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Tárgy: A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezése, új rendelet bevezetése 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület2019. január 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésén tárgyalta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet szövegtervezetét, melyet a 242/2018. számú Képviselő-testületi határozatban 
elfogadtak.  
A fent említett határozatban foglaltak és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995.  évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket 
véleményeztetni kell az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek. 
A 1. számú mellékletben olvasható rendelet-tervezetet véleményeztetés  céljából megküldtük 
a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának, akik a rendelet-tervezetet 
kifogás nélkül elfogadták (2. számú melléklet), ezért a rendelet-tervezet végleges szövegét 
újra a képviselő-testület elé terjesztjük. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendelet legnagyobb részében már 
jelenleg is az önkormányzati rendelet részét képezi, ez a rendeletalkotás nagyobb részében 
újraszabályozás. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 
ártalommentes elhelyezése az újabb szabályok következtében hatékony lesz, az üzemeltetés 
során nem fognak jogalkalmazási nehézségek jelentkezni.  
Gazdasági, költségvetési hatása: nincsen.  
Környezeti  következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a folyékony 
hulladék szervezett elszállításának  így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.      
Egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.   
A jogalkotás elmaradásának esetén:  rendeletünk jelenlegi szabályozása ellentétes a 
törvények előírásaival a törvénymódosítások miatt – így ezt a problémát fel kell oldanunk.      
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet elfogadását.  

Szentgotthárd, 2019. január 15. 

          
Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv 
véleményének kikérése után a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya Szentgotthárd Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok, 
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes 
elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott, vagy külön jogszabályban 
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés utáni befogadóba van vezetve.  

  

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 
2. §  (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 
szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a város teljes közigazgatási területén. 
(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a 
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A 
közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az 
önkormányzattal megkötött hatályos szerződés. 
(3) A közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. 
Közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petőfi S. út 4.). 
(4) Elhelyező telep: A Közszolgáltató megállapodása szerinti kapacitással rendelkező 
szennyvíztisztítók. 
(5) A tulajdonost terhelő közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 
(6) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati 
rendelet hatálya alá nem tartozó természetes személy ingatlantulajdonosok számára a 
közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj megfizetéséhez Szentgotthárd Város 
Önkormányzata támogatást nyújt. A támogatás mértéke a közszolgáltatónak megfizetett díj 42 
%-a, melyet az önkormányzat számla ellenében és annak kifizetését igazoló bizonylat 
bemutatása után fizet meg a szolgáltatást igénybe vevő, számlán feltüntetett természetes 
személy ingatlantulajdonos számára. A bizonylatokat legkésőbb a szolgáltatás évének 
december 15-ig lehet benyújtani a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál. E 
határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetésre 30 napon belül kerül sor. 
 
  

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
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 3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából 
történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges 
rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel 
végezhető. 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén 
a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles 
gondoskodni. 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek 
tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak. 
(5)  A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad 
végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy 
közcsatornába kerül. 
(6) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező 
telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep 
üzemeltetőjével igazoltatni kell. 
4. § (1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására 
vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a szolgáltató 
között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés 
beérkezésétől számítva 48 órán belül elvégezni.  
(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon. 
(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem 
tagadhatja meg. 
(4) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást végző 
kezeli, ez kötelező adatkezelés. A kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe vevők 
körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek, tartozásainak 
nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások végrehajtása. A 
kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn kívül 
csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak és a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás munkaszervezete számára biztosítja. Az adatkezelés időtartama a 
szolgáltatás igénybe vételének ideje és az igénybe vételt követően öt év. Az adatkezelő a 
közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete. 
(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával 
igazoltatni. 
(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján 
jogosult beszedni. 
(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost a vonatkozó 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást. 
(8) közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról 
szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

  
  

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei és jogai 

 
5. § (1) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad, kivételt 
képeznek ez alól azok az ingatlanok, melyeknél a közműcsatornát kizárólag 
kényszeráramoltatású rendszer közbeiktatásával lehet igénybe venni. A tulajdonos a kiépített 
közcsatorna hálózat üzembe helyezését követő 1 éven belül köteles arra rácsatlakozni, 



 
4 

amelynek költségeit a tulajdonos viseli. Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli 
ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó 
szolgáltató igénybevételével köteles gondoskodni. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását 
az ingatlan tulajdonosa a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon köteles 
végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt 
ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a 
háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni. 
(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy 
alkalommal igénybe venni. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával be 
kell jelenteni a közszolgáltatónak. 
(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak 
előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani. 
(5) A nem természetes személy ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében 
megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni, valamint ezt a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal kérésére bemutatni. 
(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 4. § (4) 
bekezdésben rögzített személyes adatait. 
(7) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a szolgáltató a közszolgáltatási 
kötelezettségét nem az előírt módon teljesíti. 
  

Vegyes záró rendelkezések 

 

6. § A jegyző jogosult rendszeresen ellenőrizni, hogy: 
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett 

szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, 
b) az ingatlantulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e, 
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét. 

   
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet. 
  
  
  
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 
 

1. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak: 

   

A nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 4 551 Ft / m3  

A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák ! 
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Indoklás: 
1. §-hoz: a rendelet területi, illetve tárgyi hatályát határozza meg 
2. §-hoz: a közszolgáltatás ellátásának mikéntjét szabályozza  
3-4. §-hoz: a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit szabályozza 
5. §-hoz: az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit és jogait szabályozza 
6. §-hoz: Záró rendelkezésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza 
7. §-hoz: A Rendelet hatálybalépését szabályozza 
1. melléklethez: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 
szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjakat 
tartalmazza. 
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2. számú melléklet 

 


