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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete   
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja a település lakott területén a szennyvíz-közcsatorna hálózatba 
be nem kapcsolt ingatlanok használata során keletkező, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályainak 
megalkotása. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) 1Közszolgáltató: Hazai Kommunális Kft-t (2458 Kulcs, Rózsahegyi u.10.) 

b) Közműpótló műtárgy: az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 69. 
pontjában lévő fogalom meghatározás 

2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 

3. § (1) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
annak érdekében, hogy vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a 
továbbiakban: Vgt.) és annak végrehajtását szolgáló jogszabályban meghatározott 
feladatát teljesítse, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 
közszolgáltató útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
előírásoknak megfelelő közműpótló műtárgyakból történő begyűjtésére. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
kötelező közszolgáltatással ellátott terület határa: Seregélyes település közigazgatási 
területe. 

3. A közszolgáltató és működési területe, az ártalmatlanítás céljából történő 
átadási hely 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás ellátására az önkormányzat e rendeletben nevesített 
közszolgáltatót bíz meg, és kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, e 
rendeletben előírt feladatok végrehajtására, valamint felruházza az e rendeletben 
meghatározott jogosítványokkal. 
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(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 
a 3. § (3) bekezdésben megállapított közszolgáltatási, mint működési területen látja 
el. 

(3) A háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye: Fejérvíz Zrt.  
8000 Székesfehérvár, Bakony u.10.sz. alatti szennyvíztelepe. 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama,  

5.1 § Ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő 
elvezetésének lehetősége nem biztosított, - vagy más módon vízügyi hatósági 
engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező egyedi szakszerű 
közműpótló berendezés útján -  akkor a keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását, annak 
begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadását az ingatlantulajdonos 
köteles biztosítani, mely a közszolgáltatás igénybevétele útján, az e rendeletben 
meghatározott módon történik. 

6. § A közszolgáltatás ellátása a közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött 
és írásban rögzített szerződés alapján történik. A közszolgáltatás pontos időtartamát 
a közszolgáltatási szerződés határozza meg. 

5. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

7. § (1) A közszolgáltató tevékenységét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlantulajdonos igénybejelentését követően, az ingatlantulajdonossal előzetesen 
egyeztetett időpontban, házhoz kiszállással végzi. 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

8. § (1) A közszolgáltató az igénybejelentések, panaszok és észrevételek fogadása, 
az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében ügyfélszolgálati irodát 
működtet. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentéseket a helyben 
szokásos módon és a közzétett telefonszámokon is köteles fogadni. 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre 
a célra rendszeresített zárt rendszerű járművel és úgy végezhető, hogy az teljes 
mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes előírásoknak. 

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 
igénybejelentést követő 72 órán belül begyűjti. 

(3) A közszolgáltató által készítendő éves részletes költségelszámolásra a Vgt. 44/H. 
§ (1) bekezdése, a közszolgáltatóra vonatkozó jogszabályi előírások tekintetében a 
Vgt. 44/F. § (4) bekezdése és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet az irányadó. 
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(4) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat 
ellátó szervezettel és a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási 
rendszerrel. 

(5) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű 
és minőségű tárgyi feltétellel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakembert alkalmazni. 

7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű átmeneti elhelyezéséről az 
ingatlana területén levő közműpótló műtárgyban. 

(2) A közműpótló műtárgyba csak háztartási szennyvizet vezethet.  

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételét követően köteles 
közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon megfizetni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a 
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

8. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

11. § (1) A közszolgáltatási szerződés megkötésekor a szerződés tartalmi elemeire a 
Vgt. IX/A. fejezete és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 5. alcíme az irányadó. 

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően kell meghatározni. 

9. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, a díj mértéke, 
megfizetésének rendje 

12. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás díja a közszolgáltatási szerződésben kéttényezős díjként kerül 
megállapításra.  

(2) A díj megállapításakor a Vgt. 44/D. §-a és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 8. alcímének szabályai szerint 
kell eljárni. 

13.1 § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős 
módon  történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. 

(2) 2A közszolgáltatás:  

a) alapdíja, általános forgalmi adó nélkül fél éves időtartamra 2.000,- Ft  

b) ürítési díja, általános forgalmi adó nélkül egy köbméter mennyiségre: 
2.000,- Ft  
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(3) Önkormányzati szinten, a képviselő-testület a közszolgáltatás díjával 
összefüggésben díjfizetési kedvezményt, mentességet nem állapít meg, a 
szolgáltatás ingyenességét nem biztosítja. 

14. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás 
igénybevételét követően a közszolgáltató által kiállított számla ellenében fizeti meg. 
A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza. 

(2) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott számla tartalma 
tekintetében a közszolgáltatónál kifogást emelhet, aki az írásban benyújtott kifogást 
30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol.  

10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 

15. § A településen üdülő övezet nincs kijelölve, üdülő ingatlan nincs, így 
üdülőingatlanra e rendeletben meghatározottakat nem kell alkalmazni. 

11. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó 

rendelkezések 

16. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítása, valamint a közszolgáltatási 
díj beszedése, behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlantulajdonosokról nyilvántartást vezet. 

(2) A nyilvántartás adatköre a személyazonosító adatokra, a lakcímre, valamint az 
igénybe vett közszolgáltatás tartalmára terjed ki. 

(3) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az 
adatvédelmi szabályzatában meghatározott előírásokat megtartani. 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos adatait közszolgáltatás igénybevételére 
való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgáltatási 
díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 

12. Záró rendelkezések 

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

(2) Hatályát veszti, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet  

 

 Horváth Sándor s.k.             Horváth Károly s.k.  
           polgármester jegyző 

 

A rendeletet kihirdettem. 

Seregélyes, 2015. szeptember 11. 

  

  Horváth Károly s.k. 
   jegyző 


