
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
  
A  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  hatályon  kívül  
helyezte  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvényt,  amely  meghatározta  
a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás szabályait is. A Ht. 
egyidejűleg módosította  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvényt  (a  
továbbiakban:  Vgtv.), amelynek  IX/A.  fejezetében  új  szabályozást  alakított  ki  a  nem  
közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  kezelésére.  A  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”.  
 
A jogszabályi változás azt jelenti, hogy ez a tevékenység a hulladékgazdálkodás területéről 
átkerült a vízgazdálkodási ágazatba.  
  
A  Vgtv.  4.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja  alapján  az  önkormányzatoknak  gondoskodniuk  
kell  a településen  található  szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  esetében  a  nem  
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről  és  ellenőrzéséről.  
 
A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket önkormányzati rendeletben kell 
megállapítani. A megváltozott magasabb szintű jogszabályok  miatt  tehát új  önkormányzati 
rendelet  megalkotása  szükséges. 
 
Az  új  rendeletben  a  települési  folyékony  hulladék  kezelésével  kapcsolatban  már  eddig  
is szabályozott egyes kérdések - közszolgáltatás tartalmát, ellátott terület határait, 
közszolgáltató megnevezését,  működési  területét,  közszolgáltatás  rendjét,  módját,  a  
közszolgáltató  és  az ingatlantulajdonos  jogait,  kötelezettségeit,  közszolgáltatási  szerződés  
elemeit,  a közszolgáltatás  igénybevételének  feltételeit,  módját,  a  közszolgáltatás  díját,  
valamint  a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket – kerülnek 
meghatározásra.  
  
Az új rendelet elfogadásával bevezetésre kerül a kötelező kéttényezős közszolgáltatási díj. A 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban résztvevő önkormányzatok 
esetében (településünk is  ide tartozik) kötelező a Vgtv. 44/D. § (5) bekezdése alapján 
kéttényezős díjat alkalmazni. A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll.   
  
2013.  július  1.  napján  lépett  hatályba  továbbá  a  szippantott  szennyvízre  vonatkozó 
rezsicsökkentésről,  valamint  egyes  törvényeknek  a  rezsicsökkentéssel  összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: törvény).  
  
A törvény 1. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza:  
  
„1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) 
bekezdésében  meghatározott  ingatlantulajdonosok  közül  a  természetes  személy 
ingatlantulajdonos  részére  a  Vgt.  44/C.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  
közszolgáltatás tekintetében  a  Vgt.  44/D.  §  szerint  megállapított  számlában  
meghatározott  fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. 
július 1-jét követő időszakban teljesített  szolgáltatás  vonatkozásában  nem  haladhatja  meg  



a  2013.  január  31-én  jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, 
ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.  
 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:  
a)  önkormányzati  díjrendeletben  megállapított  természetes  személy  ingatlantulajdonosra 
vonatkozó  közszolgáltatási  díj  függetlenül  attól,  hogy  alkalmazták-e  2013.  január  31-én  
az adott ingatlantulajdonosra, vagy - ha önkormányzati díjrendeletet nem alkotott - a 
szolgáltató által  az  adott településen  a  közszolgáltatási  szerződésben  megállapított,  2013.  
január  31-én alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az 
alapdíjat),  
b)  a  tevékenységüket  2013.  január  31-ét  követően  megkezdő  szolgáltatók  esetén  az 
önkormányzati  rendeletben  megállapított  közszolgáltatási  díj,  vagy  az  önkormányzat  és  
a közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül 
az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve 
az alapdíjat).  
(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  díjmérséklés  az  önkormányzati  díjrendelet szerinti 
kedvezmény,  mentesség  vagy  ingyenesség  esetén  alkalmazandó  díjkompenzáció  összegét 
nem növeli.”  
 
Tekintettel arra, hogy a törvényben meghatározott rezsicsökkentés csak a természetes személy 
ingatlantulajdonosokat érinti, a közszolgáltatásra az új rendeletnek kétféle  díjat  kell  
tartalmaznia,  egyrészt  a  természetes  személy  ingatlantulajdonosok esetében a 
rezsicsökkentésre vonatkozó szabályok alapján csökkentett díjat, valamint a nem természetes 
személy ingatlantulajdonosokra a Vgt. szabályai szerinti díjat.  
  
A közszolgáltatást településünk közigazgatási területén az ezen előterjesztés mellékletét 
képező közszolgáltatási  szerződés  alapján az AQUA Szolgáltató Kft. látja  majd  az  új  
közszolgáltatási  szerződés  hatályba  lépésének  napjától. 
  
Fentiek  alapján  kérem,  a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  fogadja  el  a  csatolt  
rendelettervezetet  és  az  alábbi határozati javaslatot.   
  
  
HATÁROZATI JAVASLAT   
  
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza a  polgármestert, hogy 
Halászi Község Önkormányzata és az AQUA Szolgáltató Kft  között a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést aláírja 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.  
  
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: azonnal 
  
 



 
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény  45.  §  (6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  4.  §  (2)  bekezdés 
d) pontjában  és  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
  

I. Fejezet 
 

1. Általános rendelkezések 
  

1. § 
  
A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Halászi teljes közigazgatási területe.   
  

2. § 
  
(1)  A  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult  és  kötelezett  közszolgáltató  az AQUA 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: közszolgáltató) 2024. január 31. 
napjáig.  
 
(2)  Az  ingatlanon  keletkező  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  a 
közszolgáltató  az  általa  üzemeltetett,  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  
fogadását,  ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, 
hatósági engedéllyel rendelkező, mosonmagyaróvári telepen helyezi el.   
  

3. § 
  
A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek a magasabb szintű jogszabályokban előírt 
egyes tartalmi elemek. 
  

II. Fejezet 
 

1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
  

4. § 
 
(1)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére  és  szállítására 
vonatkozó  szerződés  a  közszolgáltatás  megrendelésével  az  ingatlan  tulajdonosa, 
vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 
és  a  közszolgáltató  között  jön  létre.  Ennek  keretében  a  közszolgáltató  a  
közszolgáltatást  a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül végzi el.  
 



(2) A  megrendelés történhet  írásban (levél, elektronikus  levél), vagy a közszolgáltatás által 
megadott telefonszámon.  
  

5. § 
  
(1) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését nem tagadhatja meg, 
a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével.   
 
(2)  Az  ismeretlen  összetételű  szennyvíz  veszélytelenségének  vagy  veszélyességének 
megállapításáig  veszélyes  hulladéknak  tekintendő,  mely  esetekben  a  közszolgáltató  a 
mindenkori  jogszabályi  előírások  figyelembevételével,  megfelelő  intézkedések  mellett 
megtagadja annak elszállítását.   
  

6. § 
  
(1) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.  
 
(2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag, számla alapján jogosult 
beszedni.  
  

7. § 
  
  
(1)  A  közszolgáltató  a  közszolgáltatási  jogviszony  létrejöttével  kezelheti  a  (3)  bekezdés 
szerinti személyes adatokat.  
 
(2)  A  közszolgáltató  a  személyes  adatokat  a  közszolgáltatás  teljesítésével  kapcsolatos 
feladatok  ellátása,  azt  követően  pedig  a  közszolgáltatási  jogviszonyból  eredő  jogok 
érvényesítése  vagy  kötelezettségek  teljesítése  érdekében,  csak  a  cél  megvalósításához 
szükséges  ideig  kezelheti.  A  jogviszony  megszűnését  követően  a  Közszolgáltató  a  
kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.  
 
(3) A közszolgáltató jogosult   
a)  az  ingatlanhasználó  természetes  személy  vonatkozásában  a  névre,  születési  névre,  
anyja nevére,  lakcímre,  születési  időre  és  helyre,  telefonszámra  és  elektronikus  
levelezési  címre  vonatkozó, valamint  
b)  egyéb  ingatlanhasználó  vonatkozásában  a  névre,  székhelyre,  adószámra,  
telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére  vonatkozó  
adatokat kezelni.   
(4)  A  közszolgáltató  megteremti  és  fenntartja  az  adatkezelés  személyi  és  tárgyi  
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
  

2. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
  

8. § 
  
(1) Az  ingatlantulajdonos  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  
gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti 
elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodik.  



 
(2)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  zárt  gyűjtése  és  ideiglenes  
tárolása során az ingatlantulajdonos megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, ne károsítsa.  
  

9. § 
  
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint veszi igénybe. A közszolgáltatást 
annak igénybevétele előtt legalább 48 órával a közszolgáltatónak bejelenti. 
  
(2) Az ingatlantulajdonos a kötelező munkák végzését tűri, e célból a közszolgáltatót - annak 
előzetes értesítése alapján - az ingatlanába beengedi, és a munka akadálytalan elvégzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítja. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos  mentesül  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó 
kötelezettsége  alól,  ha  nem  használt  vagy  beépítetlen  ingatlanán  háztartási  szennyvíz  
nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.  
 

10. § 
  
(1) Az ingatlantulajdonos a  közszolgáltatás ellenértékeként a  rendelet  1.  mellékletében 
meghatározott szolgáltatási díjat a szolgáltatónak számla ellenében megfizeti, és a számlát a 
kibocsátás évét követő 5 évig megőrzi.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási igénybevétele során megadja a 5. §-ban rögzített 
személyes adatait.  
  

3. A közszolgáltatás díja 
  

11. § 
  
(1) A tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíjból és ürítési díjból 
álló - közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz.  
 
(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és 
elszállított háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.   
 
(3) A tulajdonos a díjat a szolgáltatás elvégzését utólag kiállított számla alapján fizeti meg. 
  

III. Fejezet 
1. Záró rendelkezések 

  
12. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   



1. melléklet 
 

A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésre  vonatkozó 
közszolgáltatás díja: 

  
 
I. Természetes személy által használt ingatlan esetén: 

    1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA 

    2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 

4349,- Ft / m3  + ÁFA 

 

 

II. Nem természetes személy által használt ingatlan esetén: 

     1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA 

     2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 

4839,- Ft / m3  + ÁFA 

 
 



Általános indoklás 
  
A  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  hatályon  kívül  
helyezte  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvényt,  amely  meghatározta  
a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás szabályait is. A Ht. 
egyidejűleg módosította  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvényt  (a  
továbbiakban:  Vgtv.), amelynek  IX/A.  fejezetében  új  szabályozást  alakított  ki  a  nem  
közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  kezelésére.  A  jogszabályi  változás  azt  
jelenti,  hogy  ez  a tevékenység  a hulladékgazdálkodás területéről átkerült a vízgazdálkodási 
ágazatba.  
 
Az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok  esetében  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésének 
szervezéséről  és  ellenőrzéséről.  A  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  rendelkezéseket 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani.   
  

Részletes Indoklás 
  
1. §  
A közszolgáltatás területét határozza meg.  
  
2. §  
A közszolgáltató kijelölésére vonatkozó rendelkezés.   
  
3. §  
A közszolgáltatási szerződés tartalmára utaló rendelkezés.  
  
4. §  
A közszolgáltató jogait és kötelezettségei meghatározó szöveg.   
  
5-6. §  
A szolgáltatás megtagadásának esete és a számlázás módjának meghatározása.  
  
7. §  
Adatkezelési szabályok meghatározása  
  
8-10. §  
Az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit szabályozó rendelkezések.  
  
11. §  
A kéttényezős díj megállapítása  
  
12. §  
Hatályba léptető rendelkezések.   
 



Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett 
hatásvizsgálat eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 4.) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
 

Társadalmi-gazdasági hatás: A közszolgáltatást a z AQUA Kft végzi majd. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
 

Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, ezzel törvényt 
sért. A közszolgáltatás biztosításának jogi alapja hiányozik. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 

Személyi: A közszolgáltató biztosítja. 
 
Szervezeti: A közszolgáltató biztosítja. 
 
Tárgyi: A közszolgáltató biztosítja 
 
Pénzügyi: A közszolgáltató által beszedett díjból kerül finanszírozásra a 
közszolgáltatás.  

 


