
Sormás község képviselő testületének 14/2014 (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

Sormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Rendelet hatálya 

(1)  A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki. 

(2) A rendelet területi hatálya Sormás közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Sormás község közigazgatási területén minden olyan 

közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem 

kötött, a vízgazdálkodásról szóló törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott 

ingatlantulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a mezőgazdasági és ipari szennyvízre veszélyes és 

radioaktív hulladékokra, a háztartási és települési szilárd hulladékokra, valamint az ezekkel 

összefüggő tevékenységekre. 

 

2. § 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Polainé 

Marek Valéria szennyvízszállító vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles 

ellátni, Sormás Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2015. 

december 31. napjáig. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó – szippantott szennyvizet Polainé Marek 

Valéria által üzemeltetett Nagykanizsa 014/3 hrsz-ú szántóföldi barázdás ürítő helyen köteles 

elhelyezni. Az engedély hatálya alá nem tartozó időszakon kívüli időtartamban a 

Nagykanizsai Dél-Zalai Víz-és Csatornamű Rt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) 

üzemelésében lévő szennyvíztisztító telepre köteles szállítani. 



(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére vonatkozó szerződés 

Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel való megkötése, valamint a szükséges engedélyek 

beszerzése a közszolgáltató kötelezettsége. 

 

3. § 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója kötelese gondoskodni az ingatlanán 

keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 

(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos rákötési lehetőséggel élt, a 

szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni. 

(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő 

elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított 

közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. 

(4) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben 

meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 

4. § 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

(1) A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az 

Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a 

szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelességeit, a 

közszolgáltatás finanszírozásának elveit,a szerződés megszűnésének feltételeit. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 

 

5. § 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 

készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 



(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, és elszóródást ne okozzon. Elszóródás esetén a szennyezést megszüntetni, az 

elszóródott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy 

elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó 

vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentésétől számított 72 órán belül 

- igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb 

módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján 

nem engedhető. 

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 

ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról. 

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtésére, szállítására 

vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 

 

6. § 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

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

csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági 

előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény,- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 2. § (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénye venni és a jelen 

rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás 

ellenértékét e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján 

tájékoztatja. 



(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 

kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 

személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 

közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

 

7. § 

A közszolgáltatási díj 

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek 

mértéke 3.300-Ft/m3 

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát 

bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg a helyszínen kell megfizetni. 

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára 

behajtható köztartozás. 

(4) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/E§-ban 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 

8. § 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes 

személyazonosító adatok, valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja 

nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

 

9. § 

Záró rendelkezések 

(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

  

Sormás, 2014. szeptember 29. 

 

 

  Póczai Zoltán                                                                                  dr. Bicsák Eszter 

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2014. szeptember 29. napján kihirdetésre került.  

 

                                                                                                           dr. Bicsák Eszter 

                                                                                                                   jegyző 

 


