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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (XI. 25.)  önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

Magyarpolány Község Önkormányzat 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 jogkörében eljáró 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. A közszolgáltatás tartalma, területe 

1.§ 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Magyarpolány Község közigazgatási területén 
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 ingatlantulajdonosnál 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: 
szennyvíz) begyűjtésére, 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. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
a) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, 

ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a 
közműves ivóvízellátást igénybe veszik. 

b) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik 
igénybe, és ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely 

3. § 

(1) Magyarpolány Község közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtését, szállítását és 
ártalommentes elhelyezését az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött 
közszolgáltató látja el. A közszolgáltató megnevezését e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű 
Zrt. ajkai szennyvíztisztító telepén kialakított fogadó műtárgyában kell elhelyezni. 
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4. A közszolgáltató kötelezettségei 

4.§ 

(1) A szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen 
elő sem a gyűjtőterületen, sem közterületen. 

(2) Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a 
szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a 
környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó közszolgáltató 
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 

(3) A közszolgáltató a szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 
72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) 
bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani. 

(4) Amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, 
közműépítés) a szennyvíz szállítása elmarad, a közszolgáltató azt, az azt követő 
alkalmas munkanapon elvégzi. 

(5) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az e rendelet 5. § 
(3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha érzékszervi megállapítás alapján, vagy 
egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen a 
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a vonatkozó 
jogszabályi megállapítás alapján nem helyezhető el. 

(6) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a 
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról és a 
közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről. 

5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

5. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba 
nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló rendeletben meghatározott módon, zárt, vízzáró kivitelű 
közműpótló létesítményben gyűjteni és az ingatlanán a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló rendeletben 
meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni. 

(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, ürítést végző vagy más 
személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató 
a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 
megtagadhatja annak elszállítását. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal 
más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására a 
közszolgáltatást igénybe venni, és a szolgáltatást írásban vagy telefonon az e rendelet 
1. mellékletében megjelölt közszolgáltatótól megrendelni. 
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(6) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem 
végeztetheti. 

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket, 
különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani. 

(8) Az üdülő ingatlanok, valamint az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a 
közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. Annak 
tényét, hogy az ingatlan időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos írásban köteles 
bejelenti a közszolgáltatónak. 

(9) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat 
köteles fizetni a közszolgáltatónak. 

(10) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz 
nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. 

(11) Az ingatlantulajdonosnak – amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe - 
igazolnia kell, hogy adott ingatlant senki sem használja, ott szennyvíz nem keletkezik. 
Ez számlaegyenleg bemutatásával történhet, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást 
érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja. 

6. A közszolgáltatási szerződés 

6. § 

A szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes  elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, teljesítésének területi 
kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, 

b) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakember alkalmazását, 

d) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó 
hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, 

e) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) történő legalább évenkénti egyszeri 
tájékoztatását, 

f) a fogyasztók által hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetését, 

g) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, és 
h) a szerződés módosításának, felmondásának módját. 

7. A közszolgáltatási díj 

7. § 

(1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló törvényben 
foglaltak figyelembevételével határozza meg. Lakosság részére az 1 m3 szippantott 
szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját jelen rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatási díj megfizetése történhet a helyszínen számla ellenében, vagy 30 
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napon belül átutalással számla ellenében, vagy készpénz-átutalási megbízás átadásával 
és annak 30 napon belül történő befizetésével. 

8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

8. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a közszolgáltatást 
kötelezően igénybevevő személyre vonatkozóan annak 

a) nevét 
b) lakcímét és a szolgáltatási hely címét 
c) születési helyét és idejét 
d) anyja nevét 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény 
rendelkezései szerint az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés 
teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi 
díjhátralékok benyújtására használhatja fel. 

(2) A közszolgáltatást igénybevevő személy a közszolgáltatás nyilvántartása céljából az (1) 
bekezdésben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni a közszolgáltatónak, továbbá a 
lakcím és a szolgáltatási hely címének változását 15 napon belül. 

9. Záró rendelkezések 

9. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2014. október 25. 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 
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1. melléklet a 14/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Magyarpolány Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a SO-PE Bt. (8400 Ajka, 
Dobó K. utca 45.) végzi. 
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2. melléklet a  14/2014. (XI. 25.)önkormányzati rendelethez 
 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása 
igénybevételéért fizetendő díj: 
 
 
a) alapdíj: 18.570 forint / 5m3 
b) ürítési díj: 1.430 forint / 5m3 
 
 
A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 


