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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 
Sóstói lakótelep szennyvíz-átemelőinek rendezése tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. év március 1-jén hatályba lépett, vízközmű törvényhez kapcsolódó végrehajtási ren-
delet (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a korábbi szabályozástól eltérően határo-
zott meg néhány, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó alapfogalmat, köztük a szolgáltatá-
si pont fogalmát.  
 
1. Szolgáltatási pont és szennyvíz bekötővezeték 
A szolgáltatási pont mind az ivóvíz-szolgáltatás, mind a szennyvíz-elvezetés szolgáltatás te-
kintetében nagy jelentőséggel bír, hiszen a szolgáltató felelőssége a szolgáltatási pontnál ér 
véget, és a felhasználók felelőssége itt kezdődik. A végrehajtási rendelet hatálybalépését meg-
előző rendelet (a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § 28. b) pont) a szolgáltatási pontot szennyvíz-elvezetés 
szolgáltatás esetén, a szennyvíz bekötővezeték fogyasztó felöli végpontjaként határozta meg, 
amely magában foglalta - kényszeráramoltatású rendszer esetén – a házi szennyvízhálózatra 
telepített átemelő szivattyút is. A szolgáltatási pont fogalom-módosításának eredményeként az 
átadási ponthoz tartozó műszaki berendezések (szerelvények, szivattyúk, stb.) a víziközmű-
hálózat részévé váltak, azok fenntartási (tulajdonosi) kötelezettségeivel együtt. 
 
2. A házi szennyvízátemelők üzemeltetése a szolgáltatót terheli 
A 2013. december 3-tól hatályos szabályozás szerint a háztartási szennyvizet a törzshálózatba 
juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, a szennyvízelvezető törzsháló-
zattal egyidejű kiépítése alapvetően az önkormányzat/állam, mint ellátásért felelős, míg a mű-
ködtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos 
fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata. Ez azt is jelenti, hogy például a szivattyúk kar-
bantartási költségei már a szolgáltatót terhelik, de a gyakorlatban ez igen nehezen kivitelezhe-
tő a szolgáltató és a fogyasztó közötti vitás helyzetek miatt, melyek első sorban a fogyasztók 
által beszerzett, nem megfelelő műszaki paraméterekkel bíró berendezésekből adódnak. 
 
Fontos kiemelni, hogy a karbantartás és javítás költségeit a szolgáltató csak abban az esetben 
köteles állni, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat ellenére következett be. A nem 
rendeltetésszerű használatból eredő javítások költsége továbbra is a felhasználókat terheli. 
 
A fentiekben leírt probléma városunkban szinte kizárólag a Sóstói lakótelep családi házas te-
rületein jelentkezik, itt épült ki nyomott szennyvízelvezető-rendszer. Ez 194 db ingatlant je-
lent. Az átemelő szivattyúkat tekintve számos ingatlan esetében a fogyasztók saját költségü-
kön beszerezték és beüzemelték a berendezéseket. Ezen berendezések átvételével érintett in-
gatlanok száma 69. Több ingatlan esetében azonban olyan berendezéseket vásároltak a fo-
gyasztók – első sorban anyagi okok miatt – melyek nem megfelelő kapacitásúak, nem áll a 
szolgáltató rendelkezésére a javításokhoz szükséges cserealkatrész, a berendezések gyakori 
meghibásodása nem teszi lehetővé az azonnali javításukat, esetleges cseréjüket, nem megfele-
lőek a telepítés körülményei (áramellátás, érintésvédelem), valamint a szolgáltatóra vállalha-
tatlan üzemeltetési terheket rónak. Ezen berendezések átvétele megalapozott műszaki és gaz-
dasági okok miatt nem történhet meg. 17 db olyan ingatlan van, ahol a szolgáltató a körülmé-
nyeket megvizsgálva nem javasolja a berendezés átvételét. 35 ingatlan esetében folyamatban 
van az ügyintézés, jelenleg nem látható, hogy az átadás javasolt vagy meghiúsul. 73 db ingat-
lanról semmilyen információja nincs a szolgáltatónak. Fontos rögzíteni, hogy a berendezés 
beszerzésén túl az átvétel feltétele a megfelelő üzemeltetési környezet kialakítása is (ezen be-



lül megfelelő akna kiépítése, szabványos áramellátás biztosítása) melyek továbbra is az ingat-
lan tulajdonosának feladatát képezik. A szivattyúk helyzetének végleges rendezése Önkor-
mányzatunk feladata, tekintettel arra, hogy a hálózat tulajdonosa és az ellátásért felelős jog-
szabály szerint az Önkormányzat. A rendezésre az alábbi javaslatot teszem: 
 
A nem megfelelő berendezéssel üzemelő ingatlanok esetében az Önkormányzat által megvá-
sárlandó szivattyúk kerülnek beszerelésre, melyeket a szolgáltató átvesz üzemeltetésre, az in-
gatlantulajdonos egyszeri hozzájárulást fizet az Önkormányzat részére a korszerűsítésért, 
megállapodás alapján. Ez azért előnyös számunkra, mert a szivattyúk nagy tételben történő 
vásárlása esetén kedvezőbb beszerzés ár érhető el. Önkormányzati beszerzés estén a berende-
zés tulajdonjoga eleve rendezett. A szükséges darabszám pontosan nem határozható meg, a 
rendezés keretében 90 db berendezés egyidejű beszerzését javaslom azzal is kalkulálva, hogy 
néhány darab tartalékként a szolgáltatónál rendelkezésre áll, így a hibaelhárítás nem akadá-
lyozza az üzemeltetést. 
 
A megfelelő berendezések esetén az ingatlantulajdonos önkormányzati tulajdonba adja a szi-
vattyút, a szivattyú korábbi beszerzési költségének egy részét az Önkormányzat adásvétel ke-
retében megfizetve megtéríti számára. Így elérhető az az igazságos állapot, hogy azonos mű-
szaki értékű berendezés lesz valamennyi ingatlanon és valamennyi ingatlantulajdonos azonos 
anyagi terhet vállal a megvalósításban. 
 
A megállapodás alapján megfizetendő lakossági hozzájárulás mértékét 40 ezer forintban ja-
vaslom megállapítani, az adásvétel útján megvásárlásra kerülő berendezések esetén pedig az 
eszköz beszerzési értékének 40 ezer forint feletti részét javaslom megfizetni. 
 
A fenti metódus szerinti rendezésre nyitva álló időtartam 2020. december 31-ig tart. Addig 
lesz lehetősége a lakosságnak önkéntes alapon részt venni a rendezésben – melyről a szolgál-
tató közreműködésével személyes tájékoztatást kap valamennyi érintett. A határidő leteltét 
követően a lehetőséggel nem élő tulajdonosoknak vállalniuk kell a berendezéseik hibáiból 
adódó üzemeltetési és javítási költségeket. A lehetőséggel önhibájukon kívül nem élő tulajdo-
nosok esetében a fenti határidő nem jogvesztő. 
  
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a nyomott rendszerű szennyvízelvezető-rendszerrel ellátott ingatlanok tulajdonosa-
ival megállapodásokat kössön annak érdekében, hogy valamennyi ingatlan az üzemelte-
tési követelményeknek megfelelő átemelő berendezéssel rendelkezzen, valamint a Kis-
kunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosítását 
aláírja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a rendezéshez szükséges berendezé-
sek beszerzési forrásának biztosítására. 
 
Határid ő:   2020. december 31.  
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó osztályvezető  

Tóth Péter osztályvezető  
Kiskunsági Vizikőzmű-Szolgáltató Kft. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
            
       Fülöp Róbert s.k. 


