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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének     4/2014.( II.27. ) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45.§(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 4.§. (2) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma 

 

1.§ (1) Ináncs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által 

közszolgáltatásként biztosított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló közszolgáltatás Ináncs Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és 

ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére terjed ki. 

 

(3) Ináncs Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására a Novák és Román Bt. (3873 Garadna, Fő 

u. 82.)( a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 

szerződésben foglalt feltételekkel 2014.03.01-től 2024. február 28-ig. 

 

(4) A Közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízet  : ÉRV Zrt (3700 Kazincbarcika) Hernádszentandrási telepe (3852 

Hernádszentandrás, Külterület 041 hrsz.) lévő szennyvíztisztító telepre szállítja.. 

 

2. A közszolgáltatás rendje és módja, a  közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és 

kötelezettségei 

 

(1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és 

ellenőrzése, 

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés 

megkötése. 

 

(2) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről - az ingatlana területén 

belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban -  és a Közszolgáltatónak történő 

átadásáról  e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevételével. 

 

(3). Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító 

telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát. 
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(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy 

történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő a gyűjtőterületen, közterületen és azokon kívül 

sem.  

 

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását kizárólag 

erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 

 

(6) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 

48 órán belül – egyezetett időpontban – elvégezni. 

  

(7) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről – azokban bekövetkezett 

változásairól -  az ingatlantulajdonost tájékoztatni kell felhívás közzétételével az Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatalban és az Önkormányzat honlapján. 

 

(8)A Közszolgáltatónak legalább egy mobil és egy vezetékes telefonszámot valamint e- mail 

címet biztosító elérhetőséget meg kell adni a közszolgáltatás igénybevételének 

megrendelésére. 

 

(9) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba vagy a 

helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet  

a) a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni, a gyűjtés során 

megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, 

b) a Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni.  

 

(10) Az ingatlantulajdonos köteles  

a) jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni a Közszolgáltatónak. 

b) biztosítani a gyűjtőhely megközelítését a szállítójármű számára oly módon, hogy az 

elláthassa feladatát 

  

 

3.Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

3.§ A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Kormány rendelet 6.§, 7.§, 8.§-ban előírtakat. 

 

 

4.A közszolgáltatás díja 

 

4.§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős- alapdíjból és 

ürítési díjból álló- közszolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek legmagasabb általános forgalmi 

adót nem tartalmazó egységnyi díját  a rendelet 1.melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által elszállításra átvett nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ében kerül kifejezésre. 
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(3) A Közszolgáltató állapítja meg a konkrét közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az 

elszállítandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének szorzata 

alapján. 

 

(4) Az elszállítandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét az 

elszállítást végző járműbe gyárilag beépített szintmérője alapján kell meghatározni. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg a Közszolgáltató által helyben 

kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál kifogást emelhet. 

 

(7) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. 

 

(8) A kifogásra - annak közlésétől számított 30 napon belül  - a  Közszolgáltató válaszolni 

köteles.  

 

5.A nem használt ingatlanokra vonatkozó rendelkezés 

 

5.§ Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és e 

tényt közli a Közszolgáltatóval. 

 

 

6.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezés 

 

6.§(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes 

adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, 

anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetté válik. 

 

(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a 

hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 

7.Záró rendelkezések 

 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kiss Péter s.k.      Nagyné Halmai Katalin s.k. 

polgármester       jegyző 
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1. melléklet  a       4/2014 (II.27.  ) önkormányzati rendelethez  

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

díj 

2014. március 1-től 

 

 

 

Alapdíj                                                               600 Ft /alkalom+ ÁFA 

 

Ürítési díj………………………………………1.590 Ft/m3+ÁFA 

 

Összesen                                                               2.190 Ft/m3 + ÁFA 

 


