
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) 
pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság és az illetékes vízügyi hatóság 
véleményének kikérésével – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaival kapcsolatban a 
következőket rendeli el: 
 

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 
 

1. § 
 
(1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzata annak érdekében, hogy a 
hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és 
érvényesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő 
hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn. 
 
(2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezetvédelme, a 
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 
ellenőrizhetősége, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minél 
nagyobb arányú hasznosítása, illetve ártalmatlanítása. 
 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
kötelező közszolgáltatással ellátott terület határa Nyárlőrinc Község közigazgatási 
határa.  
 
(4) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító 
telepen történő elhelyezésére. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére 
alkalmas, ingatlanon elhelyezett akna.  



2. Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a 
közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 
 
3. Ingatlan tulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/B. §-a 
szerinti ingatlantulajdonos. 
 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

3. § 
 
(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató az 
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján: Csontos és Fia Kft.,6033. 
Városföld, Bartók Béla u. 9. (a továbbiakban: Közszolgáltató). 
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Nyárlőrinc közigazgatási határain belül 
köteles rendszeresen elvégezni. 
 
(3) A nem közművel összegyűjtött ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet 
a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat tulajdonában lévő (hrsz: 0128/23) szám alatti 
szennyvíztisztító telepen kijelölt, BÁCSVÍZ Zrt. által üzemeltetett átadási helyen, a 
telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni. 
 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízkezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
 
(2) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: 
 

a) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 
szerződés megkötése, 

b) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása. 
 
(3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására terjed ki.  
 
(4) Az ártalmatlanítást a BÁCSVÍZ Zrt. látja el. 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés 

 
5. § 

 
(1) A közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevétele az ingatlantulajdonos részéről 
kötelező. 
 



(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony (a továbbiakban: 
szerződés) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatás 
igénybevételével jön létre, a szerződés írásba foglalása nem szükséges. 
 
(3) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltatás teljesítésének 
megkezdéséről és lényeges feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.  
 
(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett 
időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. 
 

Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

6. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az 
ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítménye kiürítéséből származó, illetve 
a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem 
vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a 
közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint, zárt, egyedi 
vízzáró szennyvízgyűjtő tartályban, medencében gyűjteni. 
 
(2) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a zárt, egyedi 
vízzáró szennyvízgyűjtő tartályból történő kivezetése, különös tekintettel járdára, 
úttestre, közterületre. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a 
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 
 
(4) Közműpótló létesítménybe nem közművel összegyűjtött 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 élet- és testi épségét, egészségét, 
valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak 
állagát. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és 
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja. 
 

A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség 
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 
7. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 6. § szerint összegyűjtött hulladékot rendszeresen 
a közszolgáltatónak átadni, és a közműpótló műtárgyat kiüríttetni. 
 



(2) A magánszemély ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kizárólag a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak adhatja át, 
köteles ezen Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen 
rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 
(3) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem 
végeztetheti. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

8. § 
 
(1) A Közszolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb három 
munkanapon belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 
Ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 
ártalmatlanítása törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben 
szüneteltethető, vagy korlátozható. 
 
(3) A külön jogszabályokban közzétett hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy 
ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a 
Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő 
intézkedések mellett megtagadja a hulladék elszállítását. 
 
(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízelszállítását 
nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a 
szennyvíz az ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy 
szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 
 
(5) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy a leürítő 
helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan 
megállapítható legyen. 
 
(6) A Közszolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni, ha szolgáltatásában, 
adataiban változás következik be, vagy a szolgáltatási feladat ellátását műszaki, 
technikai okok miatt nem tudja ellátni. 
 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a 
közszolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a 
közszolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást 
igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes 



adatot, jogi személy ingatlan tulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 
székhelyét, telephelyének címét, adószámát kezelni. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni az 
(1) bekezdés szerinti adatait, ha tulajdonos változás, vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik. 
 
(3) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével 
összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj 

megállapítása 
 

10. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért – szállítási, 
fogadási és vízterhelési díjból, együttesen ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat 
kell fizetnie, amelynek legmagasabb egységnyi díját jelen rendelet melléklete 
tartalmazza.  
 
(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel 
összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatára 
vetített díja.  
 
(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés 
szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles 
megfizetni. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a 
közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni. 
 

11. § 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás. 
 

Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályok 

 
12. § 

 
(1) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató felé nyilatkozatot 
tehet arról, hogy az időlegesen használt ingatlant szezonális jelleggel, az év melyik 
hónapjában használja. A nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanba 
bejelentett lakóhelye senkinek nincs. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást 
az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe 



venni és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az 
időszakra terjednek ki. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz nincs, nem keletkezik, vagy régi beépítettségű ingatlanán 
közműpótló létesítmény (derítő, szikkasztó, zárt szennyvíztároló) hiányában 
elszállítandó, kezelendő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
(szennyvíz) nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti az Önkormányzatnak.  
 
(4) Az Önkormányzat a mentesség feltételeinek meglétét leellenőrzi. Amennyiben a 
beépítetlen ingatlan beépítetté válik, vagy a korábban beépített, de közműpótló 
létesítménnyel nem rendelkező ingatlanon közműpótló létesítményt építenek, a 
mentesség az új építés esetén a használatba vételi engedély jogerőre 
emelkedésének napjától, régi épületnél a közműpótló létesítmény megvalósulása 
napjától megszűnik. A régi épületnél épített közműpótló létesítmény megvalósulását 
a tulajdonos 30 napon belül bejelenteni köteles az Önkormányzatnak. A mentesség 
keletkezéséről és megszűnéséről az Önkormányzat a Közszolgáltatót 30 napon belül 
tájékoztatja. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat 
alapján az engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával igazolja a 
Közszolgáltató felé, hogy ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (pl. 
házi szennyvíztisztító műben) történik. 
 
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a 
berendezés üzembe helyezésétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni. 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 
 
 
Nyárlőrinc, 2017. május 25. 

 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26. 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 



1. melléklet a 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb díja 

 
 
 

 A B 

1 Szállítási díj  1 617 Ft/m3 

2 Fogadási díj     406 Ft/m3 

3 Vízterhelési díj      12 Ft/m3 

4 Mindösszesen 2 035 Ft/m3 

 
 
 
*A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza (számított bruttó díj: 2.585 
Ft/m3) 
 
 

2.-3. Díjtétel: a szállítást végző köteles fizetni a háztartási szennyvíz befogadását, 
ártalmatlanítását végző részére (BÁCSVÍZ ZRT. felé) 

 
4. Díjtétel: a közszolgáltatást igénybevevő köteles fizetni a szállítást végző részére 

  
 


