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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt) 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. §
(6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1 § (1) Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő – testülete  a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes el-
helyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról kizá-
rólag a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. (6724. Szeged, Cserzy M. u.
32.) – továbbiakban mint Közszolgáltató – útján gondoskodik.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgálta-
tás  kötelező  igénybevételének  célja a  köztisztasági,  településtisztasági,  köz-
egészségügyi és a környezetvédelmi rendelkezések betartásának biztosítása, to-
vábbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, el-
szállításának és ártalmatlanításának kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető
ellátása, a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés elősegítése.

(3) A Mezőkovácsháza közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz gyűjtése kizárólag (az építési jogszabályoknak megfe-
lelően) zárt, szivárgásmentes gyűjtőberendezésben végezhető. Tilos a települési
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bármilyen formában és mó-
don a talajba, talajvízbe vagy felszíni vízbe juttatni.

(4)  1A nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz ártalmatlanítás  céljából
történő  átadási  helye:  Mezőkovácsháza,  külterület  0124/1.  hrsz.  alatti
szennyvíztisztító telep.

II. Fejezet
A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya: Mezőkovácsháza város közigazgatási területe.

(2) A rendelet személyi hatálya: valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa és hasz-
nálója (továbbiakban együtt: tulajdonosa) – függetlenül attól, hogy a tulajdono-
sa természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társa-
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ság vagy ezek közössége – akinek ingatlanán települési  nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik és gyűlik össze.

(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha gaz-
dasági tevékenységével összefüggésben keletkezett  nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz kezeléséről a Vgt. előírásainak megfelelően nem gon-
doskodik.

(4) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező települési folyékony halmaz-
állapotú hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás.

III. Fejezet
Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
a) háztartási  szennyvíz:  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.

törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja
szerint meghatározott szennyvíz;

b) nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz:  aVgt.  1.  melléklete  37.
pontjában meghatározott szennyvíz;

c) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt. 1. számú
melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység;

d) ingatlan:  Az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi  számmal  rendelkező,
háztartási  szennyvizet  termelő építménnyel  beépített,  de  a  szennyvíz
közcsatornába  be  nem  kötött  olyan  földrészlet,  ahol  a  számlázott,  illetve
rendelet  szerint számított ivóvíz felhasználásának megfelelő – e rendeletben
meghatározott – nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik;

e) közszolgáltató: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján
Mezőkovácsháza Város belterületére a nem közművel összegyűjtött szennyvíz
begyűjtésére  és  elszállítására  irányuló  kötelező közszolgáltatás  ellátására
kiválasztott  és  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatával  közszolgáltatás
végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet;

f) 1

g) nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz kezelésére  irányuló
közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására
szolgáló  közműpótló  berendezés  kiürítése  /szippantása/,  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  végleges  befogadóba  történő
ártalmatlanítási célú elszállítása és a befogadóba történő leürítése;

h) ingatlantulajdonos:  az  ingatlant  tulajdonjog  vagy  egyéb  jogcímen  használó
személy;

1 Hatályon kívül helyezte a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
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i) szakhatóságok:  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízügyi,
népegészségügyi és építési I. fokú közigazgatási hatóságok;

j) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: a folyékony
hulladék  elhelyezése  leürítő  helyen,  szennyvíztisztító  telepen,  valamint  a
környezetveszélyeztetést  és  környezetszennyezést  megakadályozó  kezelése
fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.

k) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő hely (továbbiakban:
leürítő hely) közcsatornának az arra jogosult által  kijelölt aknája,  illetőleg a
szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

IV. FEJEZET

A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok

1. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési nem közmű-

vel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére közszolgáltatást szervez és tart
fenn.

Feladata e tekintetben különösen:
a.) a szennyvíz begyűjtésének és ártalmatlanításának megszervezése, ill. a köte-

lező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása, s a rende-
letben foglaltak betartásának ellenőrzése,

b.) Közszolgáltató  kiválasztása  és  a  közszolgáltatóval  közszolgálati  szerződés
megkötése,

c.) Közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása,

d.) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági
jogok gyakorlása, ill. az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése, a szük-
séges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató te-
vékenységének segítése,

e.) A kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok
évenkénti értékelése.

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) A szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozás megtörténtéig a tulajdonos az
ingatlanán keletkező szennyvíz elszállításáról a jelen rendeletben foglaltak szerint
köteles gondoskodni. A helyi közszolgáltatást csak a 1. § (1) bekezdésben kijelölt
szolgáltatótól veheti igénybe.

(2) Azon ingatlantulajdonosoknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsator-
nára nem kötnek rá, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
alapján és a szerint számított talajterhelési díjat kell megfizetniük.
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(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez
köteles az ingatlanán megfelel közműpótló berendezést létesíteni, és a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvizet ebben elhelyezni. A települési szilárd
és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002.(IV. 10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezés akkor
megfelelő, ha rendelkezik az arra illetékes szakhatóságok által kiadott létesítési,
használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, és legalább kétheti szennyvíz-
mennyiség tárolására alkalmas, vízzáró, és e rendelet 6. § (4) bekezdésében fog-
lalt feltételek szerint üríthető. 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak
háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárol-
hat.  Az  ingatlantulajdonos  köteles  a  közműpótló  berendezést  úgy  használni,
hogy azzal sem más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet
nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését és működését
az érintett szakhatóságok ellenőrzik

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles figyelemmel kísérni a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz szintjét, és a szippantást olyan időpontban megrendelni,
hogy a gyűjtőberendezésbe a keletkező háztartási  szennyvíz még legalább 72
óráig betárolható legyen. A Közszolgáltató megtagadhatja a szennyvíz átvételét,
ha a szennyező anyag tartalma a jogszabályban meghatározott határértéket meg-
haladja.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelít-
hetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző alapfelsze-
reltségével el tudja látni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a települési nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz elszállítását igazoló számlákat és a bejövő víz számláit 2 évig –
ennél ritkább szippantás esetén pedig az utolsó bizonylatot – megőrizni, és az el-
lenőrzésre jogosult hatóság felszólítására bemutatni köteles.

(8) 1 Amennyiben az ingatlan használata ideiglenes vagy végleges jelleggel szünetel,
úgy erről az ingatlan tulajdonosa írásban köteles tájékoztatni a közszolgáltatót.

3. A Közszolgáltató kötelességei

6. § (1) A Közszolgáltatónak érvényes szerződéssel kell rendelkeznie, amely biztosítja a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását és ártalmatlanítását.
A Közszolgáltató köteles e szerződéseit az Önkormányzatnak benyújtani.

(2) A Közszolgáltatónak a tevékenység ellátáshoz rendelkeznie kell a közszolgálta-
tás  ellátásához  szükséges  ügyfélszolgálati  és  ügyeleti  szervezettel,  valamint
nyilvántartási rendszerrel.

1 Beiktatta a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
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(3) A Közszolgáltató köteles a tulajdonos megrendelésétől számított 48 órán belül,
egybefüggő munkaszüneti napok esetében az első munkanapon a szolgáltatást
elvégezni.

(4) A Közszolgáltató, amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz minősége nem felel meg a jogszabályi előírások alapján meghatározott pa-
ramétereknek, köteles a szolgáltatást igénybevevő részére felvilágosítást nyújta-
ni a szennyezett hulladék más, erre a célra kijelölt lerakóhelyre történő elszállítá-
sának és elhelyezésének módjáról, lehetőségéről. A Közszolgáltató a hulladék-
nak a jogszabályok szerint jogosan megtagadott elszállítás tényéről 72 órán belül
köteles a Jegyzőt írásban értesíteni. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa ezen
folyékony hulladék megfelelő kezeléséről és elszállításáról maga nem gondos-
kodik, a Jegyző elrendeli annak végrehajtását és a költségeket az ingatlan tulaj-
donosára terheli.

(5) A Közszolgáltató a települési  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását akkor is megtagadhatja, ha a szippantandó anyagról helyszíni meg-
állapítás (szín, szag, összetétel,  ingatlanon folytatott  tevékenység stb.) alapján
feltételezhető, hogy az külön kezelést igényel. Ebben az esetben a Közszolgálta-
tó laboratóriumi vizsgálatot köteles végezni, amennyiben ezt az ingatlan tulajdo-
nosa is igényli. Ebben az esetben a mintavétel lehetőségét az ingatlan tulajdono-
sa köteles lehetővé tenni, a minta vizsgálatát a Közszolgáltató köteles elvégez-
tetni. Amennyiben a vizsgálat eredményeként az elszállítandó hulladék nem felel
meg a jogszabályokban meghatározott  települési  nem közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíznek,  a  Közszolgáltató  a  laboratóriumi  vizsgálatok  igazolt
költségeit, a veszélyesnek minősülő anyag elszállítási és ártalmatlanítási költsé-
geit az ingatlan tulajdonosára áthárítja. A vizsgálati költségeket a Közszolgáltató
viseli, amennyiben a minta a laboratóriumi vizsgálat alapján megfelel a települé-
si nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek. A mintavételezési eljá-
rás és annak dokumentálása, valamint a minta vizsgálata a vonatkozó jogszabá-
lyi előírások betartásával történhet.

(6) A Közszolgáltató az elszállított háztartási szennyvíz adatairól nyilvántartást kö-
teles vezetni,  melyet 5 évig meg kell  őriznie.  A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a hulladék:

a.) mennyiségét
b.) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),
c.) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe)

(7) A Közszolgáltató  a  közszolgáltatással  összefüggő tevékenységét  mindenkor  a
jogszabályokban foglalt műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb
előírásoknak megfelelően köteles végezni.

(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására igénybe vehet olyan közreműkö-
dőt, aki a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcso-
latos egyes tevékenységek ellátásához megfelelő műszaki felszereléssel és meg-
felelően képzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékeny-
ségéért a Közszolgáltató ugyanúgy felel, mint saját tevékenységéért.
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(9) A Közszolgáltató  – a  közszolgáltatás  megkezdése  előtt  –  köteles  valamennyi
érintett ingatlan tulajdonosát a helyben szokásos módon értesíteni a szolgáltatás
igénybevételéről és az ügyfélszolgálati elérhetőségről. Az önkormányzat szintén
a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a kiválasztott közszolgáltató
kizárólagos szolgáltatási jogosultságáról.

(10) A Közszolgáltató köteles az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékeny-
ségéről évente egy alkalommal a novemberi testületi ülésre részletes beszámolót
készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(11)  A  Közszolgáltató  az  általa  kezelt  személyes  adatok  védelméről  köteles
gondoskodni, azokat csak tevékenységével összefüggésben és annak érdekében
használhatja fel, azt harmadik személynek nem adhatja át.

(12)  1 Amennyiben  az  ingatlan  használatának  ideiglenes  vagy végleges  jelleggel
történő  szüneteltetését  az  ingatlan  tulajdonosa  írásban  bejelentette,  azt  a
közszolgáltató nyilvántartásba veszi. A közszolgáltató a használat szüneteltetését
jogosult ellenőrizni.”

V. FEJEZET

A közszolgáltatási szerződés

7. § (1) A közszolgáltatás  végzésének feltétele  a Közszolgáltató és az önkormányzat
közötti  -  a  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  -  szerződéskötés,  ennek
érdekében  a  Közszolgáltatóval  a  települési  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatás  teljesítésére,  10
éves időtartamra szerződést köt.

(2)  Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a Közszolgáltató a kötelező köz-
szolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.

(3)  2 A közszolgáltatási  szerződésnek  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatási  tevékenység  részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6–8. §-aiban foglaltakat
kell tartalmaznia.

 (4)  A  közszolgáltatási  szerződésben  az  Önkormányzat  kötelességeként  kell
meghatározni:

a) a  közszolgáltatás  hatékony és  folyamatos  ellátásához a  Közszolgáltató
számára szükséges információk szolgáltatását,

b)a közszolgáltatás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket
c) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

(5)  A  közszolgáltatási  szerződésben  a  Közszolgáltató  kötelességeként  kell
meghatározni:

1 Beiktatta a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
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a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti
teljesítését,

c) a  közszolgáltatás  teljesítéséhez  szükséges  mennyiségű és  minőségű
jármű,  gép,  eszköz,  berendezés  biztosítását,  valamint  a  szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

d) a  közszolgáltatás  folyamatos,  biztonságos  és  bővíthető teljesítéséhez
szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

e) a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  ártalmatlanítására  a  kijelölt
leürítő helyek és létesítmények igénybevételét,

f) a  Közszolgáltató  által  alkalmazott  közszolgáltatási  díj  alkalmazásának
tapasztalatairól az Önkormányzat tájékoztatását,

g)  a  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő adatszolgáltatás  rendszeres
teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

h) a  fogyasztók  számára  könnyen  hozzáférhető ügyfélszolgálat  és
tájékoztatási rendszer működtetését,

i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,
és

j)  a  közszolgáltatási  szerződés  megszűnésének  módját  és  eseteit,  a
megszűnés  esetén  az  új  közszolgáltató  kiválasztásáig  a  szolgáltatás
teljesítését.

(6)  A  képviselő-testület  a  kötelező  közszolgáltatás  ellátásának,  valamint  a
szerződés végrehajtásának módját évente értékeli.

(7) A szerződés  lejártát  megelőzően  legalább  6  hónappal,  vagy  a  felmondás
kézhezvételét  követő  3  hónapon  belül  a  képviselő-testület  dönt  a
közszolgáltatás ellátásának formájáról.

(8) Amennyiben  a  (7)  bekezdésben  meghatározott  időtartamon  belül  új
közszolgáltató kijelölésére nem került sor a jelenlegi Közszolgáltató további
6  hónapi  időtartamra,  illetve  az  új  szolgáltató  kijelöléséig  köteles  a
szolgáltatás teljesítésére.

(9) 1

(10) 2

(11) 3

1 Hatályon kívül helyezte a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
2 Hatályon kívül helyezte a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
3 Hatályon kívül helyezte a 10/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. 07. 03-tól
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VI. FEJEZET

A közszolgáltatás ellátása

8. § (1) A Közszolgáltató a szolgáltatás megfelelő és elvárt színvonalú ellátása érdeké-
ben biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges gépjármű parkot és mun-
kavállalói  létszámot,  valamint  gondoskodik  a  tevékenység  folytatásához
szükséges egyéb eszköz, berendezés, eszköz beszerzéséről is. 

(2) A Közszolgáltató 10 munkanapon belül gondoskodik a közszolgáltatással kap-
csolatban hozzá beérkező észrevételeket és panaszokat kivizsgálásáról és a szük-
séges intézkedések megtételéről.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása során a Közszol-
gáltató megfelelő gondossággal jár el a tekintetben, hogy a hulladéknak a szállí-
tó járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne okozzon szennye-
zést és más környezetterhelést ne idézzen elő. A szállításból eredő szennyeződés
esetén a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint
az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodik.

(4) A szállításra használt eszköz közterületen nem tárolható, telephelyen belül a töb-
bi járműtől el kell különíteni.

(5) A szállító  járművek  tisztítása  és  fertőtlenítése  szigetelt  térburkolattal  ellátott
nyílt színi mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz elő-
írásoknak megfelelő elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertőtlenítés közterületen,
természetes vizekben vagy mellette, általában a természetes környezetben nem
végezhető.  Lakóházak udvarán a mosás, fertőtlenítés csak zárt térben végezhe-
tő.

(6) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben
meghatározott módon és mértékben köteles közreműködni, és a Képviselőtestü-
let által meghatározott mindenkori díjat megfizetni.

VII. FEJEZET

A közszolgáltatás igénybevételének és ellátásának
ellenőrzése

9. § (1) A jegyző a jogszabályi felhatalmazás alapján rendszeresen ellenőrzi a hulla-
dékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartá-
sát. 

Ezen belül is jogosult ellenőrizni, hogy:
a) a  szennyvízcsatorna-hálózatba  be nem kapcsolt  ingatlan  tulajdonosa  a

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításá-
ról gondoskodik-e,
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b) a tulajdonos (kivéve a gazdálkodó szervezeteket, vállalkozókat) a szállí-
tást e rendeletben megjelölt Közszolgáltatóval végezteti-e.

c) A  településen  a  lakosság  részére  csak  a  kiválasztott  Közszolgáltató
végzi-e a tevékenységet. 

(2) A Polgármester ellenőrzi, hogy a Közszolgáltató e rendeletben, illetőleg a
közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.

VIII. FEJEZET

A helyi közszolgáltatás díja

10. § (1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos köz-
szolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos a mellékletben megállapított díjat
köteles megfizetni. A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, amelyet a szippan-
tó gépjárműbe beépített szintmérővel vagy más arra alkalmas egyéb módon
kell meghatározni.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő a díjat a szolgáltatás elvégzésekor a helyszínen kö-
teles nyugta ellenében megfizetni.

(3) A Közszolgáltató minden év november hó 31. napjáig a következő évre vonatko-
zóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással
kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, az önkormányzat
által  elismert  és  műszakilag  indokolt  fejlesztéseket  is  tartalmazó  –  változása
mértékének függvényében.

(4)A települési  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos
közszolgáltatás  költségeit  és elszámolását  szigorúan el  kell  különíteni,  a köz-
szolgáltatási díjból más költségeket nem lehet finanszírozni. A Közszolgáltató
minden évben egy alkalommal költségelemzéssel alátámasztva legkésőbb tárgy-
év november 30-ig kezdeményezheti a díj – önköltség változásával arányos – fe-
lülvizsgálatát.

10. Záró rendelkezések 

11.  § (1)  A  rendelet  2013.  december  18.  napján  lép  azzal,  hogy  a  rendelet  1.
mellékletében meghatározott díjtételeket 2013. július 1-től kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti  Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
40/2004. (XI. 8.), 43/2004. (XI. 30.), 31/2005. (XII. 15.), 22/2006. (XII. 15.), 2/2008. (I.
31.), 42/2008. (XII. 22.) ÖR. 24/2009. (X. 27.), 35/2009. (XII. 22.), 30/2010. (XII. 23.),
18/2012. (V. 30.) sz. önkormányzati  rendeletekkel módosított,  a települési  folyékony
hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  szolgáltatásokról  szóló  35/2004.  (IX.  20.)
önkormányzati rendelete.
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1. melléklet

A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás

díjáról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának és elhelyezésének
díjai köbméterenként: 

Szippantási, szállítási díj (Ft/m3) 964 .-  Ft/m3+ÁFA

ürítési, elhelyezési díj telepen (Ft/m3) 499 .- Ft/m3+ÁFA

Teljes díj: 1463 .- Ft/m3+ÁFA

Fenti díjakat az általános forgalmi adó növeli.
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