
 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

5/2014.(IV.15.) rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

1. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§.(3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint Kelebia Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013.(IV.5.) rendelet alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

 (1) Kelebia Község Önkormányzata az e rendeletben foglaltak szerint a közüzemi 

csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez a 

településen.  

 

(2) A közszolgáltató megnevezése: Kelebia Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató), 

székhelye:6423 Kelebia Váci M.u. 2. aki az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást 

folyamatosan biztosítja a település teljes közigazgatási területén. A háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítás céljából történő átadás helye: Pusztamérges szennyvíztisztító telep. 

 

 

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

2. § 

 

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező az 1.§ (1) bekezdésben 

meghatározott módon keletkező háztartási szennyvizet az 1. § (2) bekezdés szerinti 

közszolgáltatónak az 5. § (2) bekezdésben megadott szállítási napon átadni, illetve a 

közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 

kell a közszolgáltatónál megrendelni. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a 

szerződéses jogviszony a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre.  

 

 

3.  A közszolgáltatás ellátásának rendje, 

a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

3. § 



 

 (1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt 

az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás 

teljesítésére rendelkezésre áll. 

 (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 

írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 

 

4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés 

egyes tartalmi elemei 

 

4. § 

 

 (1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos között létrejövő szerződés határozza meg.  

 

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 

 

a) a közszolgáltatót és az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét, idejét,  

amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül más személy használja, a használó nevét, 

lakcímét és a használat időtartamát, 

b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét, 

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

d) a teljesítés helyét, 

e) a közszolgáltatási díjat, megfizetésének módját, határidejét, 

f) a szerződésmódosításának, felmondásának feltételeit, és  

g) az irányadó jogszabályok meghatározását. 

 

 

5.  A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5. § 

 

 (1) A Közszolgáltató köteles Kelebia Község Önkormányzata számára közszolgáltatói 

tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő év 

március 31-ig. 

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett 

időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.  

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kiválasztott 

Közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 

6.§-ban foglaltaknak megfelelően végezheti. 

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre 

állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles 

az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül begyűjteni és elszállítani.  

 

 

6.  A háztartási szennyvíz begyűjtésének rendje 

 

6. § 



 

 (1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése személyesen, vagy telefonon a 

közszolgáltató ügyfélszolgálatán rendelhető meg. A megrendeléseket a közszolgáltató azok 

sorrendjében, a soron következő szállítási napon köteles teljesíteni. 

 

(2) A közszolgáltató a megrendelésekről szállítólevelet állít ki, melyet a munka elvégzését 

követően megrendelővel igazoltat. 

 

 

7.  A közszolgáltatás díja 

 

7. § 

 

 (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a díjat közvetlenül 

a közszolgáltató felé, a számla kibocsátásával egyidejűleg megfizet. 

(2) A közszolgáltatási díj mértékét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

8. Adatkezelés 

 

8. § 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlan tulajdonos vagy használó alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult: 

a) családi és utónevét, 

b) születési családi és utónevét, 

c) születési helyét, 

d) születési idejét,  

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

mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

 (1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.  

 

 

       Maczkó József                                                       Oltyánné Kozla Erika  

                polgármester                                                                     jegyző 



 

 

 

 

 

1.sz. melléklet az 5/2014.(IV.15.)rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, ártalommentes 

elhelyezésének díja: 

 

alapdíj: 1.000.Ft/forduló 

ürítési díj: 2.315 Ft/m3 

 

 


