
Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól 
 
 

Szentjakabfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület 
1. § 

 
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a 
továbbiakban: Vgtv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás 
teljes körére. A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes 
hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

a)  az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő gyűjtésére, 

b)  az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 

c)  a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek a vízügyi hatóság által kijelölt szennyvíztisztító 
telepen történő elhelyezésére. 

 
2. § 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételére Szentjakabfa község közigazgatási területén lévő 
ingatlanok használói kötelesek, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítását kizárólag e rendeletben meghatározott közszolgáltatótól rendelhetik meg. 
(2) Az ingatlan használója és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli megállapodás nélkül. 
 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
3. § 

 
(1) A háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását végző közszolgáltató 
Szentantalfa Község Önkormányzata (8272 Szentantalfa, Fő u. 39., adószám: 15431631-2-19 
(a továbbiakban: közszolgáltató). 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Szentjakabfa község közigazgatási területén belül 
jogosult és köteles rendszeresen végezni. 
(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az erre a célra 
kialakított műtárgyban helyezi el, a Bakonykarszt Zrt. kezelésében lévő Nagyvázsonyi 
Szennyvíztisztító telepén. 
 

 



3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
4. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz Vgt. szerinti gyűjtéséről, elhelyezéséről, tárolásáról. 
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási 
(kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Tilos a közműpótló 
műtárgyba mérgező,- tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, illetve ürítést végző, vagy más 
személyek életét, testi épségét, egészségét, a begyűjtést végző és szállító eszközök -, 
valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését. 
(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról e 
rendeletben szabályozott módon, a szolgáltatás kötelező igénybevétele és a rendeletben 
megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. 
(4) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a 
szennyvízszállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatás díját a 
közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerint megfizetni.  
(5) Az ingatlan használója köteles az ingatlanra történő akadálymentes bejutást biztosítani a 
közszolgáltató járműve részére. Jogosult ugyanakkor a közszolgáltató által okozott kár 
megtérítését kérni. 
(6) Amennyiben a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanon az ivóvíz fogyasztás mennyisége és 
az elszállíttatott háztartási szennyvíz mennyisége között lényeges (több köbméter) 
különbség van, akkor az eltérés okát az ingatlantulajdonosnak az önkormányzat 
felszólítására igazolnia kell. Az ingatlantulajdonos az elszállítást igazoló számlát öt évig 
köteles megőrizni. 
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 
során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét 
ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa. 
(8) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem 
történik, ezáltal háztartási szennyvíz nem keletkezik. 
       

4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
5. § 

 
(1) A közszolgáltató kötelessége – az e rendeletben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, 
vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás 
igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás folyamatos 
ellátása. 
(2) Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, közszolgáltatás 
feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 30 nappal az 
ingatlantulajdonost írásban értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
(3) Közszolgáltató köteles a fogyasztók által hozzáférhető ügyfélszolgálatról, és tájékoztatási 
rendszer működtetéséről gondoskodni. 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell 
végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem közterületen. 
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kitermelése és elszállítása kizárólag 
erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, 
bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezhető. Közszolgáltató köteles elcsorgás esetén a 
szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület 



fertőtlenítését saját költségen elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet 
eredeti állapotát helyreállítani. 
(6) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, amennyiben ingatlanhasználó azt a Vgt. előírásainak megfelelően gyűjti, 
kivéve azt az esetet, ha érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, 
hogy a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján 
nem helyezhető el. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélyességének, vagy 
veszélytelenségének akkreditált laboratóriumban megállapításáig veszélyes hulladéknak kell 
tekinteni.  
(7) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól begyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet a begyűjtés napján e rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott 
átadási helyre szállítani. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével 
igazoltatni kell. 
(8) A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséért az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatási díjra jogosult. 
 

5. A közszolgáltatás igénybevételének módja, feltételei 
6. § 

 

(1) A közszolgáltatást az ingatlan használója előzetes –telefonon vagy e-mailben történő – 
igény bejelentés (megrendelés) alapján veheti igénybe. 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles a megrendeléstől számított 72 órán belül - a 
megrendelővel egyeztetett időpontban – elvégezni.  
(3) Amennyiben a közszolgáltatón kívül álló ok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási 
viszonyok, közműépítés) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 
elmarad, azt követő 48 órán belül, vagy a rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal 
köteles pótolni. Az elmaradt szállítás pótlásának időpontjáról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost külön értesíteni köteles. 
(4) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni. 
 

6. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj 
legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje 

7. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási 
díjat kell fizetnie. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező 
közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj 2.676 Ft/m3 + áfa. A megrendelhető 
minimum szállítási mennyiség 5 m3. 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben 
kiállított számla alapján készpénzben a helyszínen megfizetni. 
(3) Az ingatlanhasználó által fizetendő szolgáltatási díj tartalmazza jelen rendelet alapján 
ellátandó közszolgáltatás ellenértékét, az azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így 
ezeken túlmenően közszolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást 
igénybevevőktől további díj-, vagy költségtérítés igénylésére. 
(4) Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségét a közszolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) 
alapján kell meghatározni. 
(6) Amennyiben a közszolgáltatás a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő 
ingatlantulajdonos hibájából meghiúsul, a közszolgáltató az 5 m3 utáni díjra jogosult. 



 
7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, valamint az időlegesen használt 

ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 
8. § 

 
(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 természetes személy 
ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhely, tartózkodási és 
értesítési hely címét, gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás 
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát 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) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban 
bekövetkezett változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni. 
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem 
adhatja át. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 
(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, 
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az 
adatkezelés és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 

9. § 
 
(1) Időlegesen használt ingatlan esetében az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató felé 
nyilatkozatot tehet arról, hogy az ingatlant szezonális jellettel az év melyik hónapjában 
használja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye 
senkinek sincs. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást az 
időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni, és a 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek 
ki. 
 

8. Záró rendelkezések 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladék kezeléséről szóló 11/2011. (XII.9.) 
önkormányzati rendelet. 
 
Szentjakabfa, 2018. december 11. 
 
 

        Steixner László                        dr. Rozgonyi Viktória 
         polgármester                        jegyző 
 

 
Kihirdetve: 2018. december 13. 

 



                          dr. Rozgonyi Viktória 
jegyző 


