
1. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/             /2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. augusztus 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az önkormányzat  korábbi határozatában elfogadta  Parrag György „e.v.”  (8200 Veszprém,
Erdősáv u. 16.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére adott ajánlatát
és közszolgáltatási szerződést kötött vele a közfeladat ellátására.

A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi  LVII.  törvény (Vgtv.)  44/C.  §  (2) bekezdése  szerint
települési  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati  rendeletben  állapítja  meg  a
közszolgáltatás tartalmát. 

A módosítással érintett  rendelkezések mennyisége miatt  célszerű egy új rendeletet  alkotni,
amely az előterjesztés melléklete.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó  közszolgáltatásról  szóló  rendelet-
tervezetet  elfogadja  és  ___ /2020.  (…)  számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2020. augusztus 4.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester



Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___ /2020. (… . … .) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
tervezet

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §

(1)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  kötelező
közszolgáltatással ellátott terület határa Balatonszepezd község közigazgatási határa.
(2)  A  közszolgáltatás  kiterjed  az  ingatlanon  keletkező,  közműpótló  létesítményben  összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából  történő elszállítására, valamint,  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. §

(1)  A  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult  és  kötelezett  közszolgáltató  Parrag  György  egyéni
vállalkozó 
(8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.; nyilvántartási szám: 3978525; adószám: 54100516239; statisztikai
számjel: 54100516900223119; a továbbiakban: közszolgáltató).
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Balatonszepezd község közigazgatási határain belül köteles
elvégezni.
(3) A közszolgáltató az összegyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Dunántúli
Regionális  Vízmű Zrt.  (DRV) által  üzemeltetett  révfülöpi  szennyvíztisztító telepen  kijelölt  átadási
helyen köteles elhelyezni, a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.

3. §

(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény
hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és annak
igénybevétele esetében a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti
vagy felhívás közzététele útján tájékoztatja.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost
– a változás bekövetkezte előtt 30 nappal – írásban vagy felhívás közzétételével értesíti.

4. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és
állatvilágot ne károsítsa.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára
oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól,
ha nem használt  vagy beépítetlen ingatlanán háztartási  szennyvíz nem keletkezik,  és ennek tényét
írásban  bejelenti  a  közszolgáltatónak.  A  mentesítés  időtartama  megegyezik  az  ingatlantulajdonos
bejelentésében szereplő időtartammal.



5. §

(1)  A  közszolgáltatás  első  igénybevételét  megelőzően,  de  legkésőbb  azzal  egyidejűleg  az
ingatlantulajdonos  vagy  a  közszolgáltató  kezdeményezésére  a  3.  §  (1)  bekezdése  szerint  létrejött
jogviszonyt írásba kell foglalni, amelynek során meg kell határozni:
a) a közszolgáltatásra irányuló jogviszony kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a felek jogait és kötelezettségeit,
d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.
(2) Teljesített közszolgáltatás esetén a közszolgáltatás díját a 3. § (1) bekezdése alapján, a szerződés
írásba foglalásától függetlenül meg kell fizetni.

6. §

(1) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz
vezethető.  Tilos  a  közműpótló létesítményben mérgező-,  tűz-  és  robbanásveszélyes  anyagot,  állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző
vagy  más  személyek  életét  és  testi  épségét,  egészségét,  valamint  a  szennyvíztisztító  telep
rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül a
vele  egyeztetett  időpontban  a  szolgáltatást  elvégezni,  az  ingatlantulajdonos  pedig  a  begyűjtést
elősegíteni. A megrendelés történhet írásban (elektronikus levél), vagy a közszolgáltató által megadott
telefonszámon.
(3) Az elmulasztott elszállítást, ha
a) az a közszolgáltató hibájából nem történt meg, 24 órán belül,
b) az a közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt meg, 48 órán belül, vagy a rajta kívül
álló ok megszűnése után azonnal 
pótolni kell.
(4)  A nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtése és elszállítása,  ártalmatlanítása
jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.
(5)  Az  ismeretlen  összetételű  szennyvizet  veszélytelenségének,  vagy  veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori
jogszabályi  előírások  figyelembevételével,  megfelelő  intézkedések  mellett  megtagadja  annak
elszállítását.
(6)  A  közszolgáltató  a  háztartási  szennyvíz  elszállítását  nem  tagadhatja  meg,  kivéve  az  (5)
bekezdésben  foglaltakat  és  azt  az  esetet,  ha  a  szennyvíz  az  átadási  helyen  szennyvízelvezető
törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

7. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást igénybe
vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt jogosult
a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes
adatot kezelni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltatónak 30
napon  belül  bejelenteni,  ha  tulajdonosváltozás  vagy  egyéb  ok  folytán  a  közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor
hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

8. §



(1)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatás
igénybevételéért  az  ingatlantulajdonosnak,  a  vagyonkezelőnek  vagy  az  ingatlant  egyéb  jogcímen
használónak közszolgáltatási díjat kell fizetniük a közszolgáltatónak. A közszolgáltató a díjról számlát
köteles adni.
(2) A kéttényezős közszolgáltatási díj a közszolgáltató kiszállási költségeit fedező alapdíjból, valamint
a m3-ben meghatározott kiürített háztartási szennyvíz után fizetendő ürítési díjból tevődik össze.
(3) Az alapdíj legmagasabb mértéke fordulónként 20.066,- Ft + áfa, míg az ürítési díj legmagasabb
mértéke m3-ként 1.651,- Ft + áfa.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles mind az alapdíjat, mind pedig az ürítési díjat alkalmanként, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben
kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.
(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.
(6)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  megfelelő  rendszerességgel  és  időben  igénybe  venni  a
közszolgáltatást.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 8/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet.

Balatonszepezd, 2020. augusztus 14.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
17. §-a szerint:
17. § (1) A  jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű  –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat  eredményéről  ...  önkormányzati  rendelet  esetén  a  helyi  önkormányzat  képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:  Tervezet) foglaltak várható hatásai  – a Jat.  17.  § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A  Tervezetnek  társadalmi  hatása,  hogy  a  településen  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtése  biztosított  lesz,  annak  igénybevételének  feltételei  egyértelműen  rögzítésre
kerülnek. Gazdasági, költségvetési hatása nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív tehernövekedést nem eredményez. 

b)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei

A rendelet megalkotását az önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 4. § (2)
bekezdés d) pontja indokolja. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


