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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

kötelező helyi közszolgáltatásról
 
 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

 

a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – 

és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon 

helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják. 

 

b) közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 

terhelő díj.  

 

2. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) Pápa város közigazgatási területén 

történő ellátására a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. kezelésében lévő szennyvíztisztító telep (Pápa, Szabó D. u. 78.). 

 

3. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles  

a) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy 

gyűjteni és tárolni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, 

a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

b) a közszolgáltatást igénybe venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és 

c) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettség alól, amennyiben az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy 

tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal történik.  

                                                           

(* A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek a javasolt módosításokat, a jogszabályok szövegét a vastagon szedett szövegrészek tartalmazzák.)  
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4. § 

 

(1) A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, 

az átadási helyre történő szállítása és ártalmatlanításra történő átadása. 
 

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül 

a közszolgáltatást elvégezni. 

 

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

tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy 

nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek. 

 

(4) A közszolgáltató a (3) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására 

laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a 

közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye 

igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kritériumának. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az 

illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét 

igazolni és az erre szolgáló iratokat 5 évig megőrizni. 

 

(6) A közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal a 

honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni. 

 

(7) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az 

alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni. 

 

5. § 

 

(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó közszolgáltatási szerződést köt az 

ingatlantulajdonossal. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell  

a) időbeli hatályát, 

b) a teljesítés helyét, 

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének módját, 

d) a felek jogait és kötelezettségeit és 

e) módosításának, felmondásának feltételeit. 

 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatási szerződést a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonos által első alkalommal igénybe vett közszolgáltatás időpontjában 

köteles megkötni az ingatlantulajdonossal. 

 

(4) A közszolgáltató a megkötött közszolgáltatási szerződéssel érintett ingatlanokról évente 

írásban tájékoztatja az önkormányzatot.  
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6. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltatás 5 vagy 10 m
3
-es gépjárművel történik. 

 

(3) A közszolgáltatási díj 8 métert meg nem haladó csőfektetési távolságon belül, legfeljebb 

1 óra műveleti idő alatt elvégzett szolgáltatás igénybe vételéért fizetendő díj. 

 

(4) A kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a 

közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díj megállapításánál az 1. mellékletben 

meghatározott közszolgáltatási díjat 25 %-kal megemelt összegben kiszámlázni. 

 

(5) A közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató által rendszeresített gépjárműhöz 

csatlakoztatható csővezeték maximális hossza 24 méter. A 8 métert meghaladó 

csőfektetés esetén a további csőfektetésért a közszolgáltató az. 1. mellékletben 

meghatározott díjra jogosult. 

 

(6) Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő 

hibájából meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult. 

 

(7) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvényben meghatározott módon jogosult - a közszolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – 

a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatainak (természetes személyazonosító adatok, lakcím) nyilvántartására és kezelésére. 

 

(2) A közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követően a díjhátralékot, 

illetve az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni 

kell. 

 

8. § 

 

E rendelet 2014. június 15-én lép hatályba.  

 

 

Pápa, 2014. május 16. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester     címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2014. (...) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos díjak (áfa nélkül) 

 

 

 
 

A 
 

B 
 

C 

1. 
 

Megnevezés 
 

Díj 

2. 

Közszolgáltatási díj 

5 m
3
 gépjárművel történő 

szállítás esetén 
15.354 Ft/forduló 

3. 
10 m

3
 gépjárművel történő 

szállítás esetén 
30.708 Ft/forduló 

4. Kiszállási díj 
 

3.505 Ft/alkalom 

5. Csőfektetés díja 
 

500 Ft/tömlő 
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Általános indokolás 

 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépését követően a települési 

folyékony hulladék fogalma megszűnt. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésének szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Vgtv.) és annak végrehajtási szabályai rögzítik. 

 

A Vgtv. 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 44/C. § (1) bekezdése szerint 

„a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 

meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, 

amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az 

ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 

közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás 

igénybevételének módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj 

legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a 

szolgáltatás ingyenességének eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra 

vonatkozó sajátos szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító 

adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.” 

 

A jogszabályváltozásokra, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 

Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: 

IRM.) rendelkezéseire figyelemmel a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet 

állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés 

b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.  

A Kvtv. 48. (3) bekezdése alapján a rendelet-tervezetet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség véleményezte, továbbá Pápa város közigazgatási 

területével határos önkormányzatok annak egy-egy példányát tájékoztatásul megkapták. 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményében az 

önkormányzati rendelet-tervezetet a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vétele 

mellett a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
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Részletes indokolás 

 

 

1. §-hoz: 

A rendelet alkalmazása során használt fogalmakat határozza meg. 

 

2. §-hoz: 

Kijelöli a közszolgáltatót és meghatározza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

átadási helyét. 

 

3. §-hoz: 

Az ingatlantulajdonosok kötelességeit és jogait határozza meg. 

 

4. §-hoz: 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest kizárólag technikai jellegű módosítást 

tartalmaz.  

 

5. §-hoz: 

A közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos szabályokat, valamint a közszolgáltatási 

szerződés egyes tartalmi elemeit állapítja meg. 

 

6. §-hoz: 

A közszolgáltatás ellátásának valamint igénybevételének rendjét és módját szabályozza. 

 

7. §-hoz: 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésének és a közszolgáltatási 

díjhátralékra vonatkozó követelés elévülésének szabályait határozza meg. 

 

8. §-hoz: 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint a hatályos önkormányzati rendeletet és azt 

módosító önkormányzati rendeleteket helyezi hatályon kívül.  

 

1. melléklethez: 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest kizárólag technikai jellegű módosítást 

tartalmaz.  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjak nem változnak. A melléklet 

adattartalmát az IRM. szabályainak való megfeleltetés miatt foglalja táblázatba a rendelet-

tervezet. 

 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

A Jat. 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében 

az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási 

tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a 
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településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

Az önkormányzati rendelet-tervezet a Vgtv-ben rögzített felhatalmazás alapján, a jelenleg 

hatályos rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével a nem közművel összegyűjtött 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.  

A szennyvízbekötés nélküli ingatlanok tulajdonosai kötelesek igénybe venni a nem közművel 

összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást. A víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) – (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségek fennállása 

esetén az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik 

– a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant 

víziközmű-rendszerbe beköttetni. A hivatkozott kötelezettség teljesítését a megyei 

kormányhivatal járási hivatala ellenőrzi. Amíg az ingatlantulajdonos kötelezettségének nem tesz 

eleget, addig talajterhelési díj fizetésére kötelezett. 

Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető-rendszer műszakilag nem elérhető, ott az 

ingatlantulajdonos talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett, tehát a környezetszennyezés 

megelőzését a helyi rendelet szabályainak betartásával lehet biztosítani. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatás igénybe 

vételével biztosítható a környezetszennyezés, környezetveszélyeztetés megelőzése. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket nem növeli a hatályos 

önkormányzati rendelethez képest, mert a feladat ellátás formája és mennyisége nem változik.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzat képviselő-

testületének önkormányzati rendeletben kell megállapítania. 

 A Jat. meghatározza a jogszabályokban történő hivatkozások formáit, a formai tagolás 

követelményeit és módjait, az alkalmazható szerkezeti egységeket, a jogszabály logikai 

egységeinek sorrendjét és azok tartalmi követelményeit. Az IRM. előírásainak való 

megfeleltetés indokolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2014. május 16.     

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 


