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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
 

 
Kéthely Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. §-ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőt rendeli el:  

 
A RENDELET CÉLJA  

 
1. § 

 
A rendelet célja a 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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 
szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki. 

  
(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések Kéthely község egész közigazgatási területére kiterjednek. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó 
szolgáltatóra, valamint a település közigazgatási területén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok 
tulajdonosaira, vagyonkezelőire, használóira, (továbbiakban: tulajdonos) ahol a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.  
 

3. § 
 

(1)  Kéthely Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  
 
(2)  A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán 
keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 
elhelyezéséről e rendeletében meghatározott módon gondoskodni.  

 
4. §  

 
(1) Kéthely község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az e rendelet szabályai szerint lefolytatott 
pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató – több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban 
pályázatnyertességük esetére megjelölt szolgáltató – jogosult.  
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(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást                              
– a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig – a KO-SZESZ Kft. végzi.  

 
5. § 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az önkormányzat tulajdonát képező – DRV. 
ZRT. által üzemeltetett – Marcali szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni és ártalmatlanítani. 

 
ÉRTELMEZ Ő RENDELKEZÉSEK 

 
6. §  

 
E rendelet alkalmazásában:  
 
(1)  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: az a háztartásokban képződött hulladékká vált 
folyadék, amelyet közüzemi csatornahálózatba, vagy helyben való, engedélyezett módon történő 
tisztítás után nem vezetnek befogadóba (szippantott szennyvíz); 

 
(2)  Közszolgáltató: Kéthely község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére – 
jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján – kizárólagos jogot szerzett intézmény 
vagy szakvállalkozás, illetve több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban 
pályázatnyertességük esetére megjelölt intézmény vagy szakvállalkozás; 
 
(3)  Közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, képviselőtestület által 
rendeletben megállapított díj; 

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

 
7. §  

 
Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az 
ingatlanán keletkező települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz e rendeletben 
előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj 
megfizetésére. 

8. § 
 
(1)  A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles 
eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.  
 
(2)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.  
 
(3)  A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a személyes 
adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét. 
 
(4)  A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontja alapján és a jelen önkormányzati 
rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 

 
(5)  A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában és a (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyes adat 
kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 
(6)  A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(7)  A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos 
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására 
használhatja fel. 
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(8)  A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 
 
KÖZSZOLGÁLTATÁSBA BEVONT NEM KÖZM ŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI 

SZENNYVÍZ  GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA  
 
9. § 

 
(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
irányuló igényt a tulajdonos köteles bejelenteni a kijelölt szolgáltatónak, aki a bejelentéstől számított 
72 órán belül köteles a szolgáltatást elvégezni. 
 
(2)  A közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett. 

 
(3)  A közszolgáltató köteles tevékenységét a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon 
ellátni. 
 

(4)  A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról gondoskodni. 
 
(5)  A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési 
helyére történő biztonságos eljuttatásáért. 

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE ÉS VÁLTOZÁSA  

 
10. § 

 
(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos 
szerződéses jogviszony a szolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás tényleges igénybevételével 
jön létre. 
 
(2) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a 
szolgáltatást igénybe vevőt – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.  
 

 
A GYŰJTÉST ÉS SZÁLLÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSA 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA. 
 

11. §  
 

(1)  A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az 
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.  
 
(2) A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a 
többi járműtől el kell különíteni.   
 
 (3) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így 
különösen a felszíni vizekben és a vizek mellett nem tisztítható.  
 

12.  §   
 
(1)  A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő egyéni 
védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és 
rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.  
 
(2)  A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.  
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A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZENNYVÍZ EL SZÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGTAGADÁSA 

 
13.  §  

 
(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja 
meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján 
feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez 
esetben a közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi 
vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek, úgy a közszolgáltató – a 
laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával – a mindenkori 
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett 
megtagadja az elszállítást.  
 
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost, ha lehetséges azonnal, ha 
nem, akkor a megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának 
tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy 
megszüntetéséről gondoskodni.  

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS MEGFIZETÉSE  

 
14. §  

 
(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 
  
(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díját a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
(3)  A természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő folyékony hulladék közszolgáltatási díját 
a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
(4)  A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. Az ingatlantulajdonos 
amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a közszolgáltatónak az új 
díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli. 
 

15. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért fizetendő díj a 14. § (2)- (3) 
bekezdésében meghatározott díjnak a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési 
támogatással csökkentett összege.  
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díj számításának alapja az 
elszállított települési folyékony hulladék egy köbmétere. A díjat az elszállított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.  
 
(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjáról 
számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  
 

16. §  

(1) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. 

(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti 
vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 
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(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 
behajtandó köztartozás. 

(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel 
kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra 
vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A 
felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 
követően – a felszólítás megtörténtének igazolása és az ingatlantulajdonos adatainak átadása mellett – 
a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi. 

(6) Az értesítés kézhezvételét követően a helyi önkormányzati adóhatóság haladéktalanul intézkedik a 
díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, 
késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott 
költségeit az önkormányzati adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni.  

(7) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a jegyző – a behajtás 
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a közszolgáltatónak.  
 

17.  §  
 
(1)  A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. 
 
(2)  A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját a 
közszolgáltató köteles szigorúan elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 
finanszírozni. 

 
(3)  A közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjának felülvizsgálatát a helyi 
közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület 
által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének 
függvényében.  

 
A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLEN ŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK  
 

18. §  
 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 
kötelezettségek ellenőrzését a jegyző által megbízott hivatali dolgozók végzik.  
 
(2) A település egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:  
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, tárolására és elszállítására    
               vonatkozó kötelezettségek betartását,  
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállító kötelezettségeinek betartását.  
 
(3) Az ellenőrzésre jogosultak a jogszabálysértést lehetőség szerint előzzék meg, akadályozzák meg, 
és az elkövetőt a mulasztás pótlására határidő kitűzésével szólítsák fel, figyelmeztessék.  
 
(4) A jegyző által (1) bekezdés szerint megbízott dolgozó az ellenőrzés során tett intézkedésekről az 
ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki dönt a további 
intézkedés szükségességéről.  

 
VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTET Ő RENDELKEZÉSEK 

 
19.  § 

 
A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a képviselő-testület eseti engedélyével jogosult 
közreműködőt igénybe venni, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
tevékenység egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett 
szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy 
felel, mint a saját tevékenységéért.  
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20.  § 
 
(1)  E rendelet 2015. március l. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

21/20114.(X.15.) önkormányzati rendelet. 
 
(2)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 

 
Molnár Balázs  Nagy Gáborné  
polgármester jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február …. 
 
 

Nagy Gáborné  
jegyző 
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1. melléklet a ../2015. (II. ...) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díja 

 
 

 
Kéthely község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
esetében fizetendő díj az alább meghatározott „közszolgáltatási díj” és a közszolgáltatás ellátásához 
biztosított költségvetési támogatással csökkentett összeg. 

 
 

 
SZÁLLÍTÁSI 
TÁVOLSÁG  

SZÁLL 

DÍJ. 
ÜRÍTÉS 

M3 
ÁRTALMATLANÍTÁS 

DÍJ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
DÍJ  

(NETTÓ FT )   
1. 5-10 km 4 160 1 975 5 135   
2. 5-10 km 4 160 2 1 950 6 110   
3. 5-10 km 4 160 3 2 925 7 085   
4. 5-10 km 4 160 4 3 900 8 060   
5. 5-10 km 4 160 5 4 690 8 850   
     

 
 

(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
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2. melléklet a …/2015. (II. ...) önkormányzati rendelethez  

 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díja természetes személy ingatlantulajdonos esetén 

 
 
Kéthely község közigazgatási területén keletkezett folyékony hulladék esetében fizetendő díj az alább 
meghatározott „közszolgáltatási díj” és a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési 
támogatással csökkentett összeg. 
 
 

 

 
SZÁLLÍTÁSI 
TÁVOLSÁG  

SZÁLL 

DÍJ. 
ÜRÍTÉS 

M3 
ÁRTALMATLANÍTÁS 

DÍJ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
DÍJ  

(NETTÓ FT )   
1. 5-10 km 3745  1 875 4620   
2. 5-10 km 3745 2 1 750 5495    
3. 5-10 km 3745 2 2 625 6370    
4 5-10 km 3745 3 3 500 7245   
5. 5-10 km 3745 3 4 375  8120   
     

 
(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
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Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
                     Jegyzője 
      8713 Kéthely, Ady u. 1. 
      Tel/Fax.: 85/339-210 
                 
Ügyiratszám: 464/2015.                                                                     5. számú előterjesztés 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

../2015. (II. ….) önkormányzati rendelet 
 

I N D O K O L Á S A  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja 
előírja, hogy a települési önkormányzat – vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 
(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről 
és ellenőrzéséről. 

A Vgtv. alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója                  
(a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem 
vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba 
vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 
begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

 
A Vgtv. 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-
testületének rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó szabályokat. 
A Vgtv. 44/C. (2) bekezdése állapítja meg az önkormányzati rendelet tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket. 
Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 
 
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő 
átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének 
módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
A rendelet-tervezetben fenti szabályokat foglaltuk össze. 
 
Kéthely, 2015. február 20. 
 
                                                                                              Nagy Gáborné 
                                                                                                       jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló …/2015.(II….) 
önkormányzati rendelet megalkotásához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe- 
vétele a település lakói számára élhetőbb, 
tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken 
a környezet terhelése, a környezeti ártalmak 
mérséklődnek. A közszolgáltatási díj  
beszedésére a közszolgáltató jogosult, az ő 
bevételét képezi. 

A rendeletnek az 
Önkormányzat 
költségvetésére 
közvetlen hatása 
várhatóan nem 
lesz. 

. 

A jogalkotó elsődleges célja a 
környezet megóvása a káros 
hatásoktól, szennyezésektől. 
A rendelet megalkotásának  
közvetlen környezeti és 
egészségügyi következményei 
pozitívak, elősegíti a víz-
szennyeződés megelőzését a 
felszín alatti ivóvízkészlet 
védelmét. A közszolgáltatás 
legfontosabb szerepe érvényesül, 
miszerint a keletkezett  
lakossági szennyvizek 
ellenőrizetlenül és kezelés  
nélkül ne kerülhessenek 
vissza a természetbe. 

A szabályozásnak 
adminisztratív terhei 
nincsenek. A közszolgáltató 
rendelkezik a közszolgál- 
tatáshoz szükséges felté- 
telekkel. Az önkormányzat 
gondoskodott a kötelező 
közszolgáltatás megszerve-
zéséről, melyet a közigaz- 
gatási területén élő ingatlan-
tulajdonosok, használók 
kötelesek igénybe venni. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírása alapján a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. (1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pont). 
Az érintett fogyasztók abban érdekeltek, hogy az ingatlanukon keletkező szennyvizüket zárt, szivárgásmentes módon gyűjtsék és 
ivóvízfogyasztásukhoz mérten a legnagyobb arányban a Közszolgáltatónak átadják, illetve ott ahol a közcsatorna rendelkezésre áll  
éljenek a rákötés lehetőségével. Ezzel a rendszerrel megtartható, illetve tovább javítható a település környezeti állapota. 
Minden más rendszer bevezetése a korábbi állapotok visszarendeződését jelentené. 
Számítani lehetne az illegális szennyvízszállítók megjelenésére, a nyomon követhetetlen szennyvíz leürítésekre, végső soron arra,  
hogy eddig a koncentrált leürítő helyeken leürített szennyvíz ismét a földtani közeget szennyezné.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést  
eredményez, a rendelet hatálybalépésének elmaradásával mulasztásos törvénysértést követne el a képviselő-testület és a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
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Személyi: Rendelkezésre áll. 
 
 

Szervezeti: Rendelkezésre áll. 
 

Tárgyi: Rendelkezésre áll. 
 

Pénzügyi: Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 
 
































