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GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete   
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról  
 

 
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-
ában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: törvény) 45. 
§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 4. § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról a következőket 
rendeli el:   

 
A rendelet célja 

 
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. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
2. § 
 

(1)  A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a 
továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő 
közszolgáltatás teljes körére terjed ki.  

 
(2) A rendelet területi hatálya Gáborján Község közigazgatási területére terjed ki.  
 
(3)  A rendelet személyi hatálya kiterjed: 
 

a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó 
szolgáltatóra, valamint 

b.) Gáborján község közigazgatási területén a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingatlant egyéb jogcímen 
használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki. 
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A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

3. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 
ártalommentes elhelyezését a Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Kft. 
(4122 Gáborján, Fő u. 106.) látja el.  

(2)  A Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Kft. Kft. (a továbbiakban: 
közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 
Gáborján Község Önkormányzata által üzemeltetett, Gáborján külterület 044/20 hrsz-ú, 
az erre a célra kijelölt leürítő helyre kell elhelyezni. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

4. § 

(1) Gáborján község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését, a közszolgáltató jogosult és köteles ellátni, a megrendelések 
alapján. 

 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag arra kijelölt, és hatósági 

engedéllyel rendelkező leürítő vagy ártalmatlanító helyen  kell elhelyezni. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállíttatásáról rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján 
köteles gondoskodni. 

 
(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 

írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni és internetes 
honlapján nyilvánossá tenni. 

 
(5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy közzététel 
útján köteles értesíteni és internetes honlapján nyilvánossá tenni. 

 
(6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett 

időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. 
 
(7) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a 

közszolgáltatás igénybevételének tényével a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre.  

 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

5. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek 
tartalmaznia kell:  
 

a.) a szerződő feleket,  
b.) a szerződés tárgyát, területi, időbeli hatályát, 
c.) a begyűjtés gyakoriságát, 



 

 3. oldal/6 

 

d.) a közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges 
többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját, 

e.) a  szerződő felek jogait és kötelezettségeit,  
f.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
g.) az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait.  

 

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei 

6. § 

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába nem vezetett 
háztartási szennyvizet a meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint 
gyűjteni.  

 

(2) Az előkezelő berendezésbe háztartási minőségi kommunális szennyvíz üríthető. Tilos az 
ürítő és előkezelő helyre veszélyes hulladék szállítása.  

(Veszélyes hulladék: olaj, zsír, galvániszap, állati eredetű trágya, mezőgazdasági 
hulladék, valamint ipari eredetű toxikus hulladék.) Ezen anyagok kezelésére a 
berendezés nem alkalmas. 

  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett 
háztartási szennyvízre vonatkozóan a kötelező közszolgáltatást igénybe venni.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a 
közszolgáltatónak köteles átadni és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhelynek gépjárművel történő 
megközelíthetőségét, továbbá gondoskodni arról, hogy a gyűjtés mások életét, testi 
épségét ne veszélyeztesse. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás 
vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem 
egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik, és ennek 
tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. 

 

 (8) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai is kötelesek az ingatlanon keletkező 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállíttatására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó előírásokat betartani és az önkormányzat által szervezett kötelező 
közszolgáltatást igénybe venni. 

 
(9) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a 

tulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. 
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A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

7. § 
 
(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladatokat. 
 
(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól - a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet - az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át, és 
gondoskodik annak elszállításáról, elhelyezéséről.  

 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől 
számított 5 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles olyan nyilvántartást vezetni arról, hogy a beszállított szennyvíz 
lakosságtól vagy közülettől származik. Lakossági beszállítás esetén azt is vezetni kell, 
hogy a csatornahálózat ki van-e építve vagy nem.  

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításához használt gépjárműnek 
és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a környezet veszélyeztetését és 
szennyeződését kizáró módon történő szállítására, továbbá rendelkezniük kell az 
illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével.    

 
 
   Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 

8. § 
 
(1) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, lakcím) köteles 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvénynek megfelelően kezelni. 

 
(2) A közszolgáltató rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a közszolgáltatási 
szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért az 
önkormányzatnak és a közszolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki 
megismerhesse.  

 
A közszolgáltatás díja 

9. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat ezen rendelet állapítja meg a közszolgáltató által készített 
részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. A 
közszolgáltató a következő évben alkalmazandó közszolgáltatási díj megállapítása 
érdekében díjkalkulációval alátámasztott díjemelési igényét legkésőbb tárgyévet 
megelőző év október 31. napjáig nyújthatja be a képviselő-testületnek. 
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(2) A közszolgáltatási díj egytényezős, amely magában foglalja a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízgyűjtési, szállítási és elhelyezési díját.  

 
(3) A megállapított díj nem tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

esetleg szükséges helyszíni előkezelését (lazítás, többszöri felszívás és visszaöblítés, 
hígítás, vegyszeradagolás). Az előkezelés díjára és más karbantartó jellegű munkák 
díjára vonatkozóan a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos helyszíni megállapodása a 
meghatározó. 

 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás díjának az alapja az elszállított háztartási szennyvíz mennyisége. Az 
ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat készpénzben, számla ellenében fizeti meg a 
közszolgáltatás teljesítését követően.  

 
(5) Díjhátralék keletkezésekor az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, 

valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára kell eljárni.  
 
 

Záró rendelkezések 
10. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.  
 

 
 

Gáborján, 2014. június 26. 
 
 
 
 
Majosi Gyula                 Jenei Attila 
polgármester          jegyző 

 
 
 
Záradék: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon 
a mai napon k i h i r d e t é s r e  k e r ü l t . 
 
Gáborján, 2014. 06. 26. 
    
       
                 Jenei Attila 
           jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
Lakossági szennyvízszippantás díja: 
 
     
- szennyvízszippantás díja: 
 
      

bruttó 4.500.-Ft/forduló,  mely az Áfa-t tartalmazza  
    
 
 


