Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló rendelethez
Tisztelt Képviselő!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C §-ának (2) bekezdése a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan az alábbiakat mondja
ki:
(2) 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 rendelet célja, hogy a folyékony
hulladék begyűjtése, ártalmatlanítása ugyanolyan kötelező közszolgáltatás legyen, mint ahogy
a szilárd hulladék is az.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztályától felhívást
kaptunk, hogy a fenti jogszabály alapján, figyelembe véve a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) kormányrendeletet alkossunk helyi rendeletet a
tárgykörben 2014. december 31-ig.
Településünkön csak elvétve fordul elő, hogy valaki nem a közcsatornába engedi a keletkezett
szennyvizet, hanem más – erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező – szolgáltatót vesz
igénybe. Ez a település belterületén ott fordulhat elő, ahol valamilyen oknál fogva nem lehet
közcsatornára rákötni, illetve az Almáskerti részen. A környező települések szinte mindegyike
is rendelkezik közcsatornával, ezért a környéken nincs is igazából olyan vállalkozás, aki ezt a
szolgáltatást ellátja. Bánkon és Vácon nem fogadnak szippantott szennyvizet,
Balassagyarmaton azt mondták, hogy csak a környező településen végeznek ilyen
szolgáltatást. Több helyen tájékozódtam a környező önkormányzatoknál és így jutottam el a
Pócs György egyéni vállalkozóhoz, akinek Fóton van a telephelye. Ez a vállalkozás a
környékünkön lévő településekről is szállít szennyvizet, amelyet a rendeletben meghatározott
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén helyez el, amellyel ő
szerződésben áll. Megkeresésemre elmondta, hogy vállalja azt, hogy szerződést köt Nógrád
Község Önkormányzatával annak érdekében, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nógrád településen is biztosított legyen, illetve
ennek alapján a rendelet megalkotható legyen. A rendelettervezet összeállításánál figyelembe
vettük a törvény és a kormányrendelet témakörre vonatkozó előírásait. Az üdülő területre
külön rendelkezések vonatkoznak, habár itt nehéz meghatározni, hogy a tulajdonosok,
használók mikor tartózkodnak a településen. Az erre vonatkozó rendelkezések

megalkotásánál a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendeletünkkel szinkronban
állapítottuk meg azt az intervallumot, amikor a közszolgáltatás igénybevétele kötelező, amely
fél évet foglal magába.
A tervezetet a település honlapján véleményezésre közzé tettük. Az új SZMSZ-ben
meghatározott közzétételi időtartamot úgy tudtuk biztosítani, ha a feltétel és levétel napja
eltolódik, ez szükséges ahhoz, hogy a rendeletet még az idei esztendőben a Kormányhivatal
kérésének megfelelően a testület eltudja fogadni. A Kormányhivatal megkeresése csak
december közepén érkezett és késedelmet okozott az is, hogy a képviselői indítvánnyal
kapcsolatos kérdések megválaszolása és adatok kigyűjtése elég sok időt vett igénybe. A
testületi ülésen ismertetni fogom a beérkezett véleményeket. A testületnek döntési lehetősége
lesz arról, hogy a rendelettervezetet elfogadja, vagy azt elnapolja. Amennyiben a
rendelettervezet elfogadásra kerül, határozatot kell hozni arról, hogy Pócsi Györggyel a
polgármester a település nevében a központi jogszabályok és helyi rendelet alapján szerződést
kössön. A szerződéskötés pénzkiadással nem jár, a szolgáltatás díját az igénybevevőnek kell
megtéríteni a rendeletben foglaltak alapján.
Kérem a rendelettervezet elfogadását, hogy településünk teljesítse a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendeletalkotási kötelezettségét.
Nógrád, 2014. december 22.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

TERVEZET
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/C § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ingatlantulajdonosoknál
keletkező folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi
rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nógrád község közigazgatási területén a közterületen meglévő
közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi
közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A közszolgáltatással ellátott terület
megegyezik a település közigazgatási területével.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék ( a
továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött
települési folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény
működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/ vagy hasznosításra történő
átadására terjed ki.
(3) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint
a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Nógrád Község Önkormányzatával
(továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján Pócs György
egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi.
(4) A Nógrád község közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és ártalmatlanítására
kijelölt lerakóhely a Szolgáltató külön szerződése szerinti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (1044 Bp., Tímár u. 1.)
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy

egyéb jogcímen használója, amelyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
keletkezik.

(2) háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a
tulajdonviszonyokra tekintet nélkül, továbbá azon egyéb ingatlanok, amelyek a vezetékes
ivóvíz-hálózatra rákötésre kerültek.
(3) folyékony hulladék: a háztartásokból származó folyékony hulladék
(4) hulladékkezelési közszolgáltatás: a folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az
ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék
ártalmatlanítás vagy hasznosítás céljából történő elhelyezésére irányul a vízügyi hatóság által
kijelölt leürítő helyeken.
(5) az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége:
vezetékes ivóvízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelkező ingatlan esetén az
ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlanról
ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével
egyezik meg.
(6) egységnyi díj: az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
köbméternyi térfogatára vetített közszolgáltatás díja.
(7) ártalmatlanító hely: a folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
(8) közszolgáltató: Nógrád község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az 1.§.(3) bekezdésben meghatározott, arra
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.
II. A folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
1. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
3. §
Ahol nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, ott az ingatlantulajdonos
köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. A kötelező közszolgáltatást az a tény
hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
4. §
(1) A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges
adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C § (2) bekezdés
g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás
igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a
személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(4) A (3) bek. alkalmazásában a Szolgáltató köteles
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
5.§
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat
köteles megsemmisíteni.
(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a település
Jegyzőjének kivételével – harmadik félnek nem adhatja ki.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje
6. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű,
zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F
§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.
(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a
Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.
3. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó sajátos szabályok
7. §
(1) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak
nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban
(április 15. és október 15. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja.
(2) Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan,
amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább 4 hónapig nem használja,
ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves
ivóvízellátást igénybe veszik.

(3) Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik
igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.
(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem tartózkodik, vagy az ingatlan
beépítetlen és az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem is keletkezik, és ennek tényét
írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.
(5) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak tett írásos bejelentésében nyilatkozik az
ingatlannak a mentesítésre okot adó állapotáról. Az ingatlan beépítetlenségét tulajdoni lap
másolattal kell igazolni. Ivóvíz közmű hálózatra csatlakozott ingatlan esetén az
ingatlantulajdonosnak az ivóvíz szolgáltató igazolását kell csatolni a bejelentéshez arról, hogy
az ingatlanon vízfogyasztás nincs. Fél évet meghaladó mentesítés esetén a vízfogyasztásról
szóló igazolást 6 havonta ismét be kell nyújtani.
(6) Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben
a mentesítésre okot adó feltételek bármelyikében változás következik be.
(7) Az üdülő-ingatlantulajdonos a közszolgáltatást tárgyév április 1-től szeptember 30-ig
köteles igénybe venni e rendelet szabályai szerint.
4. Az ingatlan tulajdonosok és a
közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §
A közszolgáltató köteles:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartást vezetni,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert
alkalmazni.
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések űrítéséből származó, illetve
közműhálózatba nem vezetett TFH-t a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint – gyűjteni.
(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást
igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak
átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.
(4) A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget
tenni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.
5. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei
10.§
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének
bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4.§ (2) bekezdésében
meghatározott azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa
az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is)
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében
meghatározott azonosító adatai
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján
köteles tájékoztatni.
6. A közszolgáltatás díja
11. §
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató
által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.
(2) A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj 44/D § (6) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével egytényezős. A díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.

12. §
(1) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók
módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E
§-ban foglaltak az irányadók.
13. §
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az
új tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét
15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az
új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.
III. Záró rendelkezések
14. §
Ezen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 201... év ………… hó ….-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2014.(XII.31.) rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj az alábbi:
4.000 Ft / m3
(a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)

