
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete 

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI 
SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ELHELYEZÉSÉRE 

IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 
 
 

 

PáriKözség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (Vgtv.) 4.§ (2) bekezdés d) pontja és 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján 
kapott felhatalmazás alapján, a települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, 
elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás 
ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
 

1. § (1) Páriközség közigazgatási területén a Képviselő-testület felhatalmazásával megkötött 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Pári Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Kft. (7091 Pári, Nagy u. 18., a 
továbbiakban: Szolgáltató) látja el a szippantott szennyvízbegyűjtésével, szállításával és 
elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. 
 
(2) A szippantott szennyvíz befogadására az üzemeltetővel megkötött befogadói nyilatkozat 
alapján a Tamási város közigazgatási területén lévő szennyvíztelepet kell használni. 
 
2. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabályok által meghatározott engedélyek, 
valamint műszaki,közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni. 
 
(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, 
csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. 
 
(3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól 
olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni. 
 
(4) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát. 
 
(5) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a 
Szolgáltatónak a szennyezett terület oltott mésszel, vagy más fertőtlenítésre alkalmas 
anyaggal fertőtlenítenie kell. 
 
 

Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei 
 
3. §(1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata 
soránkeletkező szennyvizek szakszerű elhelyezéséről. 



(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt 
szennyvizet a 1. § (1) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval köteles elszállítani. 
 
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet 
1. melléklete szerinti díjat megfizetni. 
 
(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult 
panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, 
vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz 
továbbítani. 
 
 

Közszolgáltatási szerződés létrejötte 
 

4. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevő tulajdonos és a Szolgáltató között a Ptk. 
387.,388.§-a szerint szerződéses jogviszony jön létre. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról szóló hulladékgazdálkodás 
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az 
irányadók. 
A szerződésben meg kell határozni: 

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő 
természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és 
számlavezető pénzintézete); 

b) a szerződés tárgyát; 
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját; 
d) a teljesítés helyét; 
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat; 
f) a felek jogait és kötelezettségeit; 
g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének 

módját; 
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit; 
i) az irányadó jogszabályok megnevezését. 

 
A szerződés tervezetét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
 

A közszolgáltatás díja 
 
5. § (1)A Szolgáltató a közszolgáltatás díját az elszállított szennyvíz mennyisége és az 1. 

mellékletben meghatározott mértékű egységnyi díjtétel figyelembe vételével állapítja meg. 
 
(2) A Közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján 
jogosult beszedni. 
 

Személyes adatok kezelése 
 
6. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § alapján, az információs önrendelkezési 



jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen 
önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 
 
(2) A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról. 
Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, 
illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás 
teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. 
 
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § (1) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket, a rendelet végrehajtását a Regölyi 
Közös Önkormányzati HivatalJegyzője ellenőrzi. 
 
(2) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Farkas Jánosné Budainé Vajk Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 11. 
 
  Budainé Vajk Ildikó 
  jegyző 



1. melléklet a 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

 
 
 

A szippantott szennyvízkezelés szolgáltatási díja: 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásigénybevételének legmagasabb díja a Tamási város közigazgatási területén 
lévő szennyvíztisztító telepre történő szippantott szennyvíz szállítás esetében: 
 
 

Lakossági számlázással: 1400 + 27 % Áfa

bruttó 1778 Ft/m3 – 10 %:  8000.-Ft/5m3 

 

Közületi számlázással: 1558 + 27 % Áfa

bruttó 1978 Ft/m3 – 10 %: 8900.-Ft/5m3 



2. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

MEGÁLLAPODÁS 
szennyvízszippantás közszolgáltatás ellátására 

 
 
 
mely egyrészről Pári Község Önkormányzata (képviseletében: Farkas Jánosné 
polgármester), Pári, Nagy u. 18., mint önkormányzat, 

 
másrészről 
 
a Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Kft.  (Képviseletében: Páczelt Pálné ügyvezető) 7091 
Pári, Nagy u. 18. mint közszolgáltató között jött létre az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az 
önkormányzatok kötelező feladatává teszi a köztisztaság és a települési környezet 
tisztaságának biztosítását, a hulladékgazdálkodásról való gondoskodást. A 
településtisztaság tekintetében az alapvető szabályokat a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek határozzák 
meg. 

 
2. A képviselő-testület a települési folyékony hulladék gyűjtésére és az ártalmatlanítás 

helyére történő szállítás, mint közszolgáltatás ellátását az önkormányzat a kizárólagos 
tulajdonában lévő Pári FÜ Kft-vel kívánja ellátni, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges 
minden engedély beszerzését követően, 2013. november 20. napjától kezdődően, 
határozatlan időre. 
 

 
II. 

 
1. A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat: 

a) a közszolgáltató részére folyamatosan megadja a tevékenység ellátásához 
szükséges önkormányzati információkat; 

b) megjelöli a gyűjtő, illetőleg az ártalmatlanító helyet; ennek meghatározása a 
közszolgáltatóval együttesen is történhet;  

c) a szerződés érvényességi ideje alatt garantálja a közszolgáltató 
kizárólagosságát. 

 
2. A közszolgáltató: 

a) biztosítja a folyamatos és teljes körű ellátást, ide értve az esetleg 
szükségessé váló eszközpótlást vagy a személyi helyettesítést is – 
figyelemmel a települési adottságokra is; 

b) tevékenységét meghatározott rend és rendszeresség alapján végzi; 
c) a települési folyékony hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően gyűjti, szállítja és helyezi el a kijelölt helyen; 



d) gondoskodik a megfelelő adatszolgáltatásról, illetőleg az önkormányzat 
szükség szerinti tájékoztatásáról a közszolgáltatási tevékenység végzésével 
kapcsolatban;  

e) gondoskodik a közszolgáltatást igénybe vevők észrevételei, panaszai 
elintézéséről. 

3. A II. 1. és 2. pontban foglaltakra figyelemmel az önkormányzat megbízza a 
közszolgáltatót, hogy a meghatározott fenti időtartam alatt lássa el a települési 
folyékony hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését. 

 
4. Közszolgáltató a II. 3. pont szerinti megbízást vállalja. 

 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási 

helyre szállítása, annak fogadása, az ottani elhelyezése (ürítése) tárgyában a 
közszolgáltató a Tamási Szennyvíztelep üzemeltetőjével önállóan, saját felelősségére 
köt megállapodást. 

 
6. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 

a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
szerint a megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó 
összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített 
szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen 
alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel 
számított összeg 90%-át. 
 
Lakossági számlázással: 1400 + 27 % Áfa bruttó 1778 Ft/m3 – 10 %:  8000.-Ft/5m3 
 
Közületi számlázással: 1558 + 27 % Áfa bruttó 1978 Ft/m3 – 10 %: 8900.-Ft/5m3 
 

7. A közszolgáltatásért járó díjat a lakosság illetve a közület a munka elvégzésekor vagy 
utólag számla alapján egyenlíti ki. Meg nem fizetése esetén a közszolgáltató a 
hátralékról kimutatást készít és azt megküldi az önkormányzatnak. A hátralék 
köztartozásnak minősül. 

 
8. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben akadályoztatása miatt 

helyettesítésre kerül sor, vagy alvállalkozót vesz igénybe, amihez az önkormányzat 
ezennel hozzájárul, az ő tevékenységükért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel 
tartozik. 

 
9. A jelen szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével. A szerződés 

megszüntethető az egyik fél felmondásával is. A felmondási időt a felek két hónapban 
állapítják meg. A szerződés megszűnik a közléstől függően akár azonnali hatállyal is, 
ha a felek olyan súlyos módon szegik meg kötelezettségeiket, hogy annak 
következtében a szerződéses viszony további fenntartása a másik félnek már nem 
állhat érdekében.  

 
10. Kijelentik a felek, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

egyeztetés, tárgyalás útján rendezik; amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a 
Tamási Járásbíróság, mint területileg is illetékes, kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 



11. Szerződő felek kijelentik, hogy jó együttműködésre törekednek, aminek keretében az 
itt nem szabályozott kérdések tekintetében az I/1. pontban ismertetett jogszabályok 
rendelkezéseit, valamint az egyéb szakmai előírásokat tekintik magukra nézve 
kötelezőnek és irányadónak. 
 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

13. Ezen a szerződést a felek, mint akaratukkal egyezőt írták alá. 
 
 
Pári, 2013. november …..  
 
 
 
 
 Farkas Jánosné Páczelt Pálné 
 polgármester ügyvezető 
 


