
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 
Hatályos: 2018-04-01 -tól 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

A rendelet célja 

1.§ A rendelet célja a település földtani közegének és a feszín alatti vizeinek védelme, 
melynek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az 
ingatlanán keletkező nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet 
nem veszélyeztető elhelyezéséről, a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével. 

A rendelet hatálya 

2.§ (1) A rendelet hatálya a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállításával és 
ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére, a település 
közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra, 
valamint a település közigazgatási területén a szolgáltatást igénybevevő ingatlanok azon 
tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: 
ingatlantulajdonos), ahol a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

3.§ (1) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és 
ártalmatlanítás céljából történő elhelyezési feladatokat az önkormányzat közszolgáltatási 
szerződés alapján közszolgáltató útján látja el. 

(2) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanítás céljából történő elhelyezéséről az ingatlantulajdonos a szolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

A közszolgáltató 

4.§ A 3.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a rendelet 1. mellékletében szereplő 
közszolgáltató végzi. 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5.§ (1) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 
készített, különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és 
szaghatást kizáró eszközzel végezhető. 



(2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül az 
igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni. 

(3) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről köteles nyilvántartást vezetni, 
valamint a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazoló iratokat öt évig 
megőrizni. 

(4) A szállításra használatos eszközt közterületen tárolni nem szabad, tisztítása és 
fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mosótérrel rendelkező területen 
végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése biztosított. 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 
csatornahálózatba vagy más befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett közművel 
begyűjtött háztartási szennyvizet rendszeresen, a külön jogszabályban meghatározott műszaki 
és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások 
szerint gyűjteni, a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni. 

 (2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 
során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét, testi épségét, 
egészségét és a környezetet ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét 
ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 
zavarja. 

 (3) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell megrendelnie a közszolgáltatótól. 

 (4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani. 

 (5) Az ingatlantulajdonos a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra 
jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. 

 (6) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a 
szennyvízszállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a rendelet 1. melléklete szerinti 
díjat megfizetni. 

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatási igénybevételének módja és feltételei 

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 
területén belül, zárt vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. 

 (2) A közműpótló létesítménybe csak a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz 
vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést 
végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állapotát. 



 (3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 
mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett 
megtagadhatja annak elszállítását. 

 (4) A közszolgáltató a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a (3) 
bekezdésben foglalt esetet túl megtagadhatja, ha 

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését, 

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése, 

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására, 

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés. 

A közszolgáltatás díja 

8.§ (1) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 (2) A közszolgáltatást igénybe vevőnek a díjat a közszolgáltató részére kell megfizetni. 

Mentesség 

9.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. 

 (2) Mentesül továbbá a nem lakott ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik, az 
ingatlan tulajdonosa azonban évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni a saját 
szennyvízgyűjtő állapotát. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

10.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő 
természetes személyek személyes adatai közül a nevét - nők esetében születési nevét -, a 
születési helyét és idejét, az anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét kezelheti. 

 (2) A közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a 
közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket 
betartani. 

Záró rendelkezések 

11.§ (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
 



1. melléklet a  4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Nyemcsok János polgármester 
székhely: 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 
adószám: 15725448-2-04 
bankszámlaszám: OTP Bank Nagyszénási Fiók 11733168-15345864-00000000, 

(továbbiakban: önkormányzat) 
másrészről  Pataki János egyéni vállalkozó  

székhely: 5931 Nagyszénás, Jókai Mór u. 5. 
adószám: 44358433-1-24 
bankszámlaszám: OTP Bank Nagyszénási Fiók 11773339-00634034-00000000 

(továbbiakban: közszolgáltató), 
- együttesen: Felek között az alábbi taralommal: 

1. A közszolgáltatás szabályozásának és biztosításának célja a település közigazgatási területén képződő 
háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtése, elszállítása és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő ártalmatlanító helyen történő elhelyezése. Ennek érdekében az önkormányzat a 
közszolgáltatóval szerződést köt, és a feladatellátást az alábbi kötelezettségek szerint szabályozza: 
2. A közszolgáltató vállalja, hogy 

- a háztartási szennyvíz folyamatos elszállítását folyamatosan ellátja, 
- a törvényi előírásokat a szolgáltatás biztonsága érdekében betartja, 
- a települési önkormányzat közigazgatási területéről beérkező lakossági igényeket kielégíti, a 

folyékony hulladékot a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, 
- a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, 
- a szolgáltatás biztosítását befolyásoló tényezőkről azonnal tájékoztatja az önkormányzatot, 
- továbbá nyilatkozik, hogy a tevékenységéhez szükséges technikai és személyi feltételeknek a 

vonatkozó törvényi előírások szerint megfelel. 
3. Az önkormányzat köteles: 

- a szolgáltatás gyakorlása tekintetében a közszolgáltató részére kizárólagosságot biztosítani az 
illetékességi területén, 

- a szolgáltatás végzéséhez szükséges információkat a közszolgáltató tudomására hozni, 
4. Felek jelen szerződést 10 év határozott időtartamra, 2018. április 1. napjától 2028. március 31. napjáig 
kötik meg. 
5. A közszolgáltatás díja: 1.600  forint + ÁFA/m3. 
6. A szerződés módosítására csak közösen és írásban kerülhet sor. 
7. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
- a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
- felmondással, a felmondási idő 3 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a közszolgáltatási 
kötelezettségét változatlanul köteles ellátni. 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
9. Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. 
10. Felek a közszolgáltatási szerződést, mint szándékukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Nagyszénás, 2018. március 27. 
Nyemcsok János polgármester   Pataki János egyéni vállalkozó 
      önkormányzat  közszolgáltató	


