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BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatásról. 

 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és 
45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Berzence Nagyközség Önkormányzat 
közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen vagy 
közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, 
vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos) 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, 
kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, 
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.  

(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíznek a kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak 
megfelelően nem gondoskodik. 

 
A közszolgáltatás tartalma 

 
2.§ 

 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az 
elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására.  

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz 
ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek 
az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére. 
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A közszolgáltató és az ártalmatlanító megnevezése 

 
3.§ 

 
(1) Berzence Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a Délzalai Víz- és 
Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u.15., a továbbiakban: közszolgáltató 
látja el Berzence Nagyközségi Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött 
szolgáltatási szerződés alapján. 

(2) Berzence Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett 
(8840 Csurgó, Szennyvíztisztító Telep) szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.  

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
4.§ 

 
(1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, rendszeres elszállítását 

annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az 
ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. 

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás 
igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. 

 
A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
5.§ 

 
(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 
ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől 
számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés 
végett a 3.§ (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. 
Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját 
(maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni. 

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására vonatkozó igényét a Közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon 
hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig jelentheti be. 



3 

 

(4) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvíz hálózatba bekapcsolt, de a 
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a 
közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvízmennyiségről, 
eredetéről (cím, intézmény, cég, utca megnevezése). 

 
6.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó 

ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a 
közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem 
vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, 
illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az 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. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító 
jármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás 
vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási 
szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 

 
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes  

tartalmi elemei 
 

7.§ 
 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 
közszolgáltatási szerződés – a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai szerint 
– az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön 
létre. 

(2) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni: 
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 
b) a szerződés tárgyát, 
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 
f) a felek jogait és kötelezettségeit, 
g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, 
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 
8.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben 
összegyűjteni. 

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek 
élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű 
működését és műtárgyainak állagát. 

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a 
közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések 
mellett – megtagadhatja annak elszállítását.  

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen 
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján 
nem helyezhető el. 

(5) Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy: 
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett 

szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, 
b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e, 
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét. 

 
A közszolgáltatási díj 

 
9.§ 

 
(1) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/B. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes 
díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát 
bocsát kis, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg készpénzben kell 
kiegyenlíteni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és 
összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. 

(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincs. 

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy 
megbízottja válaszolni köteles. 
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Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

10.§ 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 
személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, születési helye és ideje, 
anyja neve) és lakcímét, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes 
személyazonosító adatokat, valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez 
tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információs 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

 
Záró rendelkezések 

 
11.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2004.(VI.30.) 

önkormányzati rendelet A települési folyékony hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról.  

 
 
Berzence, 2014. január 31. 
 
 
 
  Kovács Zoltán      Cseh István 
  polgármester         jegyző 
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1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló …../2014. (II.11.) önkormányzati rendelet-
tervezethez. 

 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás díja: 
 
 

1) Lakossági megrendelés esetén: …………………………….Ft/m3 + ÁFA 
 

2) Közületi megrendelés esetén:    …………………………….Ft/m3 + ÁFA 
 
 
 
Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szállító gépjárműve gyárilag 
beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló ……../2014. (II.11.) 
önkormányzati rendelet-tervezethez. (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a 
alapján.) 
 
A rendelet megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetének 
hatályba lépése indokolja. 
 
Társadalmi hatás: 
Jelentős társadalmi hatás nincs. Az ingatlantulajdonosok kis hányadát érinti. 
 
Gazdasági hatás: 
Jelentős gazdasági hatása nincs a megalkotásra kerülő rendeletnek. 
 
Költségvetési hatásai: 
Az önkormányzati költségvetésre a rendelet-tervezetnek közvetlen hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következménye: 
A rendelet alkotás a korábbi rendeletben meghatározott közszolgáltatás tartalmi elemeit 
nem érinti, így a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
szakmai elvárások, illetve ellenőrzésük szabályai változatlanul érvényesülnek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: 
A szolgáltatási díjak megállapítása az adminisztratív feladatokat nem befolyásolja. 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletben kell megállapítani a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat. 
Elmaradása jogszabálysértést eredményez. 
 
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 
 
 
Berzence, 2014. január 31. 
 
 
         Cseh István 
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            jegyző 


