
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed 

ki. 

 

(2) A rendelet területi hatálya Bonyhád város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra, a 

közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az 

ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) terjed ki. 

 

2.§ 

 

A közszolgáltatás rendje, módja 

 

(1) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni, e rendelet 

valamint a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. A 

közszolgáltató nevét és elérhetőségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján 

köteles gondoskodni. 

 

(3) A háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának 

előzetes bejelentésére, valamint megrendelésére történik. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szállítás és kezelés költségeit megfizetni, valamint a 

költség megfizetéséről szóló bizonylatot szükség esetén felmutatni. 

 

(5) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a szennyvizet 

elszállítani és a bonyhádi szennyvíztisztító telepen elhelyezni. A szennyvíztisztító 

telep megjelölését az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(6) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a polgári 

törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó 

szabályai szerint – szerződés jön létre. 



 

(7) A közszolgáltató e tevékenység végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatokat köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően 

kezelni. 

 

(8) A szennyvizet úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön. A 

szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a szennyeződés eltakarításáról, 

a szennyeződés-mentesítésről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról 

köteles gondoskodni. 

 

3. § 

 

A közszolgáltatás díja 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 

ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 3. sz. mellékletében 

meghatározott díjat köteles fizetni.  

 

(2) A 3. sz. mellékletben meghatározott díjat a közszolgáltató az 1995. évi LVII. törvény 

44/D §. (7) bekezdésében meghatározott költségelemzéssel köteles alátámasztani.  

 

(3) A fizetendő közszolgáltatási díj a 3. sz. melléklet szerinti 1 egységre eső díj és 

fordulók számának szorzata.  

 

4. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet 2014. január elsején lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési folyékony hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 7/1997. (V.30.) sz. rendelete 

hatályát veszti. 

 

Bonyhád, 2013. december 20. 

 

 

Potápi Árpád János    Kovács Péter 

       polgármester      c. főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 20. 

 

 

 

                                                             Kovács Péter 

                                                                 c. főjegyző 

 

 

 



1. sz. melléklet a 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 

ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltaltást végző közszolgáltató neve 

és elérhetősége: 

 

 

Mezőföld Regionális Víziközmű Kft. 

7030 Paks, Kövesdi u. 46. 

Telefon: 75/511-000, 06/40 462-000 

e-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu 

web: www.mezofoldviz.hu 

 

 

 

 

 

mailto:mezofoldviz@mezofoldviz.hu
http://www.mezofoldviz.hu/


2. sz. melléklet a 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

A nem közűvel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szolgáló 

szennyvíztisztító telep megjelölése: 

 

Bonyhádi Szennyvíztisztító Telep 

7150 Bonyhád, Gyár u. 03/36. hrsz. 

Ktj száma: 100611769 

 

 



3. sz. melléklet a 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 


