
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

 a 11/2007. (VI.1.), 2/2008. (I.31.),  24/2008. (XII.20.), 16/2009. (XII.19.), 19/2010. (XII.17.), 
23/2011. (XII.19.), 4/2012. (II.17.) és 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított  

6/2002.(VII.24.) rendelete 
a közmőves szennyvízelvezetésrıl, és a települési folyékony hulladék kezelésérıl, szállításáról 

és a szervezett közszolgáltatásról 
 

(A módosításokkal egységes szerkezetben.)  
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV.törvény 16.§. (1) bekezdése, továbbá hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény felhatalmazás alapján,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.:LVII.törvény, a  a közmőves 
ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 
rendelkezéseivel összhangban; a közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony 
hulladék elszállításáról és elhelyezésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
(1) E rendelet hatálya kiterjed minden, Dömsöd nagyközség közigazgatási területén lévı 
ingatlantulajdonosra. 
(2) E rendelet szabályozza Dömsöd nagyközség közigazgatási területén: 
 a.) az ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatba történı bekötését, a szennyvízelvezetési szolgáltatás 
igénybe vételét, 
b.) a szennyvízelvezetés, tisztítás, szolgáltatási díj megállapítását. 
c.) a folyékony hulladék elszállítását és kezelését. 
 

Az ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba való bekötése, a 
szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybe vételének szabályozása 

 
2. §. 

 
(1) Dömsöd  közigazgatási területén:  
a.) A szennyvízcsatorna törzshálózat mentén fekvı ingatlanok esetén minden ingatlan tulajdonos 
köteles az érdekeltségi aránya szerinti érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. 
 
b.) A rendelet hatálybalépését követı telekalakítás, építkezés során, illetve azon a település részen, 
ahol a törzshálózat 2002. július 31-e után valósul meg a kiépítés kötelezettsége az ingatlan 
tulajdonosát terheli. 
 
2.) A szennyvízelvezetı rendszer építésére létrehozott Viziközmő- társulat /továbbiakban: Társulat/ 
folyamatosan megadja Dömsöd nagyközség Önkormányzat Jegyzıjének az érdekeltségi, illetve 
közmőfejlesztési hozzájárulást határidıre nem fizetı ingatlantulajdonosok adatait. 
 
(3) Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás, ezért a határidıre be nem 
fizetett érdekeltségi hozzájárulást a Jegyzı az adózás rendjérıl szóló jogszabályok szerint behajtja, 
a befolyt összeget pedig negyedévente a Társulat számlájára utalja. 
 

3. §. 
 

Dömsöd nagyközség közigazgatási területén az üzembe helyezett szennyvízelvezetı rendszerrel 
ellátott közterülettel határos minden ingatlantulajdonos rákötés esetén köteles: 



a) az ingatlannak a szennyvízcsatorna törzshálózatra történı rákötéséhez Társulati hozzájárulást 
beszerezni, 
b) a  hozzájárulás kiadásához tervet készíttetni, melyet a Szolgáltatóhoz köteles benyújtani 
c) a szennyvíz minıségének ellenırzése érdekében az ingatlanon belül a Szolgáltató elıírásainak 
megfelelıen szennyvízminta-vételi helyet biztosítani, 
d) az ingatlanán keletkezett szennyvizek elvezetésére a házi csatornát kiépíteni, továbbá a 
szennyvízelvezetı törzshálózatra rákötni, 

4. §. 
 

(1) Amennyiben az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı szennyvizet az elıírásoktól eltérı 
módon kezeli a Jegyzı az érintett szakhatóságok állásfoglalásának figyelembe vételével kötelezi az 
ingatlantulajdonost: 
a) a szennyvízelvezetı törzshálózat mentén fekvı ingatlanának hálózatba való bekötésére, 
b) környezet, illetve a szennyvízelvezetı mővet károsító - külön jogszabályban meghatározott 
határérték túllépésébıl adódó - szennyezés esetén vagy ilyen szennyezés megelızése érdekében a 
szennyvíz elıtisztításához szükséges berendezés létesítésére, a meglévı korszerősítésére, szakszerő 
üzemeltetésére. 
c.) egy évre visszamenıen az ingatlanon keletkezett szennyvíz elszállításának hitelt érdemlı 
bizonyítására. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hitelt érdemlı bizonyításnak minısül az elszállítást 
végzı által kibocsátott névre szóló, a 10. §-ban foglaltaknak megfelelı szennyvízmennyiséget 
igazoló számla. 

5. §. 
 

Társulati és Szolgáltatói  hozzájárulás nélkül végzett bekötés esetén (azzal összefüggı építmény, 
berendezés stb.) a Jegyzı kötelezi az ingatlantulajdonost: 
a) a bekötés, illetve az azzal összefüggı építmény,  berendezés saját költségen történı elbontására, 
illetve leszerelésére. 
b) a bekötés Szolgáltató által meghatározott  átalakítására, ha azzal a bekötés mőszaki szempontból 
megfelelıvé válik  
c) a szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére, ha a mőszaki szempontból a bekötés 
megfelelı. 

 
6. §. 

 
A szennyvízelvezetı törzshálózatba csak külön jogszabályban elıírt minıségő szennyvíz vezethetı 
be. 
Amennyiben a szennyvíz-törzshálózatba vezetett szennyvíz minısége az elıírt határértékeknek nem 
felel meg, fogyasztónak külön jogszabály szerint bírságot kell fizetnie a Szolgáltató felé. 
 
 

7. §. 
 

Dömsöd nagyközség közigazgatási területén a Szolgáltató köteles a hozzá benyújtott hozzájárulási 
kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül nyilatkozni, illetve az ingatlantulajdonossal a 
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdést megkötni. 
 

8. §. 
 

A Szolgáltató jogosult 2-6. §-ban foglal kötelezettségek ellenırzésére. 
 
 



 
A szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatási díjának megállapítása 

 
9. § 

 
(1) A képviselı-testület minden év december 05-ig - a hatályos jogszabályok, valamint az 
érvényben lévı támogatási, díjkiegyenlítési pályázat feltételeinek figyelembevételével - rendeletben 
dönt a következı évi szennyvízelvezetési szolgáltatási díj mértékérıl.  
 
(2) A Képviselı-testület éves költségvetésének terhére az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen 
jogosult rendeletben kedvezményeket megállapítani. 
 

10. §. 
 

(1) A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás szolgáltatási díj alapja: 
 
a) az ivóvíz törzshálózatba történı bekötés esetén az ivóvízmérı által mért fogyasztott ivóvíz 
mennyisége. 
b) egyedi ivóvíz vételezés esetén a vízmennyiséget a Szolgáltató állapítja meg a vonatkozó 
jogszabályok alapján, kivéve az olyan fogyasztónál ahol a fogyasztó által beszerelt, hitelesített, a 
Szolgáltató által átvett ivóvízmérıvel mért fogyasztott ivóvíz mennyisége képezi a szolgáltatási díj 
alapját. 
 
(2) Adott év locsolási idıszakában május 01-tıl október 31-ig a fogyasztó mentesül az adott 
idıszakhoz kapcsolódó vízhasználat 10 %-ának megfizetése alól. 

(3) Nem vehetı figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezetı 
mőben vagy befogadóban nyert elhelyezést; 

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetı mőbe vezetését minıségi vagy egyéb 
okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta; 

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 
elszivárgott. 

(4) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetı mőbe mérés nélkül vezeti és a 
vizet nem vagy nem csak a közmőves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízmőbıl vagy más 
vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles 
vízmérıt mőködtetni, és a mért mennyiségekrıl a szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a 
szolgáltató jogosult ellenırizni. 
 

11. § 
 

(1) 2003. december 31. napjáig  a csatornaközmő szolgáltatást igénybe vevı fogyasztó mentesül a 
bruttó 150.- Ft/m3 feletti díj megfizetése alól. 
 
(2) Az önkormányzat a lakossági anyagi terheinek enyhítése céljából az éves költségvetése terhére a 
szennyvízelvezetés díját 2003. december 31. után is kompenzálni kívánja. A díjkompenzációt a 
képviselı-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 



(3)1 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti kedvezményezettek kivételével az egyes fogyasztókat terhelı 
díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

11/A. §2  
 

(1) Az önkormányzat a díjfizetési kedvezmény alapjául szolgáló jogsultsági feltételek fennállását 
ellenırzi. Az ellenırzésre a Ket. hatósági ellenırzésre vonatkozó szabályait megfeleıen alkalmazni 
kell. 
(2) A jogosultsági feltétlek hiányában igénybe vett kedvezményt haladéktalanul meg kell szüntetni, 
továbbá a kedvezményt jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt a polgármester kötelezi az 
általa jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összegének visszafizetésére. 
(3) Az (2) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal 
megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a kedvezmény jogosulatlan és rosszhiszemő 
igénybevétele és az errıl való tudomásszerzés közötti idıtartamra számítható fel. 
(4) A polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett kedvezmény megtérítését az 
igénybevételrıl való tudomásszerzésétıl számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a 
megtérítést elrendelni, ha a tudomásszerzéstıl egy év már eltelt. 
(5) Ha a polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett kedvezmény összegének 
megtérítését rendeli el, 
a) a megtérítés összegét, 
b) a kamat összegét 
méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. 
 
 

A település folyékony hulladék elszállítása és elhelyezése, győjtésének, kezelésének rendje 
 

12. §. 
 

(1) Az önkormányzat illetékességi területén a folyékony hulladék szakhatósági elıírásoknak 
megfelelıen történı, győjtése és elszállítása az önkormányzat által e célra szervezett közszolgáltatás 
igénybe vétele útján kötelezı. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a folyékony hulladékot az önkormányzat által kijelölt 
Közszolgáltatóval /továbbiakban: Közszolgáltató/  elszállíttatni és a kijelölt hulladékkezelınek 
átadni. A lakossági eredető és nem lakossági eredető folyékony hulladék szállítását kizárólag olyan 
Közszolgáltatóval lehet elvégeztetni, aki gondoskodik a szennyvíz hatósági elıírásoknak megfelelı 
létesítményben történı elhelyezésérıl, és amellyel az önkormányzat a közszolgáltatás ellátására 
szerzıdést kötött. 
 
(3) A folyékony hulladék- szállítási közszolgáltatással ellátott terület Dömsöd nagyközség 
közigazgatási területe.  

 
(4) A közcsatornázás megvalósításáig a szennyvízelvezetı hálózatba nem csatlakozó ingatlanok 
esetén a keletkezett folyékony hulladék győjtésérıl, kezelésérıl és rendszeres elszállításáról a külön 
jogszabályban meghatározott mőszaki és közegészségügyi elıírások alapján e rendelet szerint a 
tulajdonos köteles gondoskodni. A folyékony hulladék leürítési helye a Ráckeve és Térsége 
Szennyvíztisztító telep. 
 
                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. január 1-tıl. 
2 Beiktatta a 11/2007. (VI.1.) rendelet. Hatályos 2007. július 1-tıl. 



(5) A tulajdonos köteles folyamatosan gondoskodni a folyékony hulladék /szennyvíz/ tárolója 
rendszeres karbantartásáról. 
 
(6) A tulajdonos az elszállításról kapott bizonylatot (számla, szállítólevél) köteles egy évig 
megırizni, azt környezetvédelmi ellenırzés céljára a külön jogszabályban erre felhatalmazott 
hatóságnak (jegyzı) 2003. december 31-tıl évente bemutatni. 
 
 (7) A tulajdonos a (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatásért díjat köteles fizetni, a 
díjbeszedésrıl a Közszolgáltató gondoskodik. A folyékony hulladék-szállítási közszolgáltatás díját  
2.számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) A közcsatornába vagy tárolóba veszélyes hulladékot elhelyezni tilos! 
 
(9) Folyékony hulladékot  kilocsolni, kútba vezetni tilos! 
 
(10) A folyékony hulladékok elszállítását végzı Közszolgáltató köteles egy évre visszamenıleg a 
folyékony hulladék bizonylatait környezetvédelmi ellenırzés céljára megırizni, és az ellenırzésre 
jogosult hatóságnak bemutatni. 
 
(11) A tulajdonos a közcsatorna megvalósulása után épülı létesítményben (lakóház, üdülı, egyéb 
épület) keletkezı folyékony hulladékot közvetlenül a csatornahálózatba köteles vezetni. 

 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

13. §. 
 

(1) Aki az e rendeletben meghatározott  
a)  a települési folyékony hulladék tárolására, kezelésére, győjtésére, szállítására vonatkozó 
szabályokat, továbbá  
b.) a közmőves szennyvízelvezetésre vonatkozó szabályokat megszegi 
- amennyiben súlyosabbnak minısülı cselekményt nem valósít meg -  szabálysértést követ el, és 
30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 
  
(2) A szabálysértési eljárásra a szabálysértésekrıl szóló 1999.évi LXIX. törvény , továbbá az annak 
végrehajtásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 
(3) Az e rendeletben meghatározott szabálysértés miatt az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
erre felhatalmazott ügyintézıje és a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

14. §. 
Értelmezı rendelkezések 

 
(1)3 E rendelet alkalmazásában: 
- Társulat: Ráckeve és Térsége Beruházó Viziközmő-társulat 
- Szolgáltató: KEVE-Víz Kft. /Ráckeve/ 
- Közszolgáltató: az a  gazdálkodó szervezet /Ptk. 685.§ c) pont/ , amellyel az önkormányzat a 
települési folyékony hulladék szállítására közszolgáltatási szerzıdést kötött. 
- Fogyasztó: 
a) az ingatlan tulajdonosa, 

                                                 
3 Módosította a 11/2007. (VI.1.) rendelet. Hatályos 2007. július 1-tıl. 



b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a szennyvíz-közmő közszolgáltatási 
szerzıdés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. 
- Közszolgáltatási szerzıdés: A közüzemi szolgáltatásra a fogyasztónak a szolgáltatóval írásban 
kötött szerzıdése 
- Lakossági fogyasztó:  
a) a természetes személy aki az ingatlan használatával összefüggı emberi anyagcserébıl és 
háztartásivíz-szükséglet felhasználásából származó folyékony hulladék közmőves szállítása 
tekintetében a csatorna közmővet igénybe veszi 
b) az  a természetes személy aki a lakásától mőszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást 
folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülı ingatlannak vízfogyasztásánál 
figyelembe vehetı átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg. 
- Közületi fogyasztó: a lakossági fogyasztótól különbözı gazdálkodó szervezet /Ptk. 685.§ c) pont/ 
mely a nem lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdonosa, használója, és az ingatlant érintı 
szolgáltatásból származó - veszélyes hulladéknak nem minısülı- szennyvíz termelıje és a  
tevékenységbıl származó folyékony hulladék közmőves szállítása tekintetében a közüzemi 
szerzıdés egyik alanya, 
- Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, melyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki 
szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. 
- Szabvány szerinti szennyvíz: a 4/1984.(II.7.) OVH rendelet mellékletében az egyes területi 
kategóriákra elıírt szennyvíz minıségi határérték; 
- Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, 
ha élettársa van. 
 
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából egyebekben a 2000.évi XLIII.tv. 3.§, továbbá a 
38/1995.(IV.5.) Korm.rendelet 2.§ fogalom-meghatározásai az irányadók. 

 
15. §. 

 
(1) A rendelet 2002. augusztus hó 15. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelezı igénybe vételérıl szóló többszörösen módosított 8/1996.(IV.2.) önk.sz. rendelet 17/A §-a  
hatályát veszti. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. A rendeletet az önkormányzat lapjában kell 
kihirdetni. 
 

Kudar Zsigmondné   sk.                              dr. Vörös Andrea sk. 
    polgármester                                                      jegyzı 

 
Kihirdetési záradék: 
A 6/2002.(VII.24.) rendelet Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetıjén kihirdetve 
2002. július 24.napján. 

dr. Vörös Andrea sk 
jegyzı 

 
Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze Zoltán körjegyzı 2012. december 21. napján. 
 

dr. Bencze Zoltán  
körjegyzı 

 
 



1.sz. melléklet a 6/2002.(VII.24.) rendelethez4   
 

A.) Szennyvízelvezetési közüzemi szolgáltatás díja: 
 
a.) lakossági fogyasztó esetében:  311,8-Ft+Áfa/m3 

b.) közületi fogyasztó esetében:  461,5-Ft+Áfa/m3 

 
B) A települési folyékony hulladék  szállítási közszolgáltatás díja: 1230,7- Ft+Áfa/m3 
 
C.) Szennyvíz ürítési díja a szennyvíztelepen 

a.) lakossági fogyasztó esetében:  486-Ft+Áfa/m3 

b.) közületi fogyasztó esetében:  516-Ft+Áfa/m3 

                                                 
4 Módosította a 4/2012. (II.17.) rendelet. Hatályos 2012. február 17-tıl azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-tıl 
alkalmazni kell. 


