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Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgáltatásról 
 

 

Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Vas Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

    

1. Általános rendelkezések 

    

1. § (1) A közszolgáltatás tartalma a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás teljes körű ellátása.  

 (2) A közszolgáltatási terület Gáborjánháza község közigazgatási területe. 

 (3) A közszolgáltatást a község teljes közigazgatási területén a Lenti Hulladékke-

zelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.  

 (4) Az ártalmatlanítás céljára kijelölt hely az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 

üzemeltetésében lévő Lenti belterület 23/4 hrsz alatt kialakított folyékony 

szennyvíz fogadó műtárgy, ahol a Közszolgáltató az összegyűjtött háztartási 

szennyvizet köteles átadni.  

 (5) E rendeletben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol-

gáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. 

rendeletben foglaltakon felüli helyi előírások kerülnek meghatározásra. E ren-

delet alkalmazásában háztartási szennyvíz a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontjában meghatározott fogalom, 

egyebekben a fogalmak értelmezésénél a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvényben foglaltak az irányadók. 

    

2. A közszolgáltató, az önkormányzat, a víziközmű-szolgáltató és az ingatlantulajdonos 

jogai és kötelezettségei 

    

2. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatási területen a közszolgáltatás 

folyamatos és teljes körű ellátása a hatályos jogszabályoknak és a közszolgál-

tatási szerződésnek megfelelően. 

 (2) A Közszolgáltató, az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató a közszolgál-

tatással összefüggésben a személyes adatok közül a természetes személyazo-

nosító adatokat, valamint a lakcímet kezelheti a cél megvalósulásához szük-

séges mértékben és ideig. 

 (3) A közszolgáltató, az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató megfelelő 

technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biz-

tonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy meg-

semmisülés ellen. 
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 (4) A közszolgáltató, az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató a közszolgálta-

tással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, 

jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellá-

tására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi 

díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

 (5) A közszolgáltató, az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató nem jogosult 

az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra 

hozatalára. 

3. § (1) Az az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója 

(a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) a hatályos jogszabályoknak meg-

felelően jogosult és köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgálta-

tási díjat megfizetni. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszeresség-

gel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges 

feltételeket biztosítani. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele kiterjed 

minden olyan háztartási szennyvízre, melyet nem vezettek a közüzemi csator-

nahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kor-

mányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkeze-

lés után befogadóba. 

 (2) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, de az évente legalább egyszeri 

gyakoriságú igénybevétel alól mentesül az ingatlantulajdonos mentesül   

  a) a komfort nélküli lakás után, továbbá 

  b) azon ingatlan vonatkozásában, melyre az éves vízfogyasztás nem ha-

ladja meg a 12 m
3
-t. 

 (3) Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra 

sajátos szabályok megállapítása nem indokolt, ezen ingatlanokról a nem köz-

művel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jelen rendelet általános 

szabályait kell alkalmazni. 

 (4) A víziközmű-szolgáltató évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig 

ingatlanonkénti bontásban adatot szolgáltat a települési önkormányzatnak az 

általa szolgáltatott, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett ivóvíz mennyi-

ségéről. 

    

3. A közszolgáltatás díja 

    

4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos az e rendeletben 

foglaltak szerint megállapított díjat a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla 

ellenében, amelynek mértékét a (2)-(3) bekezdés tartalmazza. A Közszolgálta-

tó által kiállított számla tartalmazza az elszállítás és a szennyvíztisztító tele-

pen történő ártalmatlanítás díját is. 

 (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás díja az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség szorza-

ta. Az egységnyi díjtétel (a Közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb 

mértéke) általános forgalmi adó nélkül: 

  a) természetes személy részére: 1802 Ft/m
3
,  

  b) az a) pont alá nem tartozó esetben: 2002 Ft/m
3
. 

 (3) A (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás 

ellátásához az éves költségvetési törvényben biztosított költségvetési támoga-

tással. 
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4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

    

5. § (1) A háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendelte-

tésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró 

eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a minden-

kori érvényes jogszabályoknak. 

 (2) A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, el-

csorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsor-

gott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni 

vagy elvégeztetni a szennyezést okozó kötelessége, melynek haladéktalanul 

köteles eleget tenni. 

 (3) A háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megren-

delésével az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között szerződés jön létre, 

melynek keretében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 48 órán be-

lül az igénylővel egyeztetett időpontban eleget tenni. 

 (4) A Közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 

szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon 

feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás 

alapján nem engedhető. 

 (5) A Közszolgáltató köteles: 

  a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 

  b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert ve-

zetni a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, 

  c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 

jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges 

létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni. 

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgaz-

dálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatá-

rozott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem 

vezetett háztartási szennyvize tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a 

hulladékot a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a 

jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. Az ingatlantulajdonos 

a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett az önkormányzat 

képviselőjének bemutatni. 

 (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet az ingat-

lantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik annak az e 

rendeletben meghatározott átadási helyre történő szállításáról. 

 (3) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgálta-

tás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a 

nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről 

és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhí-

vás közzététele útján tájékoztatta. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

7. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 

8. §
1
  

                                                 
1
 Hatálytalan a 2010. évi CXXX. tv. 12. § (2) bekezdése értelmében 2015.VII.2-től 


