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Tisztelt Képviselő- testület!  

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 28-i ülésén felülvizsgálta és elfogadta  

- a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet,  

- a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról 

szóló önkormányzati rendeletet, valamint a 

- közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében jelezte, hogy a március 

28-án jóváhagyott rendeleteket mely pontokon szükséges módosítani.  

 

I. 

A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 

Javasoljuk a köztisztasági rendelet 2. §, 9. §, 15. § (3) bekezdését hatályon kívül 

helyezni, tekintettel arra, hogy a rendelet ezen rendelkezései a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. tv. 34. § (1), (4)-(5) bekezdéseibe ütköznek. A törvény rendelkezései alapján a 

közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva 

– köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen 

környezete esztétikus és kulturált legyen. A közút tisztántartásáról a közút kezelője 

gondoskodik. A közút síkosság mentesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény eltérő rendelkezése hiányában a közút kezelője végzi. 

 

A 13. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése indokolt, tekintettel arra, hogy az 

abban foglalt cselekmények egy része szabálysértést valósít meg, valamint a rendelet (részben 

tartalmi átvétellel) megismétli az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM rendelt szövegét, ezért a 

párhuzamos jogalkotás megszüntetése érdekében javasoljuk a rendelet 15. §-nak hatályon 

kívül helyezését is. Az ÉVM-EüM rendelt előírja, hogy jogszabály eltérő rendelkezésének 

hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni 

1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg 

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 
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2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület 

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról. 

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje 

alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot 

eltávolítani. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. 

céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a 

használó köteles tisztán tartani.  

 

 

II. 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 

Önkormányzati rendeletben nem lehet előírni, hogy a határozott időre kötött 

közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén mi az eljárás, ezt a hulladékról szóló törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 45. § (3) bekezdése szabályozza. „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató nem 

rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított 

minősítő okirattal, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 

hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.” Javasoljuk hatályon 

kívül helyezni a rendelet 2. § (3) bekezdését.  

 

A közszolgáltatás díját nem a közszolgáltató határozza meg a Ht. 47/A §-a és 91. §-a 

szerint. „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.” 

Javasoljuk, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „(5) A 

közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni, és az illetékes 

miniszter által rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.”  

 

A rendelet-tervezet kiegészül a köztisztasági rendeletben hatályon kívül helyezett 

közszolgáltatási szabályokkal, tekintettel arra, hogy ezen rendelkezések dogmatikailag e 

szabályozási tárgykörbe tartoznak. „Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő 

szilárd hulladékot a háztartási szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos. 

Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad 

elhelyezni. Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, 

vagy a háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok 

környezetét szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni 

tilos. A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani 

köteles. Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, 

használni tilos.” 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját a rendeletben szabályozni kell, nem elég 

az ingatlanhasználó és a szolgáltató közötti szerződésre utalni. A rendeletben szabályozni kell 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés olyan tartalmi elemeit, amelyet más 

jogszabály nem tartalmaz. Ha nincs többletkövetelmény, a jogszabályokra utalással kell 

meghatározni a közszolgáltatási szerződés tartalmát.  A rendeletben a közszolgáltatási 

szerződés tartalmi elemei pontosításra kerülnek, így a felek megnevezésénél meg kell 

határozni a közszolgáltató, illetve a tagok személyi adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ- azonosító, 

statisztikai számjel), meg kell nevezni az elvégzett közszolgáltatási tevékenységet, a 
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közszolgáltatási területet, valamint a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. A 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 

a) a  közszolgáltató, illetve a tagok adatai (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai 

számjel), 

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási területe, 

d) a közszolgáltatás tevékenység végzésének időtartama, 

e) a teljesítés helye, 

f) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott 

gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,  

g) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,  

h) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

i) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,  

j) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,  

k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,  

l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,  

m) az irányadó jogszabályok meghatározása, 

n) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül 

meghatározásra. 

o) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módjának és feltételei 

meghatározása esetén a rendelet-tervezet kiegészül a hulladékszállítási menetrendet és 

gyakoriságot tartalmazó térképes melléklettel.  

 

A rendelet-tervezet kiegészül a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezésekkel az alábbiak szerint:  

 

„13. § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok 

feltűntetésével. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó 

kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, 

könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy 

bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan 

használja. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) 

bekezdésében meghatározott személyes adatait és - amennyiben az nem azonos a 

közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató 

felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni. 

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés 

személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles 

meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg. 
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(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 

köteles megsemmisíteni.” 

 

III. 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 

önkormányzati rendelet 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) a 

háztartási szennyvíz fogalmat használja, ezért javasoljuk a rendelet hatályon kívül helyezését 

és a Vgtv. által használt fogalmi rendnek megfelelő új rendelet megalkotását, tekintettel arra, 

hogy a jogszabály címe nem módosítható.  

A rendeletben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés olyan tartalmi 

elemeit kell szabályozni, amelyet más jogszabály nem tartalmaz. Ha nincs 

többletkövetelmény, a jogszabályokra utalással lehet meghatározni a közszolgáltatási 

szerződés tartalmát.   

A rendelet-tervezetben megállapításra kerül, hogy az önkormányzat az 

üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. A rendelet-tervezet 

tartalmazza a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket.  

Tekintettel arra, hogy a rendelet hatálya csak a háztartási szennyvízre terjed ki, az ipari 

szennyvízzel kapcsolatos szabályokat nem tartalmazhat, ezért ezen rendelkezéseket az új 

rendelet-tervezet nem tartalmaz.  

 

IV. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 

A közszolgáltatási igénybevételi és díjfizetési kötelezettség nem minősíthető kirívóan 

közösségellenes magatartásnak, ezek jogkövetkezményeit a hulladékról szóló törvény, 

valamint a szabálysértési törvény szabályozza. Javasoljuk a rendelet 11/A §-nak 

rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítani: „11/A. §  A közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el, az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más 

jogcímen használó, Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet 4. § (1)-(3), bekezdéseit, valamint az 5. § (2) bekezdését megszegi.” 

Valamint javasoljuk hatályon kívül helyezni a rendelet 11/B §-át.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása: a rendelet-tervezet tartalmazza  

köztisztaság biztosítsa fenntartása érdekében betartandó szabályokat. Jelentős társadalmi, 

gazdasági hatást a rendelet tervezet nem von maga után, tekintettel arra, hogy a tervezet már 

korábban is szabályozott jogi környezetet szabályoz az új jogalkotási elveknek megfelelően. 

A rendelet környezeti és egészségügyi hatása, hogy a település tisztábbá rendezettebbé válhat. 
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A tervezett önkormányzati rendeletek módosításának, valamint a háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása abban a tekintetben jelentkezik, 

hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a szolgáltató köteles megteremteni az 

adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és 

köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak. A jogszabály 

megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a Kormányhivatal 

által előírt felülvizsgálati kötelezettség nem teljesítése további törvényességi felügyeleti 

eszköz alkalmazását vonhat maga után, valamint a jogalkotás során eleget kell tenni annak a 

törvényi kötelezettségnek, hogy a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 

többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály 

rendelkezése. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet-

tervezetek elfogadását.  

 

 

Békés, 2014. június 20. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL  

szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 

és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 

9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ A városi közutak tisztítása és síkosság elleni védelme, továbbá az állami közutak átkelési 

szakaszának tisztítása önkormányzati feladat.” 

 

2. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 11.§-a. 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a. 

(5) Hatályát veszti a Rendelet 13. § (3) bekezdése.  

(5) Hatályát veszti a Rendelet 15. § (3) bekezdése. 

 

3. § E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

  

B é k é s, 2014. június 26.  

 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június     -én 

 

 

 

Tárnok Lászlóné  
   jegyző  



 - 7 - 

 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 
 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
 

 

1. § Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelt (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„4. § (5)  A közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni, és az 

illetékes miniszter által rendeletben meghatározott közszolgáltatási  díjat megfizetni.”  
 
2. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie 

kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a 

felállított gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére. 

(2)  Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a 

szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a 

közszolgáltató hirdetményben megjelöl. 

(3) Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő szilárd hulladékot a háztartási 

szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos. 

(4) Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad 

elhelyezni. 

(5) Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, vagy a 

háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok környezetét 

szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni tilos. 

(6) A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani 

köteles. Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, 

használni tilos.” 
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3. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. (2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

a) a  közszolgáltató, illetve a tagok adatai (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai 

számjel), 

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási területe, 

d) a közszolgáltatás tevékenység végzésének időtartama, 

e) a teljesítés helye, 

f) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott 

gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,  

g) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,  

h) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

i) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,  

j) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,  

k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,  

l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,  

m) az irányadó jogszabályok meghatározása, 

n) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül 

meghatározásra. 

o) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.” 

 

4. § A rendelet 9. § -a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A hulladékszállítási menetrendet és gyakoriságot e rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 
 

 

5. § A rendelet a következő 10/A §-sal egészül ki:  

 

„10/A § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok 

feltűntetésével. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó 

kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, 

könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy 

bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan 

használja. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) 

bekezdésében meghatározott személyes adatait és - amennyiben az nem azonos a 

közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató 

felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni. 

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés 

személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles 

meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg. 
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(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 

köteles megsemmisíteni.” 

 

 

6. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése 

 

7. § E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

  

B é k é s, 2014. június 26.  

 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június     -én 

 

 

 

Tárnok Lászlóné  
   jegyző  
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1. melléklet a …./…. (… . …) önkormányzati rendelethez 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../…... (….. ….) 

önkormányzati rendelete  
 

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENYVÍZ 

BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI  KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában 

és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § A rendelet célja Békés város termőtalajának és ivóvízkészletének védelme. Ennek 

érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 

keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről. 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén található ingatlanokon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére. 

 

 
2. Szennyvíz elhelyezése 

 

 

3. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 

keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.  

(2) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem áll fenn, a keletkező 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő – zárt, szivárgásmentes, szigetelt 

tárolóban való – tárolását, rendszeres elszállítását kell biztosítani. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetéssel is elhelyezhető. 

 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását és ártalommentes 

elhelyezését az Önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: 

szolgáltatás). 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elhelyezéséről és elszállíttatásáról az e rendeletben meghatározott 

módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(3) A szolgáltatás ellátására   

Békési Hulladékgyűjtő Kft.  Békés, Verseny u. 3. sz. 

 Alföldvíz Zrt.    Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. 

jogosult. 

 

(4) A szolgáltató a szolgáltatás végzésével megbízhat olyan gazdálkodó szervezeteket, 

valamint egyéni vállalkozókat, amelyek, illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás 
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végzésére kiterjed. A szolgáltatást végzők tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás 

ellátásával megbízott felel. 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítési helye: kizárólag a 

békéscsabai és a békési szennyvíztisztító telep. 

 

3. A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés 

megkötése 

 

5. § (1) A szolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület szerződést köt. 

(2) A szerződésben rögzíteni kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013.(XI. 29.) Korm rendelet 6. §-ban megfogalmazottakon kívül  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  elszállításának a bejelentésétől 

számított maximális határidejét, 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, 

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját, 

d) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

 (3) A szerződést mindét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség 

nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan 

feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is 

helye van. 

(4) Az üdülőingatlanokra külön szabályozást nem állapít meg az önkormányzat. 

 

 

4. A szolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 

6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 

készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak. 

(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül – 

igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

(3) A szolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 

egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás 

alapján nem engedhető. 

(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre 

vonatkozó iratokat két évig megőrizni. 

(5) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell: 

    a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 

    b) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításra használt eszközöket, 

járműveket, felszereléseket közterületen tárolni tilos. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a 

célra elkülönített helyen tárolható. 

(7) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni 

mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő 

elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertőtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy 
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mellettük (általában természetes környezetben) nem végezhető. Lakóházak udvarán a mosás, 

fertőtlenítés csak zárt térben végezhető. 

 

5. A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei 

 

7. § (1) Megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást. 

(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

 

6. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

8. § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról 

a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltűntetésével. A 

Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét 

olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyvviteli 

feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy bármely 

kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan használja. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) 

bekezdésében meghatározott személyes adatait és - amennyiben az nem azonos a 

közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató 

felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni. 

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés 

személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles 

meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg. 

(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas 

adatbázis létrehozása és működtetése. 

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt 

adatokat köteles megsemmisíteni. 

 

7. A szolgáltatás díja 

9. § (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az árhatóság által 

megállapított díjat köteles fizetni. 

(2) A szolgáltatási díj e rendelet 1. mellékletében megállapított egységár és az elszállított 

szennyvíz köbméterben megadott mennyiségének szorzata, melyet az igénybevevő a 

helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más 

fizetési módról szóló megállapodás van. 

(3) A szolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a 

következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 
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8. Záró rendelkezések 

 

 

10. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 11/2014. (III. 

28.) önkormányzati rendelete.  

11. § E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

B é k é s, 2014. június 26. 

 

 

 

   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június  ……-én 

 

 

 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 
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1. melléklet a …./…... (… ….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz szolgáltatási díja 

Békés város közigazgatási területén 

nettó Ft/m3 

 

 
 A B 

1. Háztartási szennyvíz közszolgáltatási  díja: 1.847,- 
 

A díj tartalmazza a gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás és a vízterhelési díj összegét 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, ÉS EZEK 

ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL  

szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11/A § -a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„11/A. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az 

ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, Békés Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 4. § (1)-(3), 

bekezdéseit, valamint az 5. § (2) bekezdését megszegi.” 

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 11/B §-a.  

3. § E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

  

B é k é s, 2014. június 26.  

 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június     -én 

 

Tárnok Lászlóné  
   jegyző  
 


