
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról 

 

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2014. december 13.) 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló 

építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok 

megalkotása. 

 

2. § 

 

(1)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 

szállításával, ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére. 

 

(2)  A rendelet területi hatálya kiterjed Felsőtárkány község teljes közigazgatási területére. 

 

(3)  A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem 

kötött ingatlan, valamint a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő 

ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az egyéb jogcímen használójára 

(továbbiakban: ingatlantulajdonos), akinél a háztartási szennyvíz keletkezik. 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és 

ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra. 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

3. § 

 

(1) 1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos Bajzát László egyéni vállalkozó 

jogosult és köteles ellátni 2016. december 31. napjáig a Felsőtárkány Község 

Önkormányzatával kötött szerződés alapján. 

 

(2)2 A Felsőtárkány község közigazgatási területén keletkező folyékony hulladék lerakására és 

ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: Egri Települési Szennyvíztisztító Telep. 

 

 
1 Módosította a 17/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 13. napjától. 
2 Módosította a 17/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 13. napjától. 
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4. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel 

összegyűjtött szennyvíz törvény szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, rendszeres 

elszállításáról - annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással - 

az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, az e rendeletben meghatározott módon és az e 

rendeletben megjelölt közszolgáltató útján.  

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal igénybe venni.  

 

(4) Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett, nem használt 

ingatlanra nem vonatkozik.   

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe 

vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. 

 

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a 

közszolgáltató között jön létre.  

 

3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

5. § 

 

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvízösszegyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra 

engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.  

 

(3) Amennyiben a gyűjtés és szállítás közben szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a 

szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell. 

 

4. A közszolgáltatási szerződés tartalma 

 

6. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződésben meg kell határozni: 

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 

b) a szerződés tárgyát, 

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

d) a teljesítés helyét, 

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat, 

f) a felek jogait és kötelezettségeit, 

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját. 
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5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei,  

a közszolgáltatási díj fizetésének rendje, mentesség 

 

7. § 

 

(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 

szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési 

hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott 

módon köteles megoldani. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás 

kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító 

eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet 

szerinti díjat megfizetni. 

 

8. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes 

elhelyezési díj esetén az alkalmazható legmagasabb közszolgálati díjat – egytényezős 

díjként ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétellel - a Képviselő-testület egy éves 

időtartamra e rendelet 1. mellékletében állapítja meg.  

 

(2) A szolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb október 31-ig – kezdeményezheti 

a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – 

költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt 

fejlesztéseket, a tényleges és szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereségeit is tartalmazó 

– változása függvényében. 

 

(3) A közszolgáltatási díj meghatározása során érvényesítendő elvek: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának egységnyi díját –  ha 

az nem veszélyezteti a külön jogszabályokban foglaltak megvalósulását –  az adott 

szolgáltatási évben érvényes csatornahasználati díjjal összehangoltan javasolt  

megállapítani; 

b) a közszolgáltatási díj ösztönözzön a csatornahálózat fejlesztésére vagy a már kiépített 

csatornahálózat használatára, továbbá a környezetet terhelő vízfelhasználás mérésére. 

 

9. § 

 

(1) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, amennyiben: 

a) a beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanon ivóvízfogyasztás nincs, vagy 

háztartási szennyvíz egyéb ok miatt nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a 

közszolgáltatónak, aki jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, az 

ellenőrzést az ingatlantulajdonos köteles tűrni, vagy 

b) az ingatlantulajdonos kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 

másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvíz-kezelés 

és ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. Ezen igazolási 
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kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe-

helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

 

6. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

 

10. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének 

szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

 

(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 

gondoskodik. 

 

(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől 

annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, 

vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1)3 E rendelet a 3. § (1)-(2), valamint a közszolgáltatás díját megállapító 1. számú melléklet 

kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a Szolgáltató, a 

lerakóhely valamint a díjtétel megállapításáról szóló rendeletmódosítás hatálybalépését 

követő naptól kell alkalmazni.  

E rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése, valamint 1. melléklete 2014. december 13. napján lép 

hatályba. 

 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

 

Felsőtárkány, 2014. június 19. 

 

 

dr. Juhász Attila Simon  Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

polgármester jegyző 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 13. 

 

        Hegyiné Kertész Zsuzsanna  

jegyző 

 
3 Módosította a 17/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 13. napjától. 
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1. melléklet4 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról 

szóló 9/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás díja  

2015. december 31-ig: 

 

az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 3.000,- Ft/m3 + Áfa 

 

 
4 Módosította a 17/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 13. napjától. 


