
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 
1/2014 (I.14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról. 

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/C § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

1§ A rendelet célja  a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanok használata 
során keletkezett nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére, ártalmatlanítására, 
elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.    

2§ E rendelet hatálya kiterjed Bodrog Község Önkormányzatának Közigazgatási területére 
ezen belül: 

(1) A csatornával nem rendelkező, így a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosokra 
(2) A településen közszolgáltatást végző vállalkozóra. 

3§ E rendelet alkalmazásában: 

(1) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz: Olyan háztartási szennyvíz, amelyet keletkezése 
helyéről, a közcsatornába történő bekötés hiányában gépkocsival kell elszállítani, 
megtisztítani, elhelyezni.  

(2) Ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a haszonélvezője, tulajdonosa, vagyonkezelője, 
vagy egyéb jogcímen használója, amelyen a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
keletkezik. 

(3)Az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség: 
vezetékes ivóvízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelkező ingatlan esetén az 
ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlanról 
ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék mennyiségével 
egyezik meg.  

 

II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok 

4§ A képviselő-testület nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
feladatait a Vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény 44/C § (2) bekezdése határozza 
meg az alábbiak szerint: 



(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása 
érdekében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően közszolgáltatási szerződést köt 
egy választott szolgáltatóval. 

(2) Meghatározza a közszolgáltatás rendjét, módját és időtartamát.  

(3) Meghatározza az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget és az esetleges 
kedvezmények mértékét.  

(4) A nem lakott ingatlanok esetén meghatározza a sajátos szabályokat.   

(5) Gondoskodik a közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásáról. 

 

III. A közszolgáltatási szerződés 

5§ (1) A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval határozott időre, de legfeljebb 10 
évre szólóan köti meg. 

(2) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a 
Képviselő-testület és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza, a közszolgáltatást 
igénybevevők jogos érdekeinek védelmére tekintettel. 

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozóan a 455/2013. (XI.29.) Korm rendelet 
6-9§ szabályait kell alkalmazni. 

(4) A törvényben meghatározottakon kívül a szerződés tartalmazza: 

a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját valamint az 
elszállításnak a bejelentéstől számított maximális határidejét.  

b.)A közszolgáltató által igénybe vehető háztartási szennyvizet befogadó létesítményeket, és 
azok pontos címét.  

c.) Szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

d.) Nem rendeltetésszerű teljesítésből fakadó kötbérfizetési kötelezettséget.  

(5) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
a.) Benne meghatározott időtartam lejártával.  
b.) A közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.  
c.) Elállással 
d.)Felmondással 
e.)Közös megegyezéssel 

(7) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél egyoldalúan írásban felmondhatja. A felmondási 
idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a képviselő-testület köteles új közszolgáltatót keresni a 
közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében.  



6§ (1) Bodrog Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató: Farkas Gábor (7400 Kaposvár 
Kaposfüredi út 36., KÜJ szám:103173450, nyilvántartási szám: 32086102) egyéni vállalkozó. 

(2) A közszolgáltató által az ártalmatlanításra és lerakásra alkalmas szennyvíztelep: 
Osztopán és Bodrog Község tulajdonában lévő, de a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. által 
üzemeltetett, osztopáni lerakó. 

IV. A közszolgáltatás ellátásának a rendje. A szolgáltatás kötelező igénybevétele, a 
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 

7§(1) A közszolgáltató kötelezettség jelen rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben 
foglaltak szerint, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint egyéb jogszabályi előírások 
megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a 
közszolgáltatás Bodrog Község közigazgatási területén belüli ellátása.  

(2) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységének 
éves értékeléséhez beszámolót készíteni és ezt a tárgyévet követő év március 31-éig a Közös 
Önkormányzati Hivatal útján a képviselő-testületnek benyújtani. 

8§ Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését akkor 
láthatja el, ha 
(1) Biztosítani tudja mindazon tárgyi és személyi feltételeket, amely szükséges a közfeladat 
folyamatos, minőségi ellátásához. 
(2) Rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, megfelelő engedélyekkel.  
(3) Képviselő-testülettel szerződését kötött. 

9§ Az ingatlantulajdonos kötelezettségei: 
(1) Köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet műszaki és közegészségügyi 
követelményeknek megfelelő módon tárolni. 
(2)Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana a csatornahálózatba bekötve nincs, de az 
életvitelszerű ott lakás következményeként szennyvizet termel évente 1 alkalommal köteles a 
közszolgáltatást igénybe venni. Ez alapján mentesül az igénybevétel alól az 
ingatlantulajdonos ha: 
 
a.) Beépítetlen, vagy használaton kívüli az ingatlan és itt szennyvíz rajta nem keletkezik. 

b.) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a 
közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvízkezelés a jogszabályoknak 
megfelelően történik.   

(3) Az ingatlan tulajdonos köteles az összegyűjtött szennyvizet egy előre megbeszélt 
időpontban a szolgáltatónak átadni és a megállapított díjat- kivéve (2) bekezdés a-b 
pontjainak érvényesülése esetén- megfizetni. 

 10§ A közszolgáltató az igénybevevőkkel külön szerződést nem köt. A köztük fennálló 
jogügylet a közszolgáltató szolgáltatása révén jön létre.  



11§ Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy mentesül a közszolgáltatás 
igénybevételének kötelezettsége alól.  

V. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések 

12§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt 
leürítő helyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a 
közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője 
jogosult.  

13§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítás csak a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben 
szüneteltethető vagy korlátozható A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja 
meg, kivéve, ha szennyvíz nem helyezhető el.  

14§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt 
eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen 
végezhető. A gépjármű és más eszközök tisztítását és fertőtlenítését a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.  

VI. A közszolgáltatás díja 

15§ Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet.  

16§ (1) A közszolgáltatási díj egy tényezős. Amelybe benne foglaltatik az ártalmatlanítás 
költsége is.  
(2) A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

VII. Személyes adatok kezeléséről szóló rendelkezések 

17§ Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a 
közszolgáltató gondoskodik. Ennek kapcsán a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos 
adatvédelmi szabályokat betartani.  

VIII. Záró rendelkezések 

18§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Bodrog 2014.01.13. 

 Sütő Ervinné                  Kiss Anett Fanni 
 polgármester       megbízott jegyző 

Kihirdetési záradék 

Kihirdetve: 2014.01.14.                                                                   Kiss Anett Fanni 
         megbízott jegyző 


