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Minısített többség !
Tisztelt Közgyőlés!

Az Országgyőlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvényt (a továbbiakban: Ht.), mely néhány rendelkezést kivéve 2013. január 1-jén lépett hatályba. A
Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló szabályozást meghatározó, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt. A Ht. egyidejőleg módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a
továbbiakban: Vgt.), amely a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki.
Az új szabályozás az uniós követelményekkel összhangban a települési folyékony hulladék fogalma
helyett bevezette a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz fogalmát. Az önkormányzatnak a
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére kötelezıen ellátandó közszolgáltatást
kell szervezni és fenntartani.
A közszolgáltatás ellátásának a Vgt. új 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott – alább
meghivatkozott - legfontosabb tartalmi elemeit önkormányzati rendeletben kell megállapítani:
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;
g) a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A jelzett jogszabályváltozás okán indokolt Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a települési
folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) rendeletét hatályon kívül helyezni, és ezzel egyidejőleg a nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról új
rendeletet alkotni.
Az elıterjesztés a közszolgáltatási szerzıdéssel összefüggésben határozati javaslatot is tartalmaz,
melyben a Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megváltozott jogi szabályozásra
tekintettel a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzıdést vizsgálja felül és
annak módosítását 2013. május 31. napjáig terjessze be közgyőlési jóváhagyásra.
A rendelet-tervezethez külön indokolás is készült, melyet az elıterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelezı feladatként állítja a
jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás
várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében foglalt elıírásnak az elızetes
hatásvizsgálat eredményérıl hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul szintén csatolunk

3

az elıterjesztéshez.
A rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.
§ (3) bekezdése értelmében az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek (Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség) véleményezésre megküldtük. A
környezetvédelmi igazgatási szervnek szakmai véleményérıl harminc napon belül kell tájékoztatnia az
önkormányzatot.
Emellett a rendelet-tervezetet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában foglaltak szerint véleményezésre a Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok is megkapta.
A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet – 2011. október 10. napjától hatályos –
30/A. § -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának szabályait rögzíti. A
társadalmi egyeztetés keretében a 30/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen gondoskodtunk
a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történı közzétételérıl és errıl az önkormányzat
által alapított lapban (Szekszárdi Vasárnapban) figyelemfelhívást jelentettünk meg.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlés hetében tárgyalja, a bizottsági
véleményt a bizottság elnöke a közgyőlésen szóban ismerteti.
Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását.
Szekszárd, 2013. március 14.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény elfogadásával hatályon kívül helyezésre került a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozás, helyette a nem közmővel
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben kerül szabályozásra. A fenti jogszabályi változások miatt a települési
folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása szükséges.
Részletes indokolás
1.§-hoz:
E szakasz a rendelet személyi és tárgyi hatályáról rendelkezik, mely a 2/1997.(I.30.) önkormányzati
rendelet hatályát figyelembe véve került meghatározásra. A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 1. § 15.
pontja szerinti fogalom meghatározást (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;) alapul véve kerül kimondásra, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az ipari
szennyvízre, a veszélyes hulladékra és az ezzel összefüggı tevékenységre.
2. §-hoz:
E szakasz a rendelet szempontjából jelentıs fogalmakat értelmezi. Az értelmezı rendelkezések
meghatározásakor figyelembe kellett venni, hogy a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009.(XII.14.)
IRM rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében felhatalmazás alapján kiadott jogszabály tervezetében
alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó jogszabályban értelmezett fogalomtól
eltérıen nem értelmezhetı, és az értelmezı rendelkezés nem ismételhetı meg.
Továbbá értelmezı rendelkezésben nem lehet olyan jogszabály értelmezı rendelkezésére
hivatkozni, amely a hivatkozást tartalmazó jogszabállyal az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes.
3. §-hoz:
E rendelkezés a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
közszolgáltatás keretében ellátott tevékenységeket (az ingatlanon keletkezı háztartási szennyvíz
ideiglenes tárolására szolgáló győjtıhelyrıl történı begyőjtésére, ártalmatlanítás céljából történı
elszállítására és a kijelölt szennyvíztisztító telepen történı elhelyezése) határozza meg.
4. §-hoz:
A közszolgáltatást jelenleg a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft látja el; közszolgáltatóként tehát e
Kft került megnevezésre. A közszolgáltatás ellátásának idıtartama 5 év, tekintettel arra, hogy a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény – in-house szerzıdésekre vonatkozó - 9. § (1)
bekezdés k) pontja, ill. (3) bekezdése alapján a közszolgáltatási szerzıdés megkötése legfeljebb öt
éves idıtartamra vonatkozhat. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz a Sárvíz u. 20.
szám alatt üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó mőtárgyában kerül
elhelyezésre, ami a rendelet-tervezetben mint ártalmatlanító hely került meghatározásra.
5-9. §-hoz:
A közszolgáltatás ellátása rendjének szabályozásánál kerültek az önkormányzat feladatai, valamint a
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei részletezésre. Ezek rendelkezések
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nagyrészt megegyeznek a jelenlegi szabályozással, ahhoz képest néhány pontosítást, kiegészítést
tartalmaznak. Így például a törvényi felhatalmazás alapján az üdülıingatlanokra, az idılegesen
használt ingatlanokra eltérı szabályok kerültek megállapításra.
10. §-hoz:
E szakasz részletesen meghatározza a közszolgáltatás igénybevételére irányuló – az ingatlantulajdonos
és a közszolgáltató közötti - szerzıdés létrejöttét. E szabályozás megegyezik a jelenlegi rendeleti
elıírásokkal.
11. §-hoz:
E rendelkezés részletesen meghatározza a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdés tartalmi
elemeit, emellett a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezéseket is rögzíti.
12. §-hoz: E szakasz a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével, elszállításával
kapcsolatos egyéb kötelezettségeket, illetve a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit
szabályozza. Ezen elıírások a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.
rendeletben foglaltakhoz igazodóan környezetvédelmi szempontokat szem elıtt tartva kerültek
meghatározásra.
13-15. §-hoz: A közszolgáltatás díjára vonatkozó részletes szabályozást tartalmazza. Ezen elıírások
tartalmukban nagyrészt megegyeznek a jelenlegi szabályokkal és megfelelnek a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ában foglalt, díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseknek.
A közszolgáltatás díja az 1. mellékletben a 2012. december 31. napján hatályos, jelenleg is alkalmazott
díjjal egyezı összegben került megállapításra.
16. §-hoz: E szakasz a záró rendelkezések között hatályba léptetı és deregulációs kötelezettségbıl
eredı hatályon kívül helyezı rendelkezéseket tartalmazza.
17. §-hoz: A rendelet-tervezet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, ezt állapítja meg a
jogharmonizációs záradék.
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ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A lakosság számára a rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen. A közszolgáltatási díj
beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ı bevételét képezi.
b) Környezeti, egészségi következményei:
Az új szabályozás is kötelezı jelleggel írja elı a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a
vízszennyezıdés megelızését és a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A tárgykört érintı jogszabályváltozások miatt szükség van a települési folyékony
hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) hatályos rendelet felülvizsgálatára. Mivel a felhatalmazó
rendelkezés és a szabályozás terjedelme is változott, új rendeletet kell alkotni a meglévı
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejőleg. A helyi szabályozás elmaradása
jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga
után.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (…..) önkormányzati
rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 meghatározott
feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével – a következıket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá
nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelıjére vagy egyéb jogcímen használójára (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkezı nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek begyőjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az
ezekkel összefüggı tevékenységekre.

2. Értelmezı rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. közmőpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkezı szennyvíz
győjtésére, tárolására, kismértékő kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett mőtárgy vagy
akna.
2. közszolgáltató: Szekszárd város területére a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére irányuló kötelezı közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerzıdést kötött
gazdálkodó szervezet.
3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közmővel összegyőjtött háztartási
szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által
a közszolgáltatónak fizetendı, e rendeletben meghatározott díj.

3. A közszolgáltatás tartalma
3. § A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a
továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:
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a) az ingatlanon keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására
szolgáló győjtıhelyrıl történı begyőjtésére, továbbá az elszállítást végzı közszolgáltató részére
átadott nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történı
elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen
történı elhelyezésére.

4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közmővel összegyőjtött háztartási
szennyvíz begyőjtésére irányuló közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. (Szekszárd,
Mátyás király u. 68 – 70.) látja el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban:
Önkormányzat) 5 évre kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján.
(2) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévı ingatlanokon keletkezı nem közmővel
összegyőjtött háztartási szennyvizeket a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által Szekszárd, Sárvíz u.
20. szám alatt üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó mőtárgyában kell
elhelyezni.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje
5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz rendszeres
átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenırzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerzıdés megkötése.
6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközzel és
az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.
(2) A közszolgáltató a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet köteles az
ingatlantulajdonos megrendelésétıl számított 72 órán belül begyőjteni és végleges ártalommentes
elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.
7. § (1) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során
ezekrıl a helyekrıl elszállított szennyvíz mennyiségérıl.
(2) Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell
hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 70 %-át,
úgy a közszolgáltató köteles értesíteni a jegyzıt.
8. § A 7. § (2) bekezdésében szabályozott esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a
közmőpótló létesítményben halmozódik-e fel, vagy elszivárog a közmőpótló létesítménybıl,
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vízmérleg készítése szükséges. A vízmérleg készítésérıl, valamint az ezzel kapcsolatos ellenırzésrıl feladatkörében eljárva - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési
és Városfejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság)
gondoskodik.
9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló
közmőpótló létesítmények ürítésébıl származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más
befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a
közegészségügyi elıírások, illetve az egyéb hatósági elıírások szerint győjteni, valamint átadni.
(2) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell
megrendelni a közszolgáltatótól.
(3) Az ingatlantulajdonos az összegyőjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 4. § (1) bekezdésben
megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel
az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelı rendszerességgel és idıben elvégeztetni a közszolgáltatást
és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a győjtıhely
megközelíthetıségét a szállítójármő számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa
feladatát.
(5) Az üdülıingatlanok és az idılegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente
legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.
(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékő díjat köteles
fizetni a közszolgáltatónak.
(7) Az ingatlantulajdonos jogosult
közszolgáltatónál panaszt tenni.

a

közszolgáltatással,

munkavégzéssel

kapcsolatban

a

7. A közszolgáltatási szerzıdés létrejötte
10. § (1) A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerzıdésekre vonatkozó – 387 – 388. §-a szerint szerzıdéses jogviszony jön létre.
(2) A szerzıdés létrejön
a) az ingatlantulajdonos megrendelésével,
b) a közszolgáltatás igénybevételével.
8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemei
11. § (1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére irányuló közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerzıdésben meg kell határozni:
a) a szerzıdı felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevı természetes
személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetek székhelye, adószáma és számlavezetı
pénzintézete),
b) a szerzıdés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdı napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyőjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
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g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,
h) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit,
i) az irányadó jogszabályok megnevezését.
(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a
közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának
teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelıen köteles eljárni.
9. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és
feltételei
12. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet az ingatlana
területén belül, zárt, vízzáró kivitelő közmőpótló létesítményben köteles győjteni.
(2) A közmőpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethetı. Tilos a közmőpótló
létesítménybe mérgezı-, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyőjtést, ürítést végzı vagy más személyek élet- és testi épségét,
egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerő mőködését és a mőtárgyainak állagát.
(3) Ismeretlen összetételő szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi
elıírások figyelembevételével megfelelı intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben
foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezetı
törzshálózatba vagy szennyvízelvezetı mőbe jogszabály alapján nem helyezhetı el.
III. Fejezet
A közszolgáltatás díja
10. A fizetendı díj megállapítása, kedvezmények
13. § A közgyőlés a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
14. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követıen azonnal számla alapján
jogosult beszedni.
(2) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékő késedelmi kamatot jogosult felszámítani a
közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítı ingatlantulajdonossal szemben.
15. § (1) Díjkedvezményben részesül az a lakossági felhasználó, akinek a közmőves
szennyvízelvezetés és –tisztítás biztosításához szükséges víziközmő rendszer a közterületen az
ingatlanról mőszakilag elérhetı módon nem áll rendelkezésre. Nem tekinthetı mőszakilag elérhetı
módon rendelkezésre állónak a víziközmő rendszer, ha az ingatlan bekötıvezeték létesítésének
költsége meghaladja a településen szokásos bekötési költség kétszeresét. A településen szokásos
bekötési költség bruttó 200.000,- Ft. A díjkedvezmény mértéke: 464.- Ft/m3 + ÁFA.
(2) A díjkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a lakossági felhasználó ingatlanáról elszállított
szennyvíz mennyisége elérje a vízfelhasználás 70 %-át.
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(3) A közszolgáltató a díjkedvezményben részesülı lakossági felhasználó esetén a kedvezmény nélküli
díj kiszámlázására jogosult.
(4) Közszolgáltató a díjkedvezmény érvényesítése érdekében havonta adatot köteles szolgáltatni a
jegyzınek azon lakossági felhasználókról, akiknek mőszakilag elérhetı módon nem áll rendelkezésre
a közmőves szennyvízelvezetés. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az adott felhasználási hely
vízfelhasználását és az elszállított szennyvíz mennyiségét.
(5) A díjkedvezményt az Önkormányzat a közszolgáltató által megküldött adatok alapján – féléves
elszámolást követıen – augusztus 15-ig, illetve február 15-ig téríti meg a jogosult lakossági
felhasználók részére.
(6) A díjkedvezményre jogosultak megállapításával, a bekötési költségek vizsgálatával, valamint a
díjkedvezmény elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóság látja el.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet,
2. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. számú rendelet
módosításáról szóló 28/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet,
3. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. számú rendelet
módosításáról szóló 7/1999.(III.1.) Kgy. rendelet,
4. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl szóló
28/1999.(XII.22.) Kgy rendelet 5. §-a,
5. az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2000.(V.3.) szekszárdi ör. 4. §-a,
6. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
28/2000.(XII.18.) szekszárdi ör.,
7. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet kiegészítésérıl
szóló 5/2001.(II.27.) szekszárdi ör.,
8. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
30/2001.(XII.6.) szekszárdi ör.,
9. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
22/2002.(XII.23.) szekszárdi ör.,
10. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
29/2003.(XII.19.) szekszárdi ör.,
11. egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló
16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 16 -18. §-a, 24. § (2) bekezdés h) pontja és 24. § (3) bekezdés c)
pontja,
12. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és

12

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
36/2004.(XII.21.) szekszárdi ör.,
13. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
29/2005.(XII.14.) szekszárdi ör.,
14. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
29/2006.(XII.21.) szekszárdi ör.,
15. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
47/2007.(XII.19.) szekszárdi ör.,
16. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
41/2008.(XII.22) szekszárdi ör.,
17. egyes önkormányzati rendeletek belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek megfelelı módosításáról szóló 23/2009.(X.30.) szekszárdi ör. 8. §-a,
18. a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
29/2009.(XII.22) szekszárdi ör..

17. § Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai
Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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1. melléklet a …./2013.(….) önkormányzati rendelethez

1 m3 szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának költsége:
- lakosság részére 1 492.-Ft/m3 + ÁFA.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

felkéri a Polgármesteri

Hivatalt, hogy vizsgálja felül a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel az ívóvízellátásra és a
szennyvízelvezetésre kötött közszolgáltatási szerzıdést és a nem közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet elıírásai alapján elıkészített közszolgáltatási szerzıdés módosítását terjessze a
Közgyőlés elé jóváhagyásra.

Határidı: 2013. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

