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Gelse Község Önkormányzata Képviselőtestülete  
12/2014.(XI:28.) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 
 
Gelse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdés 
figyelembe vételével, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) 
bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 
A rendelet célja Gelse község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek 
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 
keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem 
veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Gelse község közigazgatási területén található ingatlanokon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 

 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési 

hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
 
 

Fogalmi meghatározások 
 

3. § 
  
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
a) Közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, mely belterületből 

(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll. 
 
b) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 

telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek 
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

− a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből,  
− a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből 

származik. 
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c.)  Lakossági települési folyékony hulladék: lakóépület és a vegyes célra használt épület,  
      vagy az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész)  
      tulajdonosa, birtokosa, használója, vagy azok közössége (továbbiakban:  
      ingatlantulajdonos) által az ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló  
      létesítményben gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony  
      hulladék 
d.) Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a rendelet hatálya     
      alá tartozó települési folyékony hulladék tekintetében az önkormányzat által fenntartott  
      közszolgáltatás, mely kiterjed 

- az ingatlanon gyűjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló 
közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a Közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására; 

- az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítása körében a települési folyékony hulladék képviselő-testület 
által kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére. 

e.) Gyűjtés: a települési hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre  
     történő elszállítás érdekében. 
f.) Begyűjtés: a települési folyékony hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a  
    hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további  
    kezelés érdekében történő összegyűjtése a begyűjtő telephelyén. 
g.) Szállítás: a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a  
    szállítmányozást és a fuvarozást is. 
h.) A folyékony hulladék ártalmatlanítása: A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése,  
    környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a  
    környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával. 
i.) Közszolgáltató: Gelse  község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal  
    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok  
    előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra  
    kizárólagos jogot szerzett vállalkozás - jelen rendelet 4. § -ban nevesített jogi személy. 
 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

4.§ 
 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezésének végzésére – közszolgáltatási szerződés 
alapján - kötelezett közszolgáltató Polainé Marek Valéria, Nagykanizsa Gárdonyi u 1. 
vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltatás időtartamát a 
közszolgáltatási szerződés határozza meg. 

(3) A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet (a közszolgálás körébe 
tartozó nem veszélyes hulladékot) a közszolgáltató - a kommunális szennyvíz 
elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély előírásai alapján - közszolgáltatási 
szerződésben meghatározottak szerint - köteles elhelyezni.  

 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

5. § 
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(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 

keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.  
(2) A keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, 

rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő 
átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.  

(4) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen 
hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - a törvényben, kormányrendeletben, 
meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy 
intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan 
személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével 
összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben meghatározott – szabálysértés 
elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. 

 
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 
6.§ 

 
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására     
      vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni. Az  
     Önkormányzat a - magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint - a  
     közszolgáltatás ellátására ezen rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül szerződést  
     köt.  
(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és az aláírás napjától számítottan    
     a 4.§ (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával szűnik meg. 

(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb       
     szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 
     A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a települési folyékony hulladékkezelési    
     közszolgáltatás körében: 

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 települési folyékony hulladék gyűjtésének módját, valamint elszállításának a 

bejelentéstől számított maximális idejét, 
e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez 

irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, 
f) 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, 

g) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló 
tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját, 

h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 
(4) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:  
      a.) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára  
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          szükséges információk szolgáltatását, 
      b.) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére,  
          ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, 
      c.) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 
(5) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: 
      a.)  a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását 

 b.) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 
 c.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,    
      berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember  
      alkalmazását, 
 d.) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges  
     fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, 
 e.) közszolgáltatás körébe tartozó folyékony hulladék ártalmatlanítására az Önkormányzat  
     által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét, 

   f.) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és  
       meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, 

g.) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer   
     működtetését, 

   h.) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 
(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) rendes vagy rendkívüli felmondással. 

(7) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással, 6 hónapos felmondási  
      idővel írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan   
      feltételekkel kell teljesíteni. 
(8) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja  
     fel, ha 

a.) Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 
tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,  

b.) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 

(9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja  
     fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a  
     közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt  
     okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 
(10) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a Képviselőtestületnek haladéktalanul  
       intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 
(11) A Közszolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően  
      felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a  
      közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a  
      közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és  
      jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

j 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

7.§ 
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(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.  

(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 vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 
(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatás iránti igényt bejelentését követően – az  
     igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.  
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem  
     tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján,    
     vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi  
     megállapítás alapján nem engedhető.  
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási    
     szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az    
     ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.  
(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére,    
     szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.  
(7) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével,  
     szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást  
     készíteni és azt az önkormányzatnak benyújtani.  
(8) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:  

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett, 

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,  
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.  

(9) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy  
     történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem  
     közterületen.  

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
8.§ 

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

csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban 
meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára 
vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak 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 közbiztonságot ne 
zavarja. 

 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 4. § 



6 

 

(2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás 
ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.  

(4) A települési folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás 
megrendelésével az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között szerződés jön létre, 
melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak - a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározottak szerint - az igénylővel egyeztetett időpontban eleget tenni.  

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az 
ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a 
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. 

(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat 
által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe 
venni. 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

9.§ 
 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 
területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. 

(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 veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más 
személyek élet -és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 

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

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

 
A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 
10. § 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségével arányos díjat kell fizetni. 
(2) Az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, 

szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 2014-2015 évi díját 
bruttó 4.200 Ft/m3 összegben határozza meg. A díj tartalmazza a megsemmisítés díját és 
az ÁFÁT.  
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(3) A közszolgáltatás díja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény 44/D /2/ bekezdése, 
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól” szóló 64/2008. (III.28.) Kormány rendelet alapján kerül 
kiszámításra a közszolgáltató által benyújtott nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtésének, szállításának alapjául szolgáló díjkalkulációt a rendelet 
melléklete tartalmazza. 

(4) A közszolgáltató minden év december 15-ig kezdeményezheti a következő évre 
vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 
11.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint 

a közszolgáltató gondoskodik. 
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani. 
 

Záró rendelkezések 
 

12.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
         Szegedi Ferenc                   László Piroska 
                     polgármester                                                jegyző 
 

 
 
 

Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. november 27. 
 
 
László Piroska 
jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
 


