
 

 

Százhalombatta Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

22/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete 

 

Százhalombatta város közigazgatási területén kiépített szennyvízcsatorna 

hálózatra való rákötés szabályozásáról 

 

 

 

Százhalombatta Város Önkormányzata a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 – 48. §-ában és a 

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében k 

kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 4. §-ában foglaltakra  a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés 

szabályozásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: 

1. § 

A rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében szabályozza 

Százhalombatta város közigazgatási területén kiépített szennyvízcsatorna 

hálózat rendszerének igénybevételét. A rendelet hatálya a jogi és 

magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más 

szervezetekre egyaránt kiterjed. 

2. § 

(1) Százhalombatta város közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa, 

használója (a továbbiakban: tulajdonos) – amennyiben az ingatlan olyan 

városrészben helyezkedik el, ahol az utcán kiépített szennyvízelvezető 

csatorna van – köteles arra rácsatlakoztatni az ingatlan belső 

szennyvízrendszerét. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik arra a Tulajdonosra aki csak 

kerti csappal rendelkezik, illetve arra aki nem rendelkezik ivóvízzel ellátott 

építménnyel. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató és a Tulajdonos közötti 

szolgáltatási szerződés megkötése után történik, melyet a Tulajdonos 

bejelentéssel köteles kezdeményezni. A jogviszony kezdésének kezdő napja az  
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a nap, amelyen a Szolgáltató a Tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének 

megkezdéséről és feltételeiről írásban értesítette. 

(4) Szolgáltató az, akivel e rendeletben meghatározott feladat ellátására a 

Képviselő-testület szerződést köt, illetve intézményt vagy gazdasági 

társaságot alapít.  

 

3. § 

(1) Azokban az utcákban lévő érdekelt ingatlantulajdonosok, ahol a 

szennyvízelvezető csatorna már kiépült, 2004. május 31-ig kötelesek a zárt 

szennyvíztárolót, szennyvízderítő és szikkasztót megszüntetni és a kiépített 

szennyvízcsatornába saját költségükön házi szennyvízhálózat kiépítésével 

bekötni. 

A rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt utcákban érdekelt 

ingatlantulajdonosok esetében 2004. június 30. a bekötési határidő. 

(2) Az érintett területeken a rendelet hatályba lépését követően megépülő és 

üzembe helyezésre kerülő közcsatornák mentén az ingatlanok tulajdonosai 

az üzembe helyezésről szóló Szolgáltatói értesítést követő 4 hónapon belül 

kötelesek a szennyvízcsatornára rákötni. 

4. § 

(1) Aki a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést a megadott határidőre 

nem teljesíti szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

(2) A bekötések megtörténtének ellenőrzése a Szolgáltató feladata, aki a 

mulasztóval szemben szabálysértési feljelentést tehet. 

 

5. § 

(1) Százhalombatta város területén elválasztott rendszerű csatorna rendszer 

működik. A családi házas városrészek ingatlantulajdonosai kötelesek 2004. 

május 31.-ig a csapadékvíz szennyvízcsatornába való illegális bekötésének 

megszüntetésére. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt és az ingatlantulajdonost terhelő kötelezettségek 

ellenőrzésére a szennyvízhálózat üzemeltetője és a csapadékvíz rendszer 

üzemeltetője közösen jogosult és köteles. Ennek keretében a (3) bekezdés 

szerinti szabálysértési feljelentést tehet. 
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 (3) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft pénzbírsággal sújtható az, aki az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget, a csapadékvíz 

szennyvízcsatornára való illegális rákötését nem szünteti meg. 

 

6.§ 

 

(1) E rendelet 2008. október 15-én lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Százhalombatta Város 

Önkormányzata 11/2003. (III. 12.) rendelete Százhalombatta város 

közigazgatási területén kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés 

szabályozásáról valamint az azt módosító 1/2004. (II.18.) rendelete hatályát 

veszti. 
 

 

Százhalombatta, 2008. szeptember 25. 
 

 

 

 

Dr. Turbucz Sándor 

jegyző 

Vezér Mihály 

polgármester 
 

 

Kihirdetési záradék: 

 

E rendelet kihirdetve a Városházi Hírmondó 2008. október 8-i számában. 

 

Százhalombatta, 2008. szeptember 30. 

 

 

                       Dr. Turbucz Sándor  

                                                                                                  jegyző 

 


