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Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatásról 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező 
közszolgáltatásáról az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

Értelmező rendelkezések 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz 
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett 
műtárgy vagy akna. 

b) Közszolgáltató: Hegyeshalom Nagyközség területére, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására 
kiválasztott és Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzattal közszolgáltatás 
végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet. 

c) Közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott 
díj. 

d) Átadási hely: az önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.  

e) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol 
sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves 
ivóvízellátást igénybe veszik. 

f) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik 
igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 

2. § 

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

(1) A rendelet hatálya Hegyeshalom Nagyközség közigazgatási területén lévő azon 
ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: Kibocsátó) terjed ki, 
melyek ingatlanjain keletkező folyékony hulladék nem a közterületen meglévő 
szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve, illetve nincs kiépített szennyvízelvezető 
hálózat, így a keletkező települési folyékony hulladék gyűjtése az ingatlanukon történik, 
nyitott vagy zárt létesítményben. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a közcsatorna 
hálózatba nem vezethetők be, 

b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására. 
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3. § 

Közszolgáltató és működési területének határai 

(1) Hegyeshalom Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete közszolgáltatót bíz meg, 
és kötelezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok 
végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából 
történő ürítési helye a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep (0226/2 hrsz., 
Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart). 

4. § 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama 

(1) A Közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata: 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés 
megkötése. 

(2) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója 
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről, az ingatlana 
területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban. 

(3) A közműpótló műtárgyba csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű 
szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, 
egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és 
műtárgyainak állagát. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag 
úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő a gyűjtőterületen, közterületen és 
azokon kívül sem.  

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását 
kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az 
teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 

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

5. § 

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettségei 

(1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

a) a közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett 
időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani, 

b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte 
előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján étesíteni az ingatlantulajdonosokat. 
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c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi 
megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe 
való bevezetés feltételeinek nem felel meg. 

(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei: 

a) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény 
hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a 
közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket 
biztosítani. 

c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége 
nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell 
biztosítani. 

d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás 
díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni. 

6. §  

Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

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

a) szerződést kötő feleket, 

b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát, 

c) a begyűjtés gyakoriságát, 

d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit, 

e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges 
többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját, 

f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait. 

7. § 

A fizetendő díj megállapítása 

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. 

(2) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az igénybevevő köteles 
készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni számla ellenében. A mennyiséget a 
szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell 
megállapítani. 

(3) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes 
díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A közszolgáltató a díjat, a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal jogosult 
beszedni a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonostól. 
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(5) A közszolgáltató minden év október 31. napjáig köteles eljuttatni Hegyeshalom 
Nagyközségi  Önkormányzathoz a következő évre vonatkozó díjkalkulációját. 

(6) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi 
díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségének a szorzata alapján. 

8. § 

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályok 

(1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. 

(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem 
használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik és ennek 
tényét írásban bejelenti a közszolgáltató felé és mellékeli az erről szóló, Hegyeshalmi 
Közös Önkormányzati Hivatal  építési előadója által kiadott igazolást. 

9. § 

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezések 

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes 
adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik, vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik. 

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

10. § 

Záró rendelkezés 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

  

 

dr. Horváth Szabolcs   Szőke László   
         jegyző   polgármester 

 

Záradék:  
A rendelet kihirdetése 2014. január 30.-án   megtörtént.  

 

                       dr. Horváth Szabolcs 
                                     jegyző 
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