
FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/2009. /III. 30./ FKKT.

r e n d e l e t e

A települési folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2006. (VI. 30.) FKKT. rendelet 

módosításáról.

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a  helyi  önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján, 
figyelemmel  a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995.  (IV.  5.)  Korm.  rendeletben  foglaltakra  –  „A települési  folyékony  hulladékkal  
összefüggő  szervezett  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről” 
szóló 10/2006 (VI. 30.) FKKT. rendeletét (a továbbiakban:  Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja, illetve kiegészíti: 

1. § 

A Rendelet 7. §-a hatályát veszti, helyébe a következő alcím és 7. § lép:  

 „Szabálytalan víziközmű használat

7. § (1) Az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó 
hálózaton észlelt hibák kijavítására – ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget – a 
fogyasztót a jegyző kötelezi.
(2) Szabálytalan közműhasználatának minősül, ha a fogyasztó

a) Ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül; 
b) Ivóvizet  vételez  a  vízmérő  megkerülésével,  vagy  kiiktatásával,  továbbá  a  mérés 

befolyásolásával.
A  mérés  befolyásolását  valószínűsíti,  ha  a  vízmérőre  a  szolgáltató  részéről  –  az 
illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából – felszerelt zár (plomba) 
sérült.

c) Az  ivóvízközmű-hálózatba  kapcsolt  házi  ivóvízhálózatot  helyi  (egyedi 
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti;

d) Szennyvízbekötést  létesít  a  szolgáltató  hozzájárulása  nélkül,  vagy  az  ingatlanon 
keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti;

e) A házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási 
vízmérőn  át  vételezett  vízből  keletkezett  szennyvizet  a  szolgáltató  hozzájárulása 
nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja;

f) Csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet;
g) A  szennyvízelvezető  rendszerbe  a  hatályos  jogszabály  által  meg  nem  engedett 

minőségű szennyvizet vezet be.

(3) Szabálytalan  közműhasználat  megállapítása  esetén  a  fogyasztó  a  szabálytalanul 
vételezett  ivóvíz,  illetve  a  szabálytalanul  elvezetett  szennyvíz,  csapadékvíz,  ivóvíz-  és 
csatorna  díját  a  szabálytalan  közműhasználat  kezdetétől  a  szabálytalanság 
megszűntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. 
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(4)  Amennyiben  a  fogyasztó  a  szabálytalan  közműhasználat  kezdetét  hitelt  érdemlően 
nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség 
létrejötte időpontjától, de legfeljebb a PTK. szerinti elévülési időtartamára visszamenően 
kell megállapítani. 
(5)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  szabálytalan  közműhasználat  időszakára  eső  ivóvíz-, 
illetve szennyvízmennyiség háromszoros díjtétellel kerül kiszámlázásra. 
(6)  A  mennyiség  meghatározásának  alapja  szennyvíz  esetében  a  felhasznált  ivóvíz, 
csapadékvíz esetében a csapadékvíz-lefolyással érintett terület és az éves csapadékszint 
(mm) szorzata.
(7)  Amennyiben  a  mennyiség  e  rendeletben  foglaltak  szerint  nem állapítható  meg,  a 
mennyiség meghatározásának alapja „Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott  
ivóvízért  és  az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemű csatornahálózatért  fizetendő  díjak  
számításának  szabályairól”  szóló  3/2009.  (II.26.)  FKKT.  rendelet  2.  számú 
mellékletében rögzített átalány. 
(8) A szabálytalan közműhasználat díját a szolgáltató jogosult kiszámlázni.” 

Vegyes és záró rendelkezések

2. §

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a  közműves ivóvízellátásról és a  
közműves  szennyvízelvezetésről szóló  többször  módosított  38/1995.  (IV.  05.)  Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követően, 2009. május 1. napján lép hatályba.

Fülesd, 2009. március 25.

Márton László s.k. Szabó István s.k.
  polgármester   helyettesítő körjegyző

 

   

Záradék: A rendelet kihírdetésének időpontja: 2009. 03. 30.

Szabó István s.k.
          helyettesítő körjegyző
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