
Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

12/2013. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi 

LVII.törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 11.pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszakóród község közigazgatási területén található ingatlanokon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 

 

2. § A képviselőtestület az üdülo- és időlegesen használt ingatlanokra eltérő szabályozást nem 

állapít meg, azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 

3. §  Tiszakóród község közigazgatási területén  a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtését, szállítását és ártalommentes 

elhelyezését (a továbbiakban: közszolgáltatás) az önkormányzat a AGZA KFT-vel 4644 Mándok, 

Kossuth u. 66.szám, telephelye: 4900 Fehérgyarmat, Haladás tér 2. (a  továbbiakban: 

közszolgáltató)  kötött szerződés alapján látja el. 

 

4. § A szállított háztartási szennyvíz ürítési helye: Fehérgyarmat, Erdősor 2.szám alatt található 

szennyvíztisztító telep.  

 

 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

5. § Ahol a háztartási  szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetése nem biztosított, a 

keletkezett szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére 

feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. 

 

6. § Az 1-2. § hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező 

háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon, a 

közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 



7. § (1) A képviselőtestület a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval szerződést köt. A 

szerződés az aláírás napján lép hatályba és 5 évre szól. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződés tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi 

LVII.törvény 44/F - 44/G. §-ában foglaltakat. 

 

 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, 

közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni. 

 

(2) A háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra szolgáló, zárt rendszerű, csepegést és 

szaghatást kizáró eszközzel végezhető. A szállítást végző eszközön a közszolgáltató nevét, címét 

jól olvasható módon fel kell tüntetni. 

 

(3) A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne 

okozzon. Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a 

közszolgáltató maradéktalanul köteles a hulladék eltakarításáról, a terület 

szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról gondoskodni.  

 

(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - az 

igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni. 

 

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet  az ingatlantulajdonos 

előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik annak elszállításáról. 

 

 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei  

 

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 

szennyvízcsatorna-hálózatba nem vezetett háztartási szennyvizet - külön jogszabályban 

meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint - gyűjteni és a közszolgáltatónak 

átadni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés alapján összegyujtött háztartási szennyvíz 

tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási 

díjat e rendeletben foglaltak szerint megfizetni. 

 

(3) A háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatótól 

megrendelnie. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű 

számára oly módon, hogy az akadálytalanul elvégezhesse a feladatát. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos arra jogosulatlan személlyel a háztartási szennyvíz elszállítását nem 



végeztetheti. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 

közszolgáltatást. 

 

(7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatás elvégzése érdekében a közszolgáltatóval 

együttműködni és részére a szükséges információkat megadni. 

 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos, valamint a közszolgáltató közötti jogviszonyt a (2) bekezdésben 

meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a befogadó hely megjelölése, 

e)  a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

f) a szerződés felmondásának feltételei, 

g) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

 

6. A közszolgáltatás díja 

 

11. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A 

közszolgáltatási díj egytényezős. 

 

(2) A A díj mértékét a rendelet 1.melléklete tartalmazza. 

 

(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla 

alapján jogosult beszedni. 

 

 

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

12. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggo személyes adatok kezelésére  a 

közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult. 

 

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg 

sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az igénybevevő 

azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések 



végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, a díjhátralékok behajtására 

használhatja fel. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

13. § Ez a rendelet 2014.január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 
1.melléklet a 12/2013.  (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A háztartási szennyvíz kezelés közszolgáltatási díja Tiszakóród községben 

 

 

1. Közszolgáltatási díj: 2800.- Ft + Áfa / m
3 

.  

 

 

 
 


