
 

 1 

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (V.08.) számú rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos  

helyi közszolgáltatásról 

 

 

Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és l) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában valamint a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja Végegyháza településen szennyvíz közcsatorna hálózatának hiánya miatt, a 

közcsatorna hálózatába nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem 

közművel összegyűjtött vagy engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett 

háztartási szennyvíz (továbbiakban: háztartási szennyvíz) összegyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 

 

 

(2)  Végegyháza Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről (átvétel, elszállítás) és ártalmatlanításáról az e 

rendeletben foglaltak szerint gondoskodik Végegyháza Község közigazgatási területén belül 

(beleértve Árpádtelep településrészt), a közműves ivóvízellátással érintett területeken.   

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott területen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult illetve 

kötelezett közszolgáltató Teljes név: Szikszai László egyéni vállalkozó (Székhely: 5667 

Magyarbánhegyes, Jókai u. 42/A. Nyilvántartási szám: 03442821 Adószám: 44672694-2-24) 

  

 

(4) A háztartási szennyvíz ártalmatlanítását szolgáló átadási hely: az 5800 Mezőkovácsháza, 

Battonyai út 0124/1. hrsz. szennyvíz befogadó. 

 

2. § 

  

2. Az Önkormányzat feladatai 

  

Az önkormányzat kötelezettsége: 

a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása, 

b. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása, 

c. minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes 

közszolgáltatási díjat, 
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3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

  

3. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

keletkezik,  

 

a)  köteles évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató által nyújtott, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételére és elszállítására irányuló 

közszolgáltatást igénybe venni;  

b)  az átvételig, elszállításig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet gyűjteni, 

tárolni, és ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a háztartási 

szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város 

természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa; 

c)  a közszolgáltatás díját megfizetni; 

d)  az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét 

alacsony   szinten tartani. 

(2) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett 

székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 

tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és a közszolgáltatást 

igénybe venni. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 

folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Köteles megadni a közszolgáltatás 

nyújtásához szükséges személyes adatait valamint 15 napon belül bejelenteni, ha azokban 

változás történt.  

 

(4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az olyan 

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, illetve nem keletkezik olyan nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, amelyet tárolnia kell. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos a kötelező évi egy alkalomtól ritkábban veheti igénybe a közszolgáltatást, 

amennyiben az ingatlanon keletkező éves szennyvízmennyiség nem éri el az 5 m
3
-t. 

 

4. A közszolgáltató feladatai, a közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § 

(1) A közszolgáltató köteles: 

a. ellátni a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatást; 

b. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű zárt rendszerű, mérőberendezéssel 

felszerelt, szennyvíz-szállító járművet biztosítani, megfelelő létszámú szakembert 

alkalmazni; 

c. a háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása során keletkezett szennyeződés azonnali 

ártalmatlanításáról gondoskodni; 

d. a szennyvíz-szállító járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési 

előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani; 

e. legalább telefon alapú  ügyeleti feladatot ellátó szervezetet fenntartani; 
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f. az ártalmatlanításra elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről ingatlanonként 

nyilvántartást vezetni, a jegyző felhívására adatot szolgáltatni; 

g. a közszolgáltatói tevékenységéről évente beszámolót, részletes költségelszámolást készíteni, 

és azt a tárgyévet követő év április 30-ig az önkormányzatnak benyújtani; 

(2) A közszolgáltató jogosult: 

a. a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően (név, lakóhely 

vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kezelni és 

nyilvántartani, a jogviszony megszűnését követően az adatokat megsemmisíteni; 

b. az ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 15-ig a jegyzőnek 

benyújtani; 

5. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezését, ártalmatlanítását a Szolgáltató 

kizárólag az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, kialakított ártalmatlanító-helyen 

végezheti. 

 

5. A közszolgáltatási díj 

 

6. § 

 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles közvetlenül a közszolgáltató 

felé, legkésőbb a számla kiállítási dátumától számított 8 napon belül. A közszolgáltató a 

közszolgáltatási díjról, tárgyhót követő hónap 5. napjáig állítja ki a számlát a tárgyhóban 

elszállított, szállítóleveleken szereplő, ingatlantulajdonos, vagy hozzátartozója, megbízottja 

által leigazolt mennyiségek alapján. A megfizetés a közszolgáltató bankszámlájára történő 

utalással, vagy postai csekken történik.  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének köbméterben meghatározott díja: 2000 

Ft/m3+ÁFA 

(3) A díj megállapítása a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 

törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szólón 2013. évi CXIV. 

törvény 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával történt.  

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató 

számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

rendelkezésre állását igazolja.  

 

6. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

7. § 

(1) A Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, 

valamint e jogviszony megszűnését követően, jogszabályokban előírt iratmegőrzési 

kötelezettség időtartama alatt, jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos - 

a közszolgáltatás ellátásához szükséges - személyes adatait.  
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(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése. 

(3) Szolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos igényeinek 

érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek 

átadni. 

7. Záró rendelkezések 

  

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Végegyháza, 2018. május 7. 

 

 

 Vajda Norbert Giliczó Pálné 

  polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 2018. május 8. 

 

 

 Giliczó Pálné  

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Végegyháza Község Önkormányzat 

Székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2. 

Adószám: 15725187-2-04  

Törzskönyvi azonosítószám: 725185 

KSH azonosító(statisztikai számjel): 15725187-8411-321-04 

Bankszámlaszám: 53500858-10030118-00000000 

Számlavezető pénzintézet: Békés Takarék Szövetkezet 

képviseli: Vajda Norbert polgármester 

 

mint közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: 

 

Teljes név: Szikszai László egyéni vállalkozó 

Székhely: 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 42/A. 

Nyilvántartási szám: 003/98042/2014 

Adószám: 44672694-2-24 

Bankszámlaszám: 53500827-10030503-00000000 

Számlavezető pénzintézet: Békés Takarék Szövetkezet 

Képviselő neve: Szikszai László e.v. 

mint Közszolgáltatást ellátó egyéni vállalkozó között az alulírott helyen és napon az  alábbiak szerint: 

 

I. Preambulum 

 

1. Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet, továbbá Végegyháza Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló …………… 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: R) foglaltak szerint közszolgáltatási szerződést köt a 

közszolgáltatóval a közfeladat ellátására. 

 

 

II. A közszolgáltatási szerződés célja 

 

A közszolgáltatási szerződés célja, hogy az 1. pontban idézett jogszabályok rendelkezéseinek és 

Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó hatályos tárgyi rendelete (R.) 

előírásaival összhangban biztosítsa a település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő 

ellátását. 

 

III. A szerződés tárgya és hatálya 

 

1. Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén (kül- és belterületen) 

az ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására 

szolgáló gyűjtőhelyről történő rendszeres elszállításával, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz 

ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telep befogadó pontján történő elhelyezésével. 
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2. Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen a hatályos 

jogszabályokban előírt feltételekkel teljesíti. 

 

3. A Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2018. május 1-től 2023. március 31.-ig terjedő 

határozott időre kötik meg. 

 

4. Szerződő felek a szennyvizet fogadó létesítményként az 5800 Mezőkovácsháza, Battonyai út 0124/1. 

hrsz. szennyvíz befogadót jelölik ki. 

 

 

IV. A közszolgáltató tevékenysége 

 

1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és 

minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakemberrel. 

 

2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellátásához, annak biztonságos 

teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi, amelynek – tárgyi 

közszolgáltatásra vonatkozó – költségeit a jogszabályban meghatározott módon a közszolgáltatási díjban 

érvényesítheti. 

 

3. A Közszolgáltató a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és környezetszennyezés 

nélkül, az erre a célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban köteles végezni, a szennyvizet a Rendeletben 

kijelölt helyre ártalmatlanítás céljára átadni. 

 

4. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a szolgáltatást 

elvégezni, hétfői és csütörtöki napokon 12-18 óra között rendelkezésre állni. 

 

5. Amennyiben a Közszolgáltató a VI.4. pont szerinti időpontban neki felróható okból a szolgáltatás 

teljesítését elmulasztja, úgy az ingatlantulajdonos részére kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér 

mértéke az ürítési díj 5%-a alkalmanként, föld vagy egyéb minőségű utak járhatatlansága (hótorlasz, 

sár,stb.) esetén a kötbér nem érvényesíthető a Közszolgáltató felé. 

 

6. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége keretében a begyűjtött 

háztartási szennyvizet kizárólag a Rendeletben kijelölt átadási helyen helyezi el. 

 

7. Közszolgáltató a begyűjtött háztartási szennyvízről ingatlanonkénti bontásban nyilvántartást köteles 

vezetni, amely tartalmazza a szennyvíz mennyiségét. A közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós 

használatára vonatkozó adat) jogosult kezelni és nyilvántartani, a jogviszony megszűnését követően az 

adatokat megsemmisíteni. 

 

8. Közszolgáltató a Közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybevevő 

ingatlantulajdonostól számla kibocsátása ellenében a Rendeletben meghatározott közszolgáltatási díj 

beszedésére. A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonostól a közszolgáltatás teljesítésekor 

készpénzben vagy egyéb módon a számla átadását követően kérheti. A Közszolgáltató amennyiben az  

ingatlantulajdonos  kérelmére a megfizetés módjára eltérő megállapodást köt, úgy azt írásba kell foglalni. 

 

9.  A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan 

el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. Közszolgáltató a 
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közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól 

megtérítésre, ellentételezésre nem jogosult. 

 

10. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és szakmai 

beszámolót készíteni, és azt a tárgyévet követő április 30.-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 

Közszolgáltató a díjmódosításra irányuló kérelmét (díjkalkuláció készítésével) a megelőző év november 

15-ig a jegyzőnek köteles benyújtani. 

 

11. A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan 

el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

 

12. Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt mindvégig a 

Közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálatot és ügyeleti rendszert 

fenntartani és azt a fogyasztói panaszok hatékony orvoslása céljára működtetni. 

 

13. A közszolgáltató a tevékenységéhez szükséges nyilvántartásba vételi engedélyt az Alsó-Tisza-

Vidéki Vízügyi Hatóság ATIVH-98042-1-3/2014. iktatószámon, B-003/98042/2014. nyilvántartási szám 

alatt begyűjtőként határozatlan időre, visszavonásig bejegyezte. 

 

 

V. Az Önkormányzat tevékenysége 

 

1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos jogot enged a települési Közszolgáltatás 

ellátására. 

 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás 

hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára fontos információkat megadja. 

 

VI. Közszolgáltatási szerződés módosítása, megszűnése 

 

1. A közszolgáltatási szerződés kizárólag írásban módosítható. 

2. A közszolgáltatási szerződés megszűnik 

 

a) a benne foglalt időtartam lejártával; 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

c) felmondással 

 

3. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben meghatározott 

esetekben mondhatja fel, a felmondási idő 6 hónap. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg 

rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a felek jelen szerződésből 

származó bármilyen jogvitájuk elintézésére a Battonyai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Rendelet és a nem közművel összegyűjtött 
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háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok vagy a később helyükbe lépő 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. Ezt a szerződést Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ……………… 

Kt. sz számú határozatával jóváhagyta. 

 

4. A közszolgáltatási szerződés minden elemében nyilvános. 

 

Felek a szerződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Közszolgáltatót 

illeti. 

 

 

Végegyháza, 2018……………………………………. 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

Önkormányzat Közszolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 


