállításától számított 15 napon belül köteles megfizetni.
(5) Az ürítési díjat alkalmanként az elszállított szennyvíz szállítólevéllel igazolt mennyisége
után kiállított számla alapján 15 napon belül kell megfizetni.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatás rendelkezésre állását igazolja és eleget tett a 4.§ (1)
bekezdésben foglalt írásos felajánlásnak.
(7) Az időlegesen használt ingatlanok után a díjat csak az időleges használat idejére kell
megfizetni.
(8) A természetes személy által használt lakás és üdülőingatlan után az ingatlantulajdonost az
alapdíjból kérelem nélkül 100%-os díjkedvezmény illeti meg.
8. Hatályba léptető rendelkezés
11. §
Jelen rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.
Bátonyterenye, 2013. december 18.

N a g y – M a j d o n József
polgármester

H á r i Ildikó
jegyző
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2013. december 19.

H á r i Ildikó
jegyző
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Melléklet a 21./2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás legmagasabb díja Bátonyterenyén

Sorszám
1.
2.
3.

Díjféleség
Alapdíj
Ürítési díj természetes személy részére
Ürítési díj egyéb ingatlantulajdonos részére

Díj összege
500Ft/év +ÁFA
2160Ft/m3+ÁFA
2400Ft/m3+ÁFA

