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Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) 

önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
 

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Közép-Dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet célja 

 

1.§ A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

szabályok megalkotása. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Bánd Község közigazgatási területén 

minden közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de 

közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb 

jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan 

tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek (a 

továbbiakban: szennyvíz) begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes 

hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

 

3. A közszolgáltatás tartalma 

 

3. § A szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: 

közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
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a) az ingatlanon keletkező, a szennyvíz ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről 

történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott 

szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz 

ártalmatlanítása céljából a szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen 

történő elhelyezésére. 

 

4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos 

közszolgáltatás teljes körét, kizárólagosan a Parrag György egyéni vállalkozó, 

cím: 8200 Veszprém, Erdősáv u. 16. mint közszolgáltató jogosult és köteles ellátni, 

Bánd Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2018. 

december 31-ig. 

 

(2) A Parrag György egyéni vállalkozó cím:8200 Veszprém, Erdősáv u. 16. (a 

továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvizet a Bakonykarszt Zrt. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. 

(továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, veszprémi szennyvíztelepen az erre 

a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni. 

 

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

5.§ (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán 

keletkező szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 

(2) A keletkező szennyvíz e rendeletben szabályozott módon történő gyűjtése, 

rendszeres elszállíttatása az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak 

történő átadással, az ingatlantulajdonos kötelessége. 

 

6. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

6.§ A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz rendszeres átvételének, 

elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése, 

b) a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

7. § (1) Közszolgáltató a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen ellátja. 

 

(2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, 

hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyeződést 
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megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület 

fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti 

állapotát helyreállítani a szennyezést okozó Közszolgáltató kötelezettsége, 

melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 

 

(3) Közszolgáltató amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, 

rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz szállítása elmarad, azt követő alkalmas munkanapon elvégzi. 

 

(4) Közszolgáltató köteles a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a 

szükséges megfelelő képzettségű szakembert biztosítani, a rendeletben 

meghatározott rendszerben és gyakorisággal végezni feladatát. 

 

(5) Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő 

járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - 

tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely 

alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések 

és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére. 

 

(6) Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, 

amelyek a közszolgáltatás keretében ellátandó tevékenység gyakorlása során 

esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő 

elhárításához szükségesek. 

 

8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

8.§ (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató 

között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint 

szerződéses jogviszony jön létre. 

(2) A szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

szerződésben meg kell határozni 

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe 

vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, 

adószáma, számlavezető pénzintézete), 

b) a szerződés tárgyát, 

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, 

d) a teljesítés helyét, 

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 

f) a felek jogait és kötelezettségeit, 

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, 

h) a számla kiegyenlítésének módját, 
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i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. 

(3) A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes 

adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az 

igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A 

személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

 

9. A szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a 

közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvizet az ingatlana területén belül 

zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben a környezetvédelmi és 

közegészségügyi jogszabályi előírások szerint összegyűjteni. 

(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 veszélyezteti a begyűjtést 

végző vagy más személyek testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító 

telep rendeltetésszerű működését vagy műtárgyainak állagát. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról e 

rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező 

igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(4) A szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a 

közszolgáltatótól. 

(5) Az ingatlantulajdonos a 3.§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval 

köteles elszállíttatni. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben 

elvégeztetni a szolgáltatást, és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(7) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a 10.§-ban meghatározott mértékű 

díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak. 

 

10. A fizetendő díj megállapítása 

 

10.§ A képviselő testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló törvény 

44/D §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.  

 

11.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és 

ártalom-mentes elhelyezési díja (továbbiakban: szolgáltatási díj): 

 

Alapdíj: 14420 Ft./alkalom+ÁFA,  

ürítési díj 540,5 Ft/m3+ÁFA 
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12.§ (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően, azonnal, 

számla alapján jogosult beszedni. 

(2) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását 

(módosítását) megelőzően, minden év október 31. napjáig a közszolgáltató a 

Vízgazdálkodásról szóló törvény. 44/D. § (7) bekezdése szerint köteles 

költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő 

díjkalkulációt készíteni. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló 

közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított 

késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősülnek. 

(4) Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. 

§-ában meghatározott szabályok szerint intézkedik. Közszolgáltató a működésére 

érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni. 

 

11. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és nem használt ingatlanokra 

vonatkozó szabályok 

 

13.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül 

továbbá nem használt vagy olyan ingatlana esetében, ahol a szennyvíz nem 

keletkezik. Ezen rendelkezést az üdülőingatlanokra is megfelelően alkalmazni 

kell.  

(2) Az ingatlantulajdonosoknak – amennyiben a közszolgáltatást nem veszi 

igénybe – igazolnia kell, hogy adott ingatlant senki sem használja, ott szennyvíz 

nem keletkezik a következők szerint:  

- számlaegyenleget, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást érintően vizonyítja, 

hogy az ingatlant senki nem használja.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője ellenőrizheti.  

 

 

12. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

14.§ A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevők adatainak 

kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben. A 

közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles 

maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. A közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi 

szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények 

érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel a 

közszolgáltató. 
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13. Záró rendelkezések 

 

15.§ Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 

 

Bánd, 2015. március 23. 

 

 

Steigervald Zsolt       Láng Zsanett 

polgármester                       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. március 24. 

 

        Láng Zsanett 

            jegyző 

 

 
 


