Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének
5/2016. (IV.14.)
Önkormányzati RENDELETE
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezés
1.§ Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a
környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse, a
jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és
tart fenn.
A közszolgáltatással ellátott terület
2.§ A kötelező közszolgáltatás Tolmács község közigazgatási területén valamennyi ingatlan
tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a
keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő
tisztítás és befogadóba vezetés hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.
A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely
3.§ (1) Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a Tátra Szipi Bt. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és
köteles ellátni, megrendelés alapján.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a vízügyi hatóság által kijelölt, a
háztartási szennyvíz átvételére köteles átadási helyen kell elhelyezni, kivéve, ha ez valamilyen
elháríthatatlan ok miatt nem lehetséges.
A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
4.§ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles
gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba,
vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön
jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára
vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni, valamint azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel elvezetett
háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást a
szükséges, rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni.
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(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni, vagy az internetes honlapján történő felhívás közzétételével köteles tájékoztatni.
(5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy az internetes honlapján
történő közzététel útján köteles értesíteni.
(6) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban, a
megrendeléstől számított legkésőbb 72 órán belül köteles a közszolgáltatást ellátni.
(7) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az
ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató
az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást biztosítja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll.
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
ellátására és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat írásban közszolgáltatási
szerződést köt a Közszolgáltatóval, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés
tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás
finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.
(3) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – a közszolgáltató
kötelességeként kell meghatározni a nem szerződésszerű teljesítésből származó kötbérfizetési
kötelezettséget az Önkormányzat, vagy a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos javára.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közüzemi csatornahálózatba, vagy
a helyen való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási
szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon gyűjteni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó,
az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.
(3) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti összegyűjtött háztartási szennyvizet a
Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő legfeljebb 30 méteres
távolságon belüli megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a
gyűjtés során 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.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, amennyiben a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén
nem történik, ezért az ingatlanon szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a
Közszolgáltatónak, aki jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, az ellenőrzést az
ingatlantulajdonos tűrni köteles.
(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a
vízügyi hatóság engedélyével szennyvíz tisztítását és elszikkasztását szolgáló berendezést üzemeltet,
és ezt a tényt a Közszolgáltató felé írásban bejelenti és igazolja.
(8) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos köteles a 8.§ (4) bekezdésben
meghatározott személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak
változását követően 15 napon belül a Közszolgáltatóhoz bejelenteni, melyet a közszolgáltató
díjmentesen vezet át nyilvántartásán.
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A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§ (1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezésére
vonatkozó feladatokat. A Közszolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi
előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányába a
közszolgáltatás Tolmács közigazgatási területén belüli ellátása.
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
az ingatlantulajdonos megrendelése alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átveszi, és gondoskodik
annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani
és vezetni, hogy az átvevő ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon
kötelez végezni.
(5) A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
átvevő helyre történő biztonságos eljuttatásáért és az ártalmatlanításért.
(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület
szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról
gondoskodni.
(7) A Közszolgáltatónak meg kell felelni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(továbbiakban: Vgt.) 44/F.§ (3) bekezdésben foglaltaknak.
Adatszolgáltatás és adatnyilvántartás
8.§ (1) A Közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget
tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete feljogosítja a közszolgáltatót a közszolgáltatással
kapcsolatos, az (5) bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja a
közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a
közszolgáltatási díj számlázásához, a szolgáltatás teljes körű ellátásához, az esetleges díjtartozás
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. A közszolgáltató az
ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szolgáltatási szerződés
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig, az adatvédelemről szóló
jogszabályok betartásával kezelheti.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásához minimálisan szükséges személyes adatokat a
közszolgáltatás bevezetésekor első alkalommal a települési önkormányzat jegyzőjének
adatszolgáltatása, későbbiekben az ingatlantulajdonos kötelező nyilatkozatai és adatszolgáltatása
alapján ismeri meg.
(4) A Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározva azokat az adatkezelési szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos
a) nevét, lakcímét, tartózkodási hely címét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja születési nevét.
d) elektronikus címét,
e) vezetékes és mobil telefonszámát
nyilvántartja és kezeli.
(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény szerint a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért
az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé kell tenni, hogy a kezelésében lévő közérdekű
adatot és közérdekből nyilvános adatot az erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
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A közszolgáltatás díja
9.§ (1) A Közszolgáltatás díját – amennyiben központi jogszabály másként nem rendelkezik - a
Közszolgáltató által a Vgt. 44/D.§ (7) bekezdése szerint készített részletes díjkalkuláció alapján e
rendelet határozza meg.
(2) Az ingatlanok műtárgyaiban összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítésének áfa nélküli nettó
ürítési díja, azaz a közszolgáltatás díja: 3.000 Ft/m3.
(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató a teljesítési
helyszínen készpénzfizetési számlát állít ki, vagy amennyiben a helyszínen bevételi bizonylatot állít
ki, 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonos részére.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő közszolgáltatási díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás, melynek behajtása során a Vgt. 44/E.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
Záró rendelkezés
10.§ 1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 3.§ (2) bekezdés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles átadási
hely vízügyi hatóság által történő jogerős kijelölése napján lép hatályba.

Tolmács, 2016. április 12.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. április 14-én

Torma Andrea
jegyző
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az 5/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11.
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata különösen – többek között – a helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 45.§ (6) bekezdése
felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy a törvény 44/C. § (2)
bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza, vagyis hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan önkormányzati rendeletet alkosson. A rendeletalkotás
kötelező.
A rendelet célja Tolmács község környezeti terhelésének csökkentése, a képződött háztartási
szennyvíz környezetkímélő ártalmatlanítása.

Részletes indokolás
1-2.§ -hoz
A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat Tolmács községben kötelezően ellátandó és kötelezően
igénybe veendő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatást tart fenn, melynek helyi szabályait a rendelet rögzíti. A közszolgáltatás a háztartási
szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezése érdekében történő átadásra
vonatkozik, és Tolmács teljes közigazgatási területére vonatkozik.
3.§-hoz
A Rendelet a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint – a közbeszerzési eljárás
nyertesét - nevesíti, hogy a település területén mely szolgáltató látja el a közszolgáltatást.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása a vízügyi hatóság
által meghatározott leürítő helyen történhet.
A rendelet – tekintettel arra, hogy a vízügyi hatóság az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet
nem jelölte ki – nem nevesíti az ártalmatlanító telepet, hanem általános érvényűen a vízügyi hatóság
által kijelölt átadási hely megjelölés szerepel, mint ártalmatlanításra kijelölt telep.
4.§-hoz
A Rendelet meghatározza a közszolgáltatás ellátásának rendjét, rögzíti közszolgáltatás
ingatlantulajdonosok részéről történő kötelező, legalább évi egyszeri igénybevételét. A rendelet a
fogyasztói érdekvédelem érdekében előírja, hogy a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat
tájékoztatni a közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az abban bekövetkezett változásokról.
5.§-hoz
A Vgt. előírásai értelmében a közszolgáltatást az végezhet, aki Önkormányzattal – a Vgt-ben előírtak
szerint – legfeljebb 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést köt. A Rendelet a központi
jogszabályban foglaltaknak megfelelően szabályozza az Önkormányzat és a közszolgáltató között
megkötendő közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit.
6.§-hoz
A Rendelet rögzíti az ingatlantulajdonos, mint a közszolgáltatást igénybevevő jogait és
kötelezettségeit. A Rendelet meghatározza, hogy az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás
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igénybevétele alól, amennyiben az ingatlanon nincs vízfogyasztás és szennyvíz nem keletkezik,
valamint ha a vízügyi hatóság engedélyével az ingatlanon keletkező házi kommunális szennyvíz
elszikkasztását szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény kerül alkalmazásra.
7.§-hoz
A Rendelet előírja a közszolgáltató folyamatos rendelkezésre állási kötelezettségét, illetve a
közszolgáltatási tevékenység végzéséhez kapcsolódó kötelezettségeit.
A közszolgáltató a megrendeléstől számítva 3 napon belül köteles eleget tenni a szolgáltatási
tevékenységének.
8.§-hoz
A Rendelet az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban határozza meg a közszolgáltatással
kapcsolatos nyilvántartások vezetésére és az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXI. törvény 4.§
(1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben helyi önkormányzati
rendelete elrendeli.
A Vgt. 44/C.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg többek között a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet értelmében a Közszolgáltató válik jogosulttá és kötelezetté az ingatlantulajdonos adatainak
kezelésére, és ezzel összefüggésben köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések
betartására.
A háztartási szennyvíz külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásáról a
közszolgáltató gondoskodik.
9.§-hoz
A közszolgáltatás díját – a közszolgáltató által a Vgt-ben előírtak szerint elkészített és az
önkormányzat részére benyújtott részletes díjkalkuláció alapján - a képviselő-testület határozza meg.
A közszolgáltatás díja az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségéhez igazodik.
10.§-hoz
A rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. Ez alól kivételt képez a 3.§ (2) bekezdés, tekintettel arra, hogy a
vízügyi hatóság a rendelet megalkotásáig nem jelölte ki az ártalmatlanító telepet (átadási helyet), ezért az átadási
hely meghatározására vonatkozó rendelkezés – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7.§ (3) bekezdés
rendelkezése1 alapján – azon a napon lép hatályba, amikor a vízügyi hatóság a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz átvételére köteles átadási helyet jogerősen kijelöli.

1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7.§ (3) bekezdése: Ha a hatálybalépés naptári napja nem
határozható meg, a hatálybalépés valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához is köthető.
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