A T/2015/5. számú önkormányzati rendelet-tervezet
Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása
Véleményezési határidő: 2015. június 10.
Tisztelt Választópolgárok!
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.19.)
önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése, valamint a 17/2015. (IV.27.) számú határozata
alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelettervezetét társadalmi véleményeztetésre bocsájtja.
Véleményét elektronikusan a jegyzo@kallo.hu email címre, vagy papír alapon a jegyző
részére postai úton vagy személyesen adhatja le.

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2015. (…) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§ Jelen rendelet célja
a) Kálló község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének
megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a folyékony hulladékgazdálkodás
eszközeivel,
b) a folyékony hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település
szennyezettségének elkerülése érdekében a talaj és a felszín alatti vizek védelme.
2. A közszolgáltatás tartalma, területe
2. § A közszolgáltatás kiterjed Kálló közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről
történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító
telepen való elhelyezésre.
3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely

3. § (1) Kálló község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a … látja el az
önkormányzattal kötött közszolgáltatás szerződés alapján.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a
…. szám alatti szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
4. § (1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján
köteles gondoskodni.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni internetes honlapján.
(3) A közszolgáltató feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban vagy közzététel útján
köteles értesíteni internetes honlapján.
(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján a vele egyeztetett időpontban
köteles a közszolgáltatás nyújtani.
(5) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
5.A közszolgáltató kötelezettségei
5. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és
közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.
(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a
megrendeléstől számított 72 órán belül az ingatlantulajdonostól egyeztetett időpontban
begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.
(4) A közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért.
(5) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület
szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról gondoskodni.
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(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartást oly módon köteles
kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen tényleges elhelyezett nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen.
6.Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező háztartási szennyvizet a
környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára
vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben
ártalmatlanításra elszállítani.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében
a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt közszolgáltatótól
megrendelni és elszállítatni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket,
különösen a szállítójármű számára gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.
(4) Köteles az ingatlantulajdonos gondoskodni arról, hogy a gyűjtés során mások életét és
testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse és a község épített környezetét ne
szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat
köteles fizetni a közszolgáltatónak és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.
7.A közszolgáltatási szerződés
7. § (1) A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az
Önkormányzat írásban szerződést köt, amelyben meg kell határozni a szerződő feleket, a
szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelességeit, a
közszolgáltatás finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.

8. A közszolgáltatási díj
8. § (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Lakosság részére az 1 m3
szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díja ….. Ft/m3 + ÁFA.
(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató a helyszínen
bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi
az ingatlantulajdonosnak.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
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(4) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §ban foglaltak szerint kell eljárni.
9. Üdülőingatlanokra, és időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályok
9.§ (1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályokat nem állapít meg.
(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség
alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlan esetében,
ahol szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltató
felé és mellékeli a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolást.

10. Adatkezelés
10.§ (1) A Közszolgáltató jogosult a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok,
lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes
adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helyi és ideje, anyja neve), ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik.

11. Értelmező rendelkezések
11. § E rendelet alkalmazásában:
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy
tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.
12. Záró rendelkezések
12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baboss Buda
polgármester

Koncz Anita
jegyző
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1. melléklet a …../2015. (….)
önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
Igénybevételének díja
1./ lakosság megrendelése esetén:

…..-Ft/m2 + ÁFA

2./ közületi megrendelés esetén:

……Ft/m2 + ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműve gyárilag
beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

begyűjtésére

vonatkozó

A rendelet megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetének
hatályba lépése indokolja.
1./ A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
a) társadalmi, gazdasági hatás: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek
elhárítása a környezet és természetvédelmi követelmények figyelembe vételével az
ingatlantulajdonos a befogadóba nem vezetett szennyvíz gyűjtése, a begyűjtésre
feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező érvényű mindenki számára.
- költségvetési hatás: közvetlen költségvetési hatása nincs
b) környezeti és egészségügyi következmények:
- A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevétele a település lakói számára
élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a
környezeti ártalmak mérséklődnek.
2./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
- A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételeket az önkormányzat által
kiválasztott közszolgáltatónak kell biztosítania. Az önkormányzat számára ezek
többletterhet nem jelentenek.
3./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2)
bekezdés e) pontja kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása
jogszabálysértést eredményez.
4./ A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- A személyi és szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
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A helyi rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom:
Általános indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte
a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást, egyben
kiegészítette a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás című IX/A.
Fejezettel. A jogszabályi változás azt jelenti, hogy ez a tevékenység a hulladékgazdálkodás
területéről „átkerült” a vízgazdálkodási ágazatba.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályozást a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek megfelelően jelen rendelet tervezetben
terjesztjük a Képviselő-testület elé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet célját tartalmazza
A 2. §-hoz
A közszolgáltatás tartalmát, területét meghatározó rendelkezés.
A 3 .§-hoz
A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezését tartalmazó rendelkezés.
A 4. §-hoz
A közszolgáltatás ellátásának rendjét, a közszolgáltatás kötelező igénybevételét tartalmazza.
A 5-6.§-hoz
A közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok kötelezettségét meghatározó rendelkezés.
Az 7.§-hoz
A közszolgáltatási szerződés létrejöttét tartalmazó rendelkezés.
A 8.§-hoz
A közszolgáltatási díj megállapítását tartalmazó rendelkezés.
A 9.§-hoz
Üdülőingatlanokra, ideiglenes ingatlanokra vonatkozó rendelkezés.
A 10.§-hoz
Adatkezelés szabályait tartalmazza.
A 11.§-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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Kálló Község Önkormányzata
2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Telefon: /32/ 577-001, / Fax: /32/ 477-407
Email: hivatal@kallo.hu

Tárgy: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására I. forduló
Iktatószám: 111-6/2015.
Előterjesztő: Baboss Buda polgármester
Előterjesztést készítette: Koncz Anita jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 44/B-44/D. §-ai
2013. január 1-jétől a következő előírásokat tartalmazzák:
44/B. §187 Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet
alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező,
közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak átadni.
44/C. §188 (1) A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást
(a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a
tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével - jelöli
ki.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából
történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás
igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének
eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
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44/D. §189 (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.
(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni:
a) a háztartási szennyvíz mennyisége,
b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei,
c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek,
d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges
beruházások költségei.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás
ellátásához biztosított költségvetési támogatással.
(4)190 A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább
egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell
meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele
- elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés
esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is.
(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.
(6)191 A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és
díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a
szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket
tartalmazza.
(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a
közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt
készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti
elő.
(8)192 Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az (1)-(6) bekezdésben meghatározott rendelkezések
alapján számított díjnál díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség
alkalmazásával a szolgáltatás ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget
díjkompenzáció formájában megtéríti. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a
közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 4.
cikkében foglalt elemeket és egyebekben megfelel az e határozatban foglalt valamennyi egyéb
követelménynek.

A 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint: „Az ingatlanon történő
vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen
használója évente legalább egy alkalommal köteles a szolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha
jogszabály eltérően rendelkezik.”
Az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell a lerakóhely, valamint a közszolgáltató
megnevezését is.
Az önkormányzat megkereste az illetékes vízügyi igazgatóságot, a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jelölje ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles
szennyvíztisztító telepet, átadási helyet.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 35. §-a szerint a rendelet-tervezetet társadalmi
véleményeztetésre kell bocsájtani.
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Határozati javaslat
Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülte megismerte és megtárgyalta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja és 30 napra társadalmi egyeztetésre
bocsájtja.
A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati
szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt nyilváníthatnak:
a) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon
megadott elektronikus levélcímen,
b) hagyományos módon írásban, papíralapon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
Határidő: a képviselő-testület következő ülése
Felelős: polgármester
Kálló, 2015. április 13.

Baboss Buda
polgármester
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