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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  Vgtv. 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
A rendelet célja: a lakosság egészségének megőrzése, a település természeti és épített 
környezetének megóvása, a vízbázis védelme, a közigazgatási területen keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz káros hatásaitól, annak célszerű és gondos  
gyűjtése és kezelése által. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. §  (1) A rendelet területi hatálya Csorvás város közigazgatási területére terjed ki.  
 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Csorvás közigazgatási területén minden 
közcsatornával el nem látott terület-, vagy közcsatornával ellátott, de arra rá nem kötött 
ingatlan tulajdonosára vagy használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), 
függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés  szerinti ingatlantulajdonosnál 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az 
erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására 

 
Alapfogalmak 

 
2. § A rendelet alkalmazásában: 
 

(1.)  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz:  
olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból  – 
közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés  
lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából. 
(2.)  Szennyvízbekötés:  
közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi módon történő  
szennyvízkezelés után befogadó használata. 
(3.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatás: 
az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a nem  
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő  
átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására. 
(4.)  közszolgáltató:  



az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére  
jogosult és kötelezett vállalkozás. 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatási szerződés 
 
3. §  (1) Csorvás Város Önkormányzata a Csorvás területén keletkező, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére – átvételére, elszállítására, 
ártalmatlanítás céljából történő átadására  - közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

   
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak közbeszerzési 
eljárás vagy  –  ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges  –  kijelölés 
alapján jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött 
közszolgáltató végezheti. 

 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Csorvás városban 
a Képviselő-testület kijelölése alapján kizárólagos joggal a TELTISZ BT (5600 
Békéscsaba, Rákóczi u. 35.) jogosult ellátni 2014. január 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig 
 

 (4) A rendelet alkalmazása szempontjából a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átvételére  kijelölt szennyvíztisztító telep a 
Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Csorvás külterületén lévő 0140/55 
hrsz. alatti szennyvíztisztító telep. 
 

4. §  (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni 
a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás 
teljesítésének kezdő és befejező napját, a teljesítés helyét, a háztartási szennyvíz 
begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási 
díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének valamint a díjhátralék megfizetésének 
módját, az adatkezelési szabályokat. 

 
 (2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a 

szerződéses jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és szállítása 
kizárólag erre a célra készített különleges rendeletetésű, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró 
eszközzel végezhető. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető 
nevét, címét.  
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy 
az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása 
közben szennyezés keletkezne a szennyezett területet annak kell megtisztítani és 
fertőtleníteni, továbbá a környezet eredeti  állapotát helyreállítani, aki a szennyezést 
okozta.  



 
(3) A közszolgáltató az ingatlanon összegyűjtött háztartási szennyvizet az 
ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján a bejelentést követő 48 órán belül, a 
bejelentővel egyeztetett időpontban veszi át. A közszolgáltató köteles a háztartási 
szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítményt kiüríteni, és a szennyvizet annak 
ártalommentes elhelyezése céljából elszállítani. 

 
(4) A közszolgáltató köteles továbbá a megrendeléssel kapcsolatos panaszok 
kivizsgálására is alkalmas telefonos ügyfélszolgálatot fenntartani.  
 
(6) A szolgáltató a  háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján alaposan 
feltételezhető, hogy annak a kijelölt leürítő helyen történő elhelyezése a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint nem megengedett. 

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 

csatornahálózatba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – 
külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az 
ingatlantulajdonosra vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és közszolgáltatónak 
átadni.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, a település természetes és épített  környezetét ne szennyezze, a növény-, 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, közbiztonságot ne zavarja.  
 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerinti nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a 3.§ (3) 
bekezdésben megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét 
a 8. § (2) bekezdésben szabályozott módon kiegyenlíteni.  
 

 (5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az 
ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelnie. Az 
ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanán lévő gyűjtőhely megközelíthetőségét 
a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  
 

 (6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.  Az ingatlantulajdonos köteles 
megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást.  

 
7. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles 
gyűjteni.  
 
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más 
személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 



rendeltetésszerű működését és a műtárgyaik állagát.  
 

 (3) A közszolgáltató megtagadhatja a háztartási szennyvíz elszállítását: 
a) ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig,  
b) valamint, ha a szennyvíz olyan összetételű, hogy az a  kijelölt szennyvíztisztító műbe a 
külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.  

 
A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 
8. § (1) Csorvás város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos 
egytényezős közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díj mértékét e rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
 (2) A közszolgáltatás díját teljes egészében a közszolgáltatást igénybe vevő egyenlíti ki a 

közszolgáltatás teljesítést követően, a közszolgáltató által kiállított készpénzfizetési 
számlában megjelölt  ellenérték- a közszolgáltatási díj – helyben történő megfizetésével.  
 

 (3)  A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozóan 
díjkalkuláció készítésével kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát. A 
közszolgáltatási díj megállapítását, valamint felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató 
minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azokat  az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  
 

 (4) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a Vgtv. törvény 
tartalmazza. 

 
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 
9. § (1) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlantulajdonos személyes adatainak (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, anyja neve) kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi 
rendelkezések betartásával  

(2) Az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha 
adataiban változás történik, ill. ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok miatt a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

Záró rendelkezések 
 
10. § (1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/1999. 
(IX.29.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 Szilágyi Menyhért    Dr.Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi 
     polgármester                         jegyző 

 


