
 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2015. (VIII.____.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 

Enying Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § (1) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és 

ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító-telepen vagy területen való 

elhelyezésre terjed ki. 

 

2. § Enying Város Önkormányzat által közszolgáltatásként biztosított, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Enying város 

közigazgatási területére terjed ki. 

2. A közszolgáltató és a közszolgáltató működési területe, valamint az ártalmatlanítás 
helye 

3. § (1) Enying város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást Enying Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága (8130 Enying, Vas Gereben utca 3., a továbbiakban: Városgondnokság), 

továbbá – Enying Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló – 

Laczi Ferenc egyéni vállalkozó (8130 Enying, Móricz Zsigmond utca 3., a továbbiakban: 

Közszolgáltató, a továbbiakban együtt a Városgondnoksággal: Közszolgáltatók) végzi. 

(2) A Közszolgáltatók a közszolgáltatást Enying város közigazgatási területén kötelesek 

rendszeresen elvégezni. 

(3) A begyűjtött szennyvíz az Enying külterület 047/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül 

elhelyezésre a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 39027/2008 engedélye alapján. 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, az igénybevételre 
vonatkozó kötelezettség, annak módja és feltételei 

4. § (1) A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt 

a közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közműves 

szennyvízvezetéssel nem rendelkező ingatlan ingatlanhasználója számára a közszolgáltatást 



 

 

felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatást az 

ingatlanhasználónak mindaddig igénybe kell vennie, amíg az ingatlan közműves 

szennyvízelvezetése nem biztosított. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót a 

helyben szokásos módon felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. 

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 

ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 30 nappal – felhívás közzétételével értesíteni 

köteles. 

(4) Az ingatlanhasználó 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. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

(6) Az ingatlanhasználó 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 

ingatlanhasználó bejelentésében szereplő időtartammal. 

(7) Az ingatlanokon lévő háztartási szennyvízgyűjtő aknákba (továbbiakban: Közműpótló 

létesítmény) 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. 

(8) Az ingatlanhasználó a Városgondnokság által végzett közszolgáltatást a Polgármesteri 

Hivatal pénztárába rendelheti meg. A megrendelést követően hetente keddi és szerdai 

napokon végzi a Városgondnokság a közszolgáltatást. 

(9) A szerződéses közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó bejelentését követő 72 órán belül 

a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlanhasználó pedig a begyűjtést 

elősegíteni. 

(10) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 

ártalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható. 

(11) 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. 



 

 

(12) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (11) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető 

törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

4. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közszolgáltatással összefüggő jogai és 
kötelezettségei 

5. § (1) A közműves szennyvízvezetéssel nem rendelkező ingatlan ingatlanhasználója 

jogosult, egyszersmind köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles szükség szerinti rendszerességgel és időben elvégeztetni a 

közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a 

gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani. 

(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai évente legalább egy 

alkalommal kötelesek igénybe venni a közszolgáltatást kivéve, ha az ingatlanon egyáltalán 

nem keletkezett háztartási szennyvíz. 

(4) A nem használt ingatlanok esetében az ingatlantulajdonos nem köteles igénybe venni a 

közszolgáltatást. 

6. § (1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag erre 

a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz- 

és szaghatást kizáró célgéppel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles végezni. 

(2) A közszolgáltatás megrendelésekor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható 

időpontját megjelölni. 

7. § Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit a 4. §-ban foglaltakkal 

összhangban kell értelmezni. 

5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

8. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 

teljesítésétre 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. 

 



 

 

6. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel, a fizetendő díj megállapítása, 
díjmentesség és díjkedvezmény alkalmazása 

9. § (1) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell 

fizetnie, amelynek legmagasabb egységnyi díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel 

összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja. 

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért fizetendő díjat a (2) bekezdés szerinti egységnyi 

díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz megrendelésével egyidejűleg, az önkormányzat által 

kiállított számla alapján a Polgármesteri Hivatal pénztárába megfizetni. Abban az esetben, ha 

a közszolgáltatást a szerződött közszolgáltatóval végezteti, úgy a közszolgáltatás díját 

alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, 

a közszolgáltató által kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni. 

7. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra 
vonatkozó sajátos szabályok 

10. § (1) Üdülőingatlan és időlegesen használt ingatlan esetében az ingatlanhasználó – a 

közszolgáltatás igénybevétele esetén – az előző §-ban megállapított egységnyi díjtétel és az 

elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

(2) Az üdülőingatlan és időlegesen használt ingatlan vonatkozásában a közszolgáltatás 

igénybevételére az 5. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

11. § A nem használt ingatlanok vonatkozásában az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 

8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

12. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes 

személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja 

nyilván és kezeli. 

(2) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés 
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles 
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 
 

(4) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés (b) pontja alapján, közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg. 



 

 

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait – az adatok tárolása kivételével 
– a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt 
adatokat köteles megsemmisíteni. 

9. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 26/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete. 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
polgármester jegyző 

 


