
Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2014.(X. 6.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

kötelező helyi közszolgáltatásról 

 

 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

 

a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – 

és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon 

helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják. 

 

b) közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díj.  

 

2. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) Takácsi község közigazgatási területén 

történő ellátására a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

közszolgáltató) jogosult. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. kezelésében lévő szennyvíztisztító telep (Pápa, Szabó D. u. 78.). 

 

3. § 

 

1) Az ingatlantulajdonos köteles  

a) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy 

gyűjteni és tárolni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, 

a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

b) a közszolgáltatást igénybe venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és 

c) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

 

 

 

2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettség alól, amennyiben 

a) az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítása és elhelyezése 

egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés 

műtárggyal történik.  



b) az ingatlant időlegesen használják illetve használaton kívül van. Az időleges használatot 

illetve a használaton kívüli ingatlant a jegyző által kiállított dokumentummal kell 

igazolni.  

 

 

4. § 

 

(1) A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, 

az átadási helyre történő szállítása és ártalmatlanításra történő átadása. 
 

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a 

közszolgáltatást elvégezni. 

 

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy 

nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek. 

 

(4) A közszolgáltató a (3) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására 

laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a 

közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye 

igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kritériumának. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az 

illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét 

igazolni és az erre szolgáló iratokat 5 évig megőrizni. 

 

(6) A közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal a 

honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni. 

 

(7) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az 

alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni. 

 

5. § 

 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltatás 5 vagy 10 m3-es gépjárművel történik. 

 

(3) A közszolgáltatási díj 8 métert meg nem haladó csőfektetési távolságon belül, legfeljebb 

1 óra műveleti idő alatt elvégzett szolgáltatás igénybe vételéért fizetendő díj. 

 

(4) A kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a 

közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díj megállapításánál az 1. mellékletben 

meghatározott közszolgáltatási díjat 25 %-kal megemelt összegben kiszámlázni. 

 



(5) A közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató által rendszeresített gépjárműhöz 

csatlakoztatható csővezeték maximális hossza 24 méter. A 8 métert meghaladó 

csőfektetés esetén a további csőfektetésért a közszolgáltató az. 1. mellékletben 

meghatározott díjra jogosult. 

 

(6) Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő hibájából 

meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult. 

 

(7) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 

 

6. § 

 

(1) A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvényben meghatározott módon jogosult - a közszolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatainak (természetes személyazonosító adatok, lakcím) nyilvántartására és kezelésére. 

 

(2) A közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követően a díjhátralékot, 

illetve az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni 

kell. 

 

7. § 

 

E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  

 

 

 

 

 Kunszt Szabolcs        Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester    jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2014. október 6-án 

 

                                                               Pfilfné Bagics Judit 

                                                                        jegyző 

   

 
 


