Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A közszolgáltatás tartalma, területe
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Úrkút község közigazgatási területén a
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 (a továbbiakban: szennyvíz) begyűjtésére,
valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint
az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol sem
lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást
igénybe veszik.
b) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe,
és ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.
3. Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely
3.§ (1) Úrkút község közigazgatási területén a szennyvíz összegyűjtésével kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás ellátására Úrkút Község Képviselő-testülete az 1. mellékletben
meghatározott közszolgáltatót bízta meg.
(2) 1A szennyvizet ártalmatlanítás céljából a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által
üzemeltetett ajkai vagy a DRV Zrt. által üzemeltetett úrkúti szennyvíztisztítótelep
szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.
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4. A közszolgáltatás ellátásának rendje
4. § (1) A szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(2)
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt
közszolgáltató útján köteles gondoskodni.
(3) A szennyvíz elszállítását a közszolgáltatást igénybe vevőnek kell a közszolgáltatónál
megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban történik. A bejelentéskor
a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (legfeljebb 3 órás
időintervallumban) az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az
ingatlantulajdonossal ésszerű időpontban közölni.
(4) A szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás
megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a
közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül
elvégezni.
5. A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
5. § (1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban
köteles közszolgáltatást nyújtani.
b) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt
köteles írásban értesíteni az ingatlantulajdonosokat.
c) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő
anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a
szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.
d) A közszolgáltató a szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles
kialakítani, hogy az ártalmatlanítási helyen ténylegesen elhelyezett szennyvíz mennyisége,
minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.
(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:
a) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a
közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
b) Az ingatlantulajdonos az alapdíj, és a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után
köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.
(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz magán- vagy közterületen történő
engedély nélküli elhelyezése.
6. A közszolgáltatási szerződés
6. § (1) A szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:
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a) a közszolgáltatás megnevezését, teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás
megkezdésének időpontját és időtartamát,
b) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítását,
d) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság
által kijelölt helyet,
e) a fogyasztók által hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
f) a fogyasztói panaszok elintézési rendjét és
g) a szerződés módosításának, felmondásának módját.
7. A közszolgáltatási díj
7. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási díj érvényben lévő mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésének módja: helyszínen számla ellenében, vagy 30 napon
belül átutalással számla ellenében, vagy készpénz-átutalási megbízás átadásával és annak 30
napon belül történő befizetésével.
A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell megállapítani.
(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.
8. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó szabályok
8. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá a nem használt,
vagy olyan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik. Ezen rendelkezést az
üdülőingatlanokra is megfelelően alkalmazni kell.
(2) Az ingatlantulajdonosnak – amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe – igazolnia
kell, hogy adott ingatlant senki nem használja, ott szennyvíz nem keletkezik. Az igazolás módja
számlaegyenleg, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant
senki nem használja.

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9. § (1) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelésére a
közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben.
A közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul
betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezéseit.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a
közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával
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kapcsolatos feladatok ellátására, számlázására, postázására, kedvezmények érvényesítésére,
közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel a közszolgáltató.
10. Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. január 30.
Rostási Mária
jegyző
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1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez2
Úrkút község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a BiztosPont Ajka Kft. (8400 Ajka, Dobó
Katica utca 45.) közszolgáltató végzi.
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2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez3
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása
igénybevételéért fizetendő díj:
a) alapdíj 20 500,- Ft/szállítás
b) ürítési díj 1 500,- Ft/5 m3
A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák
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