
BÁTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
10/2003. (IV.22.) Kt. sz. rendelete  

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı  
helyi közszolgáltatásról 

 
Bátya Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § -ának 
1; 2; és 16.§-a (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet 47.§. (4) bekezdése és a 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. sz. rendelet elıírásainak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.  

 
1. §. 

A rendelet célja és hatálya 
 

(1) A rendelet célja Bátya község termıtalajának és ivóvíz készletének védelme, ennek 
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanon 
keletkezett települési folyékony hulladék (szennyvíz) a csatornahálózatba történı 
rácsatlakozásról, illetve ahol a közcsatorna nincs kiépítve ott a szakszerő elhelyezésérıl. 
 
(2) Értelmezı rendelkezések:  
 
E rendelet alkalmazásában 
 
a. / kommunális szennyvíz 
a lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szociális célú (ivó, 
tisztálkodási, egészségügyi) vízhasználatából keletkezı más eredető szennyvizekkel nem 
keveredett szennyvíz. 
 
b. / ipari szennyvíz 
a gazdálkodó szervezetek mőködése során keletkezı, nem kommunális szennyvíz, valamint 
lakosság nem háztartási célú vízhasználatából keletkezı szennyvíz. 
 

c. / települési folyékony hulladék (szennyvíz) 
az ingatanon keletkezett és ott győjtött, tárolt  

- kommunális szennyvíz és szennyvíziszap, 
- ipari szennyvizek közül azok, amelyek összetételük alapján a közcsatornán is 

elvezethetık. 
2. §. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bátya község bel- és külterületén található ingatlanokon 
keletkezett szennyvíz elhelyezésére, szállítására. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 



a) az ipari szennyvizek azon részére, amelyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba 
nem vezethetık be, 
b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 
szennyvizek szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására. 
c)1 azon ingatlanokra, ahol a vezetékes vízhálózat épületbe nincs bevezetve, hanem kizárólag 
csak kerti csap biztosítja a vízszolgáltatást. 

 
3. §. 

 
Szennyvíz elhelyezése 

 
Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezı 
szennyvíz szakszerő elhelyezésérıl az alábbiak szerint: 
 
(1) Ahol a szennyvíz közcsatornán történı elvezetésének lehetısége biztosított, azt a 
közcsatornába kötelezı bevezetni. 
(2) Ahol a szennyvíz közcsatomán történı elvezetésének lehetısége nem biztosított, a 
keletkezı szennyvíz megfelelı tárolását, rendszeres elszállítását kell biztosítani. 
(3) A szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezı szennyvíztisztítóba történı 
bevezetésével. 
 

4. §.2 
 

2. §.3 
A közszolgáltatást ellátóval történı szerzıdés megkötése 

 
 

2. §.4 
Szolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 
 

7.§.5 
Közszolgáltatást igénybevevı kötelezettségei 

 
8. §. 6 

Szolgáltatás díja 
 

9. §.
7
 

                                                 
1 Beiktatta: 8/2005. (V.5.) Kt.sz. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. május 6. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 
4 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 
6 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 



Egyéb rendelkezések 
 
 

10. §.  
Szabálysértések 

 
(1) Szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki 
a) a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott 
szolgáltatást veszi igénybe, 
b) az ingatlanon keletkezı szennyvizet nem a 3.§-ban foglaltaknak megfelelıen helyezi el, 
c) a 9. §-ban elıírt engedélyt határidıre nem szerzi be, 
d) a szennyvizet nem a 4.§.(4) bekezdésében kijelölt helyre szállítja, 
e) a szennyvíz eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat nem ırzi meg 2 
évig, 
f) szennyvizet a község közigazgatási határán kívül esı helységbıl illetéktelenül szállít, 
g) szolgáltatást jogtalanul végez, 
h)8 a közcsatornára történı rákötést nem teljesíti, legkésıbb 2005. május 31-ig. 
( 2 )  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 500 - 5.000,-Ft -ig terjedı helyszíni bírság 
is kiszabható. 

II. §. 
Záró rendelkezések 

 
( 1 ) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
( 2 )  A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 Sáfrán József  Dr. Szabó István 
 polgármester  jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2003. április 23. 
 Dr. Szabó István 
 jegyzı 

 
1. sz. melléklet 

Helyi közszolgáltatás egységnyi 
díjtételei 

 
Települési folyékony hulladék szippantási és szállítási díjai 
Lakosság és közület                          1.000.-Ft/m3 áfa-val együtt 

                                                                                                                                                        
7 Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. április 3-tól. 
 
8 Módosította: 8/2005. (V.5.) Kt.sz. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2005. május 6. napjától. 


