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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. február 27-i rendkívüli ülésére 
 

 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
Iktatószám: I/38/2/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva törvényességi 
felhívást tett a képviselı-testület felé mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt.  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért 
Felelıs Államtitkárának Utasításában megállapított 2013. évi ellenırzési munkatervben 
foglaltak szerinti célellenırzés keretében megvizsgálták a hulladék tárgykörben alkotott 
önkormányzati rendeleteket megadott szempontok alapján.  
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
2013. január 1-jétıl már nem a hulladékgazdálkodás, hanem a vízgazdálkodás szabályozási 
körébe tartozik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)  
IX/A. fejezetében foglaltak szerint. A Vgtv. 45. § (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a 
települési önkormányzat képviselı-testülete számára, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében 
meghatározottakat rendeletben szabályozza.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése szerint a 
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó 
jogszabályból kifejezetten más nem következik.  
 
A vizsgálat során megállapításra került, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete rendelkezik e tárgyban önkormányzati rendelettel a megváltozott jogszabályi 
környezetre tekintettel rendelet felülvizsgálati kötelezettsége van a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletet illetıen. A fentiekben kifejtettekre tekintettel mulasztásban megnyilvánuló 
jogszabálysértés áll fenn a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás tekintetében.  
 
A törvénysértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekrıl a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt 2014. március 20-ig értesíteni kell.  
 
A „törvényességi felhívás mulasztásra” tárgyban írt BKB/001/7401-1/2013 ügyiratszámú levél 
az elıterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatályon kívül 
helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Hgt.), 
amely a korábbiakban meghatározta a települési folyékony hulladékkezelés kötelezı 
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közszolgáltatás szabályait is. A Ht. egyidejőleg  módosította  Vgtv-t, amelynek IX/A. 
fejezetében új szabályozást alakított ki a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
kezelésére. 
 

I. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos szabályozás 

 
 Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz fogalmát. 
 
A Vgtv. 1. melléklet 37. pontja alapján a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyérıl vagy átmeneti tárolóból – 
közcsatornára való bekötés vagy a helyben történı tisztítás és befogadóba vezetés 
lehetıségének hiányában – gépjármővel szállítanak el ártalmatlanítás céljából. Ezen fogalom 
gyakorlatilag megegyezik a korábban hatályos Hgt. 3. § d) pontjában meghatározott folyékony 
hulladék fogalmával. 
 
 
A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról  szóló  58/2013.  (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja szerint "a 
háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területrıl származó 
szennyvíz, ami az emberi anyagcserébıl és háztartási tevékenységbıl származik, és nem 
tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minısül veszélyes hulladéknak." 
 
 
A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a 
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének szervezésérıl és ellenırzésérıl. 
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (2) bekezdése szerint az ingatlanon történı 
vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelıje, vagy egyéb jogcímen 
használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) évente legalább egy alkalommal köteles a 
közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérıen rendelkezik.  
 

A Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselı-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a mőködési területnek a határait, amelyen 

belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás 
céljából történı átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és idıtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggı jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének 
eseteit; 

f) az üdülıingatlanokra, az idılegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályokat; 
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g) a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
 
A települési folyékony hulladék kezelésére szervezett kötelezı közszolgáltatás helyi szabályait 
eddigiekben Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
IV. fejezete, valamint a 18. § (1) az (5) és (8) bekezdése tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az 
új szabályozás módosulása számos új rendelkezést vezetett be a nem közmővel összegyőjtött 
háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás vonatkozásában, így a Tisztelt 
Képviselı-testületnek célszerő hatályon kívül helyeznie és ezzel egyidejőleg új rendeletet 
alkotnia a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól. A folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díját 
2013. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig a Rendelet 18. § (1) bekezdése, és az 1. 
melléklete tartalmazza. Erre tekintettel indokolt, hogy az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékére vonatkozó rendelkezések 2014. április 1. napjától lépjenek hatályba.  
 
 

II.  A közszolgáltatás díjának meghatározása, a kötelezı kéttényezıs közszolgáltatási díj 
bevezetése 

 
A Vgtv. 44/D. § (1) bekezdésének megfelelıen a közszolgáltatás igénybevételéért a nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. 
 
A Vgtv. 44/D. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltatás díjának meghatározása során a 
következıket kell figyelembe venni: 
a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos 
ráfordítások, ezen belül a begyőjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelızıen felmerülı, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
beruházások költségei. 
 
A Vgtv. 44/D. § (3) bekezdése értelmében az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat 
csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással. 
 
A közszolgáltatás díja egytényezıs vagy kéttényezıs lehet. A közszolgáltatási díjat legalább 
egyéves díjfizetési idıszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint 
kell meghatározni. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi 
díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyőjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történı 
elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is. 
 
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási  Programban részt vevı 
önkormányzatok esetében (önkormányzatunk is ide tartozik a Nemzeti Települési Szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 3. táblázatában foglaltak alapján), kötelezı a Vgtv. 44/D. § (5) bekezdése alapján 
kéttényezıs díjat alkalmazni.  
 
A kéttényezıs díj alapdíjból és ürítési díjból áll.  
 
Az alapdíj a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségétıl függetlenül 
felmerülı üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi 
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kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a 
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségétıl függı költségeket, valamint a 
terület felhasználási egységtıl függı költségeket tartalmazza. 
 
A Vgtv. 44/D. § (7) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati 
rendelet elfogadását megelızıen a közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít. 
A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyzı terjeszti elı. 
 
AVgtv. 44/H.§ (1) bekezdése alapján a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérıl 
évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követı év március 31-ig a 
települési önkormányzatnak benyújtani.  
 
A Kormányrendelet 8. címe tartalmazza a közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályait, mely tartalmazza különösen azt, hogy a közszolgáltatási megállapítása során 
mely  költségek és ráfordítások vehetıek figyelembe. A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése 
alapján ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 
költségtervben a Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének 
módszerét is alkalmaznia kell. 
 
Közszolgáltató elkészítette és benyújtotta a település közigazgatási területén keletkezı nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés 
2013. év végrehajtásáról szóló beszámolóját, melyben javaslatot tesz a 2014. április 1. napjától 
alkalmazandó alapdíjra és ürítési díjra. A tárgyi beszámoló, valamint díjkalkuláció az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezi.  
 
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésrıl, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggı módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a természetes személy 
ingatlantulajdonos részére a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás 
tekintetében a Vgtv. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendı 
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követı 
idıszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-
én jogszerően alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon 
feltételekkel számított összeg 90 %-át.  
 
A Tv. 2. § (1) bekezdése értelmében társasházat és lakásszövetkezetet az 1. §-ban 
meghatározott díjcsökkentés a társasházban, illetve lakásszövetkezetben az 
ingatlantulajdonnal rendelkezı természetes személyek vonatkozásában illeti meg. 
 

Költségelemzés 
 
A fentiekben hivatkozott Tv.-ben meghatározott idıpontban Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) 
önkormányzati rendeletének - 2013. január 31-én hatályos - 1. melléklete tartalmazta a 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, összesen nettó 1360 Ft/m3 összegben. A Tv. 
értelmében a közszolgáltatási díj meghatározásánál (természetes ingatlantulajdonos esetén) ezt a 
díjat kötelezı alapul venni. A Képviselı-testület rendeletében egy díjat állapít meg, mely 
valamennyi ingatlantulajdonosra érvényes.  
 
A közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
tartalmazza a kéttényezıs díjra tett javaslatot és a rezsicsökkentéssel is számol.  
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A közszolgáltató által benyújtott díjkalkulációban foglaltak alapján a 2014. április 1. napjától 
2015. március 1. napjáig terjedı idıszakban az alábbiak szerint teszek javaslatot a nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó legmagasabb 
közszolgáltatási díjra:  
 
 
Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének alapdíja: 4395 

Ft/alkalom 
 

Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének ürítési díja 345 Ft/m3  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet hogy a díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák. 
 
A rendelet-tervezet készítésénél fenti jogszabályhelyeken kívül figyelembe kell venni 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, melynek 32. §-a 
kimondja, hogy „fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bıvítı, a 
fizetési kötelezettség terhét növelı, a kedvezményt, mentességet megszüntetı vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
 
A Jat.  3. §- ában foglalt rendelkezések értelmében a szabályozás nem lehet indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintő, továbbá a jogszabályban nem ismételhetı meg olyan jogszabály 
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. Ennek 
értelmében a kapcsolódó magasabb szintő ágazati jogszabályokban már szabályozott 
rendelkezéseket az önkormányzati rendelet nem tartalmazhatja még szövegpontos idézet 
formájában sem. 
 

A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LVII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre 
került az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
részére.  
 
A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletezéső – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményeit az alábbiakban részletezem: 

 
 

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
kötelezı jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor állampolgári kötelesség is, hogy a 
háztartásoknál keletkezı szennyvíz ne terhelje a környezetet. Az Önkormányzat költségvetésére 
hatást gyakorol „a települési önkormányzatok részére a nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvíz begyőjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló 92/2013. (X.10.) VM 
rendelet. ”A rendelet szabályozza a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 3. pontja szerinti lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanításának, igénylésének és elszámolásának rendjét, tehát:   
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A hozzájárulás az összegyőjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 

lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közmőves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
győjtésérıl ártalmatlanítás céljából - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A hozzájárulást a települési 

önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik 
és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 
 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken 
a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  
 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhetı. 
 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdése kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményez.  
 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 
közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom az elıterjesztés 3. mellékletét képezı rendelet-tervezet 
elfogadását: 
   
       

dr. Balogh László       Basky András sk. 
       jegyzı         polgármester
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     Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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  Elıterjesztés 3. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

…/2014. (...) önkormányzati rendelete 
 

a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 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, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.w) pontjában  biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el: 

 
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 
 

1. § 
 

 
(1) A közszolgáltatás kiterjed 

 
a) az ingatlanon keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz átvételére, 
elszállítására és ártalmatlanítás céljából történı átadására;  

 
b) a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történı 
elhelyezésére. 
 

 (2) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó kötelezı 
közszolgáltatással ellátott terület határa: Lajosmizse város közigazgatási határa. 

 
 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

2. § 
 

(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó és Fia 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1085 Budapest, Baross u. 
36.) (a továbbiakban: közszolgáltató). 

 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles 

2008. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni. 
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3. § 
 
(1) Az ingatlanokon keletkezı nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet 
a) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep (6050 Lajosmizse, 0401/5 hrsz.),  
b) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep (2381 Táborfalva, Katonai dőlı 0125/31, 32 hrsz.)  
lehet elhelyezni.  
 
 

 
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, idıtartama, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatásra vonatkozó 
szerzıdés  

 
4. § 

 
(1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 
(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte elıtt 30 nappal – írásban vagy felhívás 
közzétételével értesíteni köteles. 

 
 

5. § 
 
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz elszállítását a közszolgáltatással 
érintett ingatlantulajdonosok kizárólag a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
közszolgáltatótól rendelhetik meg.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
győjtése során megfelelı gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített 
környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa. 

 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az egyedi zárt szennyvíztároló 
megközelíthetıségét a szállítójármő számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 
(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, 
ezáltal háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a 
közszolgáltatónak. A mentesítés idıtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében 
szereplı idıtartammal. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. mellékletében meghatározott közszolgáltatási 
díjat a közszolgáltató részére megfizetni. 
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6. §  
 
 

(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt 
a közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 
számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 
(2) A közszolgáltatás elsı igénybevételét megelızıen, de legkésıbb azzal 
egyidejőleg az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató kezdeményezésére az (1) bekezdés 
szerint létrejött jogviszonyt írásba kell foglalni, amelynek során meg kell határozni; 

 
a) a közszolgáltatásra irányuló jogviszony kezdı napját,  
b) a teljesítés helyét, 
c) a felek jogait és kötelezettségeit, 

  d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,  
  e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
f) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit. 

 
 
                                                                  

4. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével és 
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás 

igénybevételének módja és feltételei, és a nem közmővel összegyőjtött 
háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 

 
7. § 

 
(1) Az egyedi zárt szennyvíztárolóba csak háztartási szennyvíz vezethetı. Tilos az egyedi 
zárt szennyvíztárolóba mérgezı-, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, az ürítést végzı vagy más 
személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerő 
mőködését és a mőtárgyainak állagát. 
 
 

8. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, az 
ingatlantulajdonossal egyeztetett idıpontban, a megrendeléstıl számított 24 órán belül – 
amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy a bejelentést követı munkanapon - köteles 
elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyőjtést elısegíteni. 
 
(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató az 
esetlegesen elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, 
idıjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles haladéktalanul 
elvégezni. 
 
(3) Az ismeretlen összetételő szennyvizet veszélytelenségének, vagy  
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a 
közszolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével megtett 
intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását. 
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(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezetı 
törzshálózatba vagy szennyvízelvezetı mőbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhetı el. 
 
(5) Közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt a közszolgáltatást 

igénybevevık számára ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer kiépítésérıl.  
 
 

9. § 
 
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet csak a 3. § (1) bekezdésben kijelölt 
átadási helyen lehet leereszteni és ártalmatlanítani. 

 
(2) A közszolgáltató a begyőjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetıje pedig az 
ártalmatlanításra átvett nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvízzel összefüggı 
nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett 
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minısége és származási helye 
azonnal és pontosan megállapítható legyen. 
 

 
5. Az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj 

legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje  
 

10. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezıs – alapdíjból és 

ürítési díjból álló – közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
 

(2)  A közszolgáltatási díj legmagasabb díját az 1. melléklet tartalmazza. 
 

(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként, a rendelet mellékletében meghatározott díj.  
 
(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkezı nem közmővel összegyőjtött és 
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja. 

 
(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendı ürítési díjat a (4) bekezdés szerinti 
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

 
(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésével egyidejőleg, a közszolgáltató által helyben 
kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.  

 
 

6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, valamint az 
üdülıingatlanokra, és az idılegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 

szabályok 
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11. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a 
közszolgáltatást igénybe vevı személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás 
igénybevételének idıtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevı természetes személy 
ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhely, tartózkodási és 
értesítési hely címét, gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát kezelni.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a 
közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban 
bekövetkezett változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni. 
 
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai   
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja 
át. A jogviszony megszőnését követıen a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 
 
(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, 
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az 
adatkezelés és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülı, vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott 
ingatlan (a továbbiakban együtt: üdülıingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot 
tehet arról, hogy az üdülıingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek 
nincs.  
 

(2) A nyilatkozathoz csatolni kell az idılegesen használt ingatlan tulajdoni lapjának 30 
napnál nem régebbi hiteles másolatát.  

 
(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelızıen legalább 15 nappal kell eljuttatni a 

közszolgáltató részére.  
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást az 

idılegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni, és a 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az idıszakra terjednek  ki.  

 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
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1. 1. § (3) bekezdés b) pontja, 
2. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 
3. 2. § (2) bekezdése, 
4. 15. § -a, 
5. 16 § (1) bekezdése, 
6. 17. § -a, 
7. 18. § (1)-(2) bekezdése, 
8. 18. § (5)-(6) bekezdése, 
9. 18. § (8) bekezdése, 
10. 19. §-a. 

 
 

 
14. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. március 1. napján lép hatályba. 

 
(2) A 10. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 1-jén lép hatályba.  

 
(3) 2014. április 1-jén hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati 
rendelete. 
 

 
 

   Basky András                                                                   dr. Balogh László   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. … 
 

                                                                  dr. Balogh László   
                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a …/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke  

általános forgalmi adó nélkül 
2014. április 1-tıl 2015. március 31-ig 

 
 
 
 

 
1. Alapdíj: ……… Ft/ürítési alkalom 
2. Ürítési díj: ……… Ft/m3 


