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ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

5/2014. (II.6.) számú rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő - testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan az alábbi önkormányzati 

rendeletét alkotja   

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

 A rendelet célja Zamárdi város földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek 

érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a 

nem közművel összegyűjtött - szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt - háztartási szennyvíz 

szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével. 

 

  
A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

 /1/ A rendelet hatálya kiterjed Zamárdi város közigazgatási területén található ingatlanokon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 

 

 

/2/ A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanító helyen elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó 

szolgáltatóra, valamint Zamárdi település területén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok 

tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz keletkezik. 

 

 A háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

3. §. 

 

 

/1/ A rendeletben meghatározott területen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait a közszolgáltatás ellátására jogosult 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni. 

 

/2/ A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybevevő részére számlát kiállítani.   

 

/3/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – 

jelen rendeletben szabályozott módon – az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele 

útján köteles gondoskodni. 
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 A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

4. §. 

 

/1/ A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.  

 

/2/ A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A szerződés az aláírás 

napján jön létre és az aláírás napjától számítottan a szerződésben meghatározott időtartam lejártával 

szűnik meg. 

 

/3/ A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű  

jogszabályokkal összhangban e rendelet állapítja meg.  

A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:  

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,  

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,  

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,  

d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a 

bejelentéstől számított maximális idejét,  

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,  

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú kötelezettsége 

teljesítésének feltételeit és biztosítékait,  

g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának 

megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető 

legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,  

h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,  

j) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét,  

k) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt 

vagy teljesítési segédet vehet igénybe és ez utóbbiért történő felelősségvállalást.  

(4) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:  

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatását,  

b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,  

c) a települési igények kielégítésére alkalmas, a háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,  

d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

 

 A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

5. §. 

 

/1/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt 

rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor 

érvényes jogszabályoknak.  Az eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét, valamint „Az 

önkormányzattal szerződött háztartási szennyvízszállító” feliratot időtálló módon és jól olvashatóan fel 

kell tüntetni.  

 

/2/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott 

szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a 

kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó közszolgáltató 

kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 
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/3/ A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 24 órán belül - 

igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.  

 

/4/ A közszolgáltató: 

 

- Az összegyűjtött szennyvizet az általa üzemeltetett szennyvíztelepre, az erre a célra kialakított 

műtárgyban kell ürítenie.  

 

/5/ A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni. 

 

/6/ A közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás 

céljára felhasználni és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 

/7/ A közszolgáltató, illetve az önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 

ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződést eljesítésével, jogszabályban előírt 

ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények 

érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel. 

 

/8/ A hiányzó adatokat a szolgáltató írásbeli kérelmére az /7/ bekezdés szerinti célok megjelölése 

esetén a Polgármesteri Hivatal díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 

 

/9/ A szolgáltató és az önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 

személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

/10/ A közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év június 30-ig Zamárdi város 

jegyzője részére köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét a nem 

közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz származási helyét, a szállított mennyiséget és a szállítás 

időpontját. 

 

/11/ A közszolgáltatót a Vgt. 44/H. §. /1/ bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az 

önkormányzat felé. 

 

A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások 

 

6. §. 

 

  

 A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési 

előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani. 

 

Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei 

 

7. §. 

 

 

/1/ Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló 

közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által 

engedélyezett, külön jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló berendezésben 

köteles gyűjteni oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést. 

 

 

/2/ A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz 

mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni. 
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/3/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevőnek 

kell  a közszolgáltatónál megrendelnie. 

 

/4/ A szolgáltatást igénybe vevő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására 

vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen/telefonon hétfőtől-péntekig jelentheti be. 

 

A közszolgáltatás díja 

 

8. §. 

 

 

/1/ A közszolgáltatás díját a képviselő-testület határozza meg. A folyékony hulladék gyűjtéséért, 

elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos az 1. számú mellékletben meghatározott 

költség kalkuláció alapján a 2. számú mellékletben megállapított díjat köteles fizetni. 

 

/2/ A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja. 

 

 

A rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 

9. §. 

 

 

/1/ A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről, a 

helyi önkormányzat gondoskodik. 

 

 

Üdülőingatlanokra az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra 

vonatkozó sajátos szabályok 

 

10. §. 

 

 

/1/ E rendelet az üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. 

/2/ Mentesül a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól a beépítetlen ingatlan tulajdonosa. 

 

Záró rendelkezés 

 

11. §. 

  

 /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit visszamenőleges hatállyal 2014. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Zamárdi, 2014. február 5. 

 

 

         Csákovics Gyula        Dr. Dudás Anita 

           polgármester                jegyző 

 

Kihirdetve: 

Zamárdi, 2014. február 5. 

            Dr. Dudás Anita 

          jegyző 
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1. számú melléklet* 

 

 

5/2014. (II.6.) számú rendelethez 

 

 

Költségkalkuláció Zamárdi folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására 

vonatkozóan 2014. évre 

 

 

 

 

 

Ssz. Megnevezés Gyűjtés, szállítás költségei 

 Ft/m
3
 

1. Anyagköltség  24 

2. Üzemanyag költség  249 

3.  Igénybevett szolgáltatások  108 

4. Egyéb szolgáltatások  29 

5. Bérköltség  216 

6. Személyi jellegű egyéb költségek  64 

7. Bérjárulékok  62 

8. Értékcsökkenési leírás  43 

9. Szippantás-ürítés műveleti költsége  242 

10. Közvetlen irányítási költség  99 

11. Ártalmatlanítás költsége  797 

12. Közvetlen költségek összesen  1933 
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2. számú melléklet 

 

5/2014. (II.6.)  számú rendelethez 

 

A Zamárdi folyékony hulladék gyűjtés, 

szállítás, ártalmatlanítás kalkulált díjának legmagasabb összege 

2014. évre 

 

 

 

A 

 Megnevezés Díj Ft/m
3
 

1. Lakossági gyűjtés, szállítás 1512 

2. Lakossági ártalmatlanítási díj 683 

 Fizetendő lakossági díj összesen 2195 

 

 

B 

 Megnevezés Díj Ft/m
3
 

1. Közületi gyűjtés, szállítás 1764 

2. Közületi ártalmatlanítási díj 797 

 Fizetendő közületi díj összesen 2561 

 

 

 

*A díjakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv-ben szabályozott, mindenkori 

általános forgalmi adó (ÁFA) terheli, mely jelenleg 27 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


