
Kevermes Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2014. (IV.1.)  

önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat 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) bekezdés 11. pontjában és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kevermes Nagyközség közigazgatási területén 

minden közcsatornával el nem látott területen, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára 

rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a 

továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására. 

 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, 

szállítására, ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, űrgödrök tartalmára, valamint az 

ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

 

2.§ 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából a kijelölt szennyvíztisztító telep a Kevermes 

Nagyközség és Lőkösháza község önkormányzatának tulajdonában levő, Kevermes 

külterületén található szennyvíztisztító telep. 

(2) Kevermes és Lőkösháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szennyvíztisztító telep üzemeltetésével az Alföldvíz Zrt-t bízta meg. 

(3) Kevermes Nagyközség közigazgatási területén a háztartási szennyvíz összegyűjtését és az 

ártalommentesítését - az elhelyezést biztosító helyi szennyvíztisztító telepre történő szállítását 

- a kötelező közszolgáltatást nyilvános meghirdetett pályázatást követően a FBH-NP 

Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) 

közszolgáltató (továbbiakban:Szolgáltató) végzi. 

 

3. § 

(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 

Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének 

bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy a közszolgáltatás 

igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és a közszolgáltatást igénybe vevő 6. § (2) bekezdésében 

meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem 

tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is), 

b) a szerződés tárgya, 

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, 

d) a közszolgáltatás díja, 



e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, 

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az 

ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt 15 nappal - írásban, vagy hirdetmény útján 

köteles tájékoztatni. 

(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy 

az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 

tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével 

egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. 

(5) Az ingatlantulajdonos írásban kérheti a Szolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését: 

a) üdülőingatlan és időlegesen lakott ingatlan, 

b) lakatlan ingatlan 

esetén. 

Az a) pont szerinti esetben évente legalább egyszer köteles igénybe venni a közszolgáltatást. 

 

4.§ 

(1) A szennyvíztisztító telepen a háztartási szennyvíz az üzemeltetővel kötött szerződésben 

foglaltaknak megfelelően helyezhető el. 

(2) A szennyvíztisztító telep üzemeltetője nyilvántartást köteles vezetni a beszállított 

háztartási szennyvízről. A nyilvántartást öt évig kell őrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell különösen a háztartási szennyvíz mennyiségére és a származási helyre, átadásra 

vonatkozó adatokat, bizonylatokat. 

(3) A háztartási szennyvíz biztonságos érkeztetése céljából a Szolgáltató köteles a 

menetlevelet pontosan vezetni, és a szennyvíztisztító telep alkalmazottjának adatot 

szolgáltatni a szállított szennyvíz eredetéről (származási helyéről). 

 

5.§ 

(1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán háztartási 

szennyvíz keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos köteles a háztartási szennyvíz elszállítására 

irányuló igényét bejelenteni a rendelet szerinti háztartási szennyvízszállítási feladat ellátására 

jogosult szolgáltatónak. 

(2) A szolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást 

elvégezni. 

(3) A szolgáltató a háztartási szennyvízelszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 

szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel) alapján alaposan 

feltételezhető, hogy annak a közcsatornába történő elhelyezése a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint nem megengedett. 

(4) A szolgáltató köteles – jól olvasható módon – feltüntetni a háztartási szennyvízszállítására 

használt eszközén a cégjelzését, illetve a nevet és címet. 

(5) A háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan 

tulajdonosa díjat köteles fizetni. 

(6) A Szolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő 

közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata 

alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) 

alapján. 

(7) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás 

alapján, számla ellenében a helyszínen – köteles megfizetni. 

(8) A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3, a közszolgáltató az 1 m3 alatti mért mennyiség 

esetében is az 1 m3-hez tartozó díjtételt számlázza. 



 

(9) Az 1 m3-re jutó egységnyi díjtételt a rendelet melléklete állapítja meg. 

 

6.§ 

(1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a 

Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. 

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés 

g) pontjában meghatározott személyes adatait és - amennyiben az nem azonos a szolgáltatás 

igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint 

személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni. 

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles: 

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

b) gondoskodni az adatok biztonságáról, 

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

(5) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése. 

(6) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait - az adatok tárolása kivételével – a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat 

köteles megsemmisíteni. 

(7) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat csak az arra külön 

jogszabályban felhatalmazott harmadik félnek adhatja ki. 

 

7.§ 

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

(2) A 8.§ a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

8.§ 

(1) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 21/2010. (IX.25.) KT. rendelet (továbbiakban: Szhr.) 3.§ (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A település közigazgatási területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató, a 

közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) közszolgáltató (a 

továbbiakban: Közszolgáltató).” 

(2) Az Szhr. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, a Közszolgáltatóval 

együttműködni, és a közszolgáltatás díját részére megfizetni. A közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki 

magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást települési szilárd hulladék 

hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.” 

 



9.§ 

Hatályát veszti a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 22/2010. (IX.25.) KT. rendelet, valamint az azt módosító 

5/2011.(IV.29.) KT. rendelet. 

 

Kevermes, 2014. március 31. 

 

 

 

  Lantos Zoltán       Gácsér Béla 

  polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2014. április 1. napján 

 

 

       Gácsér Béla 

          jegyző 



 

1. melléklet a 4/2014. (IV.1.)  önkormányzati rendelethez. 

 

A települési háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás díjának 

legmagasabb mértéke 

1. Települési  háztartási szennyvíz begyűjtésének legmagasabb díja (szippantott szennyvízdíj): 

1.550,- Ft/m³ 

2. A megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

3. A díj tartalmazza a szennyvíztisztítás és kezelés díját is.  

 

 


