
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviseiő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
testületé a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya 

1- §
(1.) A köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátása keretében Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz (a 
továbbiakban: szennyvíz) begyűjtésére, szállítására és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2.) A rendelet célja Biatorbágy város termőtalajának és a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminöségvédelmi terület védelme. A kötelező közszolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos 
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3.) A rendelet területi hatálya kiterjed Biatorbágy város bel-és külterületén található 
ingatlanokon keletkezett szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, valamint 
ártalommente elhelyezésére.

(4.) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (3) bekezdésben meghatározott területen 
lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosára vagy használójára illetve azok 
közösségére (a továbbiakban együtt: tulajdonos)

~ a szennyvizet kibocsátó, üzemelő közüzemi szennyvíz csatornára rá 
nem köthető beépített ingatlan tulajdonosára

-  az ingatlant egyéb jogcímen használóra (beépítetlen telek esetén a 
tulajdonos nem minősül kibocsátónak)

-  közüzemi szennyvíz csatornával ellátott területen (utcában) lévő, de 
rákötési kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulajdonosára

(5.) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a nem közmüvei összegyűjtött háztartási 
szennyvíz alábbi fajtájára:

-  a közcsatornába be nem kötött ingatlanok egyedi vízzáró 
szennyvíztároló létesítményeiben történő gyűjtésére és a kötelező 
közszolgáltatásra (elszállításra és ellenőrzött végleges elhelyezésére, 
befogadásra, ártalmatlanításra)

(6.) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) mezőgazdasági és ipari szennyvízre,
b) háztartási és települési szilárd hulladékra,



c) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes 
hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok gyűjtésére, kezelésére, 
szállítására és ártalmatlanítására.

2. Általános rendelkezések
2.§

(1.) A szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatást (a továbbiakban; közszolgáltatás) Önkormányzat a 
Város közigazgatási területén, kijelölt közszolgáltató igénybevételével szervezi 
és tartja fenn.

(2.) A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató a rendelet hatályba lépésétől 
számított egyéves határozott időtartamra a Fővárosi Vízmüvek Zrt. (1134 
Budapest, Váci út 23-27.) (a továbbiakban; közszolgáltató),

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje
3. §

(1.) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok felé folyamatos 
rendelkezésre állással, napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől 
számított 3 órán belül teljesíti.

(2.) A közszolgáltató a közszolgáltatást csak jogszabályban meghatározott 
esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.

4 . §
(1.) A közszolgáltatás teljesíthetőségének alapvető feltétele, hogy a tevékenység 

balesetmentesen, biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően 
elvégezhető legyen.

(2.) A közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, legalább 3/4 részben 
megtelt, szennyvízgyűjtő berendezést köteles kiüríteni a rendelet mellékletében 
meghatározott közszolgáltatási díjért.

(3.) A megrendelés beérkezését követően közszolgáltató jogosult a távolság, 
valamint az ingatlan természetbeni elhelyezkedésének ellenőrzésére abból a 
célból, hogy felmérje a megrendelés teljesíthetőségét.

(4.) Amennyiben az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése 
és a szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 40 métert, 
közszolgáltató jogosult megvizsgálni, hogy a megrendelés teljesítéséhez milyen 
pótfelszerelések, például további csöcsatlakozások, vagy szivattyú 
közbeépítések szükségesek. A pótfeíszerelések beépítése esetén 
közszolgáltató jogosult a rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatási 
díj 20 %-ával növelt összegének alkalmazására.

(5.) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja meg, kivéve
a) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
b) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének 

megállapításáig,
c) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális 

terhelés mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába,



d) a 4. § (1), (2) és (4) bekezdéseiben foglalt esetekben, ha a közszolgáltatás 
teljesíthetőségének feltételei nem állnak fenn,

4. Szennyvíz elhelyezése

5-§
(1.) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű 

elhelyezéséről az alábbiak szerint:
(2,) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, 

azt a közcsatornába kell bevezetni.
(3.) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem 

biztosított, a keletkező szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolását, 
rendszeres elszállíttatását kell biztosítani.

(4.) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági 
tevékenysége során szennyvíz keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében 
szervezett hulladékbegyüjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a 
gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására 
vonatkozó kötelezettségét

a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító 
vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával 
saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 
történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

6.§

(1.) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítését, a folyékony 
hulladék összegyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az 
Önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: 
szolgáltatás)

(2.) A 1. § hatálya alá tartozó ingatlan valamennyi tulajdonosa a keletkező 
szennyvíz gyűjtéséről, tárolásáról, elhelyezéséről az e rendeletben 
meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3.) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni,

(4.) A kötelező szolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a 
közszolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre.

5. A tulajdonos jogai és kötelezettségei 

7-§

(1.) A szennyvíz elszállítását a tulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatótól.



(2.) A tulajdonos köteles biztosítani a szennyvízgyűjtő berendezés 
megközelíthetőségét úgy, hogy a közszolgáltatást végző a kiürítését 
alapfelszereltségével el tudja látni.

(3.) A tulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet mellékletében megállapított 
mértékű díjat köteles a közszolgáltatónak fizetni.

6. A közszolgáltatás díja

8.§

(1.) A szolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2.) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

9 - §

(1.) A közszolgáltató 30 napon belül számlát bocsát ki a nem gazdálkodó szervezet 
tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A számla alapján a tulajdonos 
a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől 
számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(2.) A közszolgáltató 30 napon beiül számlát bocsát ki a gazdálkodó szervezet 
tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A számla alapján a tulajdonos 
a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől 
számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(3.) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla összegszerűségével kapcsolatban a 
tulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet. A tulajdonos által írásban tett 
kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. 
Amennyiben a számlázással kapcsolatban felvetett kifogásnak a közszolgáltató 
helyt ad, a tulajdonosnak a többletösszeget visszafizeti, vagy a tulajdonos 
kérésére az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.

10, §

(1.) A közszolgáltató a díjhátralék, mint adók módjára behajtandó köztartozás 
behajtására a Vgt. 44/E. §-ában foglaltak szerint intézkedik.

7. Az adatkezelés

11.§
(1.) A tulajdonosok számára végzett közszolgáltatások nyilvántartásáról a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltató 
gondoskodik. A közszolgáltató köteles a tulajdonos személyes adatainak 
kezelésével összefüggésben a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásáról 
gondoskodni.

(2.) Az Önkormányzat talajterhelési díjjal, a közszolgáltatással és más, 
jogszabályban előírt feladataival kapcsolatban felmerült adatszolgáltatási 
igényeit közszolgáltató Önkormányzat kérésére és a Vgt. 44/H. §-a alapján 
köteles teljesíteni.



8. Záró rendelkezések
12. §

(1.) Ez a rendelet a kihirdetését kővető napon lép hatályba.
(2.) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú 

víziközmüböl szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak 
megállapításáról szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselö-testülete 
13/2005.(11.15.) Ör, számú rendelete, valamint a települési folyékony hulladék 
kezelésének kötelező közszolgáltatásról és a talajterhelési díjról szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselö-testülete 7/2008.(05.30.) Ör, számú rendeletének I. -  III. 
fejezete, és az 1. sz. melléklete.

KIHIRDETÉSI  ZÁRADÉK
A RENDE1 . FT  K I H I R D E T É S E  

A MÁJ MAROM M E G T Ö R T É N T ,

Biatormgy Jegyzője



1. sz. melléklet a 10/2015.(V.28.) rendelethez

A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával 
és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj:

2.264 Ft/m3 +ÁFA



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX, törvény 17. § (2) bekezdése 
alapján a szabályozás várható következményeiről

Rendelet-tervezet
megnevezése

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Társadalmi hatás Szabályozottá válik a nem közmüvei összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtése

Szabálysértési/helyszíni bírsággal sújtható a rendelet- 
tervezetben foglalt magatartási szabályokat megsértő 
személy

Gazdasági hatás Közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség keletkezik a 
közszolgáltató oldalán

Költségvetési hatás Szabálysértési/helyszíni bírság összege az 
önkormányzatot illeti meg.

Környezeti következmények Környezet-, talajterhelés csökkenhet

Egészségi következmények Nincs

Adminisztrációs terhek Nincs

A rendelet megalkotásának 
szükségessége

A helyi igények kielégítése

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei

A rendelet-tervezetben foglalt magatartási szabályok 
megszegése nem szankcionálható.

A rendelet alkalmazásához szükséges

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak

Biatorbágy, 2015.



INDOKOLÁS

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni 
kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás 
várható hatásait.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A települések szerkezetének jelentős átalakulása következtében, a növekvő népsűrűségből 
adódó közegészségügyi követelmények miatt -  a háztartási folyékony hulladék gyűjtésére, 
tárolására és elszállítására a környezet és az ember egészségének védelme érdekében 
szükséges a vonatkozó szabályrendszer meghatározása.

A jogalkotó a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
feladatokat, és egyben szabályozását összhangban az önkormányzatiság elvével a helyi 
önkormányzatok feladatává tette. A helyi önkormányzatok feladata, hogy e közszolgáltatást 
rendeleti szinten szabályozzák, és helyi szinten szervezzék meg és ellenőrizzék, a szabályok 
megsértése esetén szankcionáljanak.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
települési önkormányzat -  a vízgazdálkodást tevékenységek, mint közfeladatok 
(közszolgáltatások) körében -  köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés 
nélküli ingatlanok esetében a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A 44/C § (1) bekezdés értelmében a 
települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a 
közüzemi csatornahálózatba vagy vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart 
fenn,

A környezetterhelés, így a talajterhelés csökkentésére kitűzött célok elérése érdekében is 
indokolt a rendeletalkotás.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1 .§ - 2.§ a jogszabály alkotás elveinek megfelelően a rendelet a jogalkotással elérni kívánt 
célt, valamint személyi és területi hatályát rögzíti.

3.§ - 6.§ a közszolgáltatás ellátásának rendjét valamint a szennyvíz elhelyezésére vonatkozó 
szabályokat részletezi annak érdekében, hogy a tulajdonosok mindenre kiterjedően tudják 
jogaikat gyakorolni és kötelezettségeiket teljesíteni,

7.§ - 10.§ a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő tulajdonos jogaira, kötelezettségeire, 
valamint a közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseket részletezi.

11.§ - 12.§ a szabálysértési rendelkezéseket részletezi, a rendelet előírásainak betartása 
céljából

13.§ az adatvédelmi szabályok figyelembevételével rendezi a közszolgáltató által végzett 
adatkezelést

Feltétlenül fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a nem közmüvei összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályai úgy az ügyfelek, mint a hivatal 
dolgozói részére egyértelműek érhetőek, szabályozottak, és dokumentálhatóak legyenek.


