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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C.§ (2) és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények 

használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki. 

 

(2) A rendelet területi hatálya Rezi község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására 

és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra. 

b) Rezi község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra 

rá nem kötött, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen élő 

ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra 

(a továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik. 
 

Alapfogalmak 

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

 

1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a 

keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a 

helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 

gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából. 



2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely 

kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 

ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából 

történő átadására. 

3. Közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

végzésére jogosult és kötelezett vállalkozás. 

A közszolgáltató megnevezése és az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely 

 

4. § 

 

(1) Rezi Község Önkormányzata a község közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás 

céljából történő átadására) közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak közbeszerzési 

eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés 

alapján jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött 

közszolgáltató végezheti. 

 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a 

Czanka Barnabás egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Lehel u. 8.) jogosult és köteles 

ellátni, Rezi Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2019. december 17-ig. 
 

(4)  A Czanka Barnabás egyéni vállalkozónak (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7.) által üzemeltetett, Tapolcai szennyvíztisztító telepre, az erre a célra kialakított 

műtárgyban kell elhelyezni, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 506-8/2014/F-VH 

határozata alapján. 

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

5. § 

 
(1)  Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz törvény szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak 

összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell 

biztosítani. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a 

rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett 

nem használt ingatlanra nem vonatkozik.  



 
(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által 

szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem 

keletkezett szennyvíz. 

 
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek 

kell a szolgáltatónál megrendelnie. 

 

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a 

közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a 

közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni. A 

megrendelés történhet írásban (levél, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését 

a közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni. 

 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

6. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített 

különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást 

kizáró eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a 

környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásoknak. 

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

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés 

esetén a közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület 

szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni. 

(3) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési 

helyére történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező 

telep üzemeltetőjével igazoltatni kell. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárműveket, a 

közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen 

szabad tárolni. 

(5) A szállítóeszköz tisztítása és fertőtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosón végezhető, 

ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer biztosítja a 

fertőtlenítőszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket. 

(6) 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 közüzemi csatornahálózatba nem engedhető. 

(7) A közszolgáltató köteles: 

  a) folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően, 

  b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján a rendelet 4. § 

(5) bekezdésében meghatározott átadási helyre szállítani, 



  c) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 

  d) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított  

és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot 

szolgáltatni, 

  e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert 

alkalmazni, 

  f) a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a 

tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzatnak benyújtani. 
 

Az ingatlantulajdonos 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, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban 

meghatározott módon köteles megoldani. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás 

kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító 

eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet 

szerinti díjat megfizetni. 

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlát köteles 5 évig megőrizni és 

azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, megfelelő 

rendszerességgel és időben igénybe venni és a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez 

szükséges feltételeket biztosítani. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása 

során a természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét. 

A közszolgáltatási szerződés 

 

8. § 

(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátására írásban 

szerződést köt. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az ilyen 

szerződésben meg kell határozni a háztartási szennyvizet fogadó létesítményeket. 

(3) A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az önkormányzat részéről, ha a 

közszolgáltató 



   a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra 

vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan 

megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja 

   b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.  

(4) A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor 

mondhatja fel, ha 

 a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 

közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak 

kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy 

 b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett 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. 

 

(5) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap. 

(6) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak intézkednie 

kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen. 

(7) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, 

minőségi ismérveit, teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének 

időpontját és időtartamát. 

(8) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni 

 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását; 

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer 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   

fejlesztés és karbantartás elvégzését; 

    e) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények 

igénybevételét; 

f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 

tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább 

évenkénti egyszeri tájékoztatását; 

g) a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer     

működtetését és 

h) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 

 

(9) A közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként kell 

meghatározni 

     a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk szolgáltatását, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak betartásával; 



b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának   

elősegítését és 

c) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 3. § (3) 

bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel. 

(10) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finan-

szírozásának elveit és módszereit. 

(11) A települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt 

kötelezettsége esetén a közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a 

kötelezettség teljesítésének feltételeit és biztosítékait. 

(12) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és 

beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor 

érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében 

alkalmazandó eljárást. 

(13) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék   kiegyen-

lítésére vonatkozó eljárást. 

(14)  A közszolgáltatási szerződés tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a 

közszolgáltató – közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 128. §-ában meghatározottakra 

figyelemmel – a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet 

vehet igénybe. A közszolgáltató közreműködőért vagy teljesítési segédért való 

felelőssége a közszolgáltatási szerződésben nem korlátozható. 

 (15) A közszolgáltatási szerződés megszűnik 

         a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 

         b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

         c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; vagy 

         d) felmondással. 

 (16) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést hathónapos felmondási határidővel 

mondhatja fel, és a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan 

feltételekkel biztosítani köteles. 

A közszolgáltatás díja 

 

9. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében a közszolgáltatás 

igénybevételét követően köteles megfizetni. A számlát a közszolgáltató állítja ki. 

(2) A közszolgáltatási díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 

(3) Az egytényezős közszolgáltatási díjat a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra, 

általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint határozza meg. 

(4) A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozóan 

díjkalkuláció készítésével kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a 



közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott változása 

mértékének függvényében. 

(5) A közszolgáltatási díj megállapítását, valamint felülvizsgálatát megelőzően a 

közszolgáltató minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és 

azokat határidőben az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

(6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 

költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A 

közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, 

elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás 

díjából nem finanszírozhatja. 

(7) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 

törvény tartalmazza. 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

10. § 

(1) A közszolgáltató jogosult a jelen rendeletben meghatározott közszolgáltatást igénybe 

vevő magánszemélyek személyes, illetve jogi személyek szükséges adatainak 

közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kezelésére. 

(2) A közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles 

maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. 

(3) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a jelen 

önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben, a közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult. 

(4) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhetők. 

(5) A közszolgáltató, illetve az önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, 

jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék adók módjára történő behajtásának 

kezdeményezésével kapcsolatosan használhatja fel. 

(6) A hiányzó adatokat a szolgáltató írásbeli kérelmére az (5) bekezdés szerinti célok 

megjelölése esetén az önkormányzat díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 

(7) A szolgáltató és az önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással 

összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

 

 



Záró rendelkezés 

 

11. § 

 

Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 

 

Rezi, 2014. december 29. 

 

 

 

Cserép Gábor sk.               Cseh Marianna sk. 

                            polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Rezi, 2014. december 30.    

                               

 

 

      Cseh Marianna sk.  

                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 19/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

A közszolgáltatási díj mértéke 2015. évben 

 

 

Megnevezés Ár (5 m
3
) 

Üzemanyag költség 5.500 Ft+ÁFA 

Szennyvíz ürítési díj 3.745 Ft+ÁFA 

Útdíj 1.000 Ft+ÁFA 

Gépköltség 2.500 Ft+ÁFA 

Bér és Járulék 2.000 Ft+ÁFA 

Haszonkulcs 2.200 Ft+ÁFA 

Szennyvíz töltés/ürítési költség (üzemanyag, olaj) 1.500 Ft+ÁFA 

Egyéb költségek 3.555 Ft+ÁFA 

Összesen 22.000 Ft+ÁFA 

 

 

Az árak lakossági megrendelés esetén a rezsicsökkentést nem tartalmazzák. (-10%) 

 
 
 
 
 
 
 


