
Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (IX.6.) számú rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

Pócsmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény (továbbiakban Vgt.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 

l. § 

(1) A rendelet célja Pócsmegyer település termőtalajának és a kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi terület védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 

ellenőrizhetősége. 

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Pócsmegyer Község bel-és külterületén található 

ingatlanokon keletkezett, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett 

módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, 

elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (3) bekezdésben meghatározott területen lévő 

ingatlanok valamennyi tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen 

használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az alábbiak szerint: 

- a szennyvizet kibocsátó, üzemelő közüzemi szennyvíz csatornára rá nem köthető 

beépített ingatlan tulajdonosára 

- az ingatlant egyéb jogcímen használóra, aki háztartási szennyvíz minőséget 

bocsát ki, (beépítetlen telek esetén a tulajdonos nem minősül kibocsátónak) 

- közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területen (utcában) lévő, de rákötési 

kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulajdonosára 

- közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területen (utcában) lévő ingatlan 

tulajdonosára, aki rákötésre nem kötelezett. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

alábbi fajtájára: 

- a közcsatornába be nem kötött ingatlanok egyedi vízzáró háztartási 

szennyvíztároló létesítményeiben történő gyűjtésére és a kötelező 

közszolgáltatásra (elszállításra és ellenőrzött végleges elhelyezésére, 

befogadásra, ártalmatlanításra) 

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) nem háztartási eredetű szennyvízre, 

b) mezőgazdasági és ipari szennyvízre, 

c) háztartási és települési szilárd hulladékra, 

d) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 

szennyvizek, szennyvíziszapok gyűjtésére, kezelésére, szállítására és 

ártalmatlanítására. 
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(6) A közszolgáltatás nyújtására kijelölt Közszolgáltató a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 23-27.) (a továbbiakban: Közszolgáltató). 

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni. 

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, a közszolgáltató jogai és 

kötelezettségei, az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés 

tartalma 

2. § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok felé folyamatos rendelkezésre 

állással, napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított három munkanapon 

belül teljesíti. 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást csak jogszabályban meghatározott esetekben 

szüneteltetheti vagy korlátozhatja. 

(3) A közszolgáltatás teljesíthetőségének alapvető feltétele, hogy a tevékenység 

balesetmentesen, biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően elvégezhető legyen. 

(4) A Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő legalább 5 m
3
 szennyvízgyűjtő 

berendezést ürít ki a rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjért. E 

tekintetben alapfelszereltséget igényel a vízszintes szívókocsi állástól a földre fektetett 

szívócsőnél mérve legfeljebb 20m távolságra levő szennyvízgyűjtő berendezés, amelynek 

fenékszintje a szívókocsi állás szintjétől mérve 4,0 m-t nem haladja meg. 

(5) Amennyiben az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése, vagy ha 

az ingatlanra be lehet a szállító járművel állni, akkor a beállás pontja és a szennyvízgyűjtő 

berendezés távolsága meghaladja a 20 métert, a közszolgáltató jogosult a rendelet 

mellékletében meghatározott közszolgáltatási díj 20 %-ával növelt összegének 

alkalmazására. 

(6) 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 nem képes átszívni a 

szállítójármű tartályába (a tároló nem vízzáró kialakítású), 

d) ha a közszolgáltatás teljesíthetőségének feltételei nem állnak fenn. 

(7) Közszolgáltató a közszolgáltatást az Üzletszabályzatában foglaltak szerint látja el. 

(8) A szállított háztartási szennyvíz leürítési helye: a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő és 

az illetékes hatóság által jóváhagyott háztartási szennyvíz leürítési pontok. 
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(9) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a Közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

3. § 

(1) A Közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatosan 
kötelező közszolgáltatás teljesítésére a Képviselő-testület szerződést köt. 

(2) A szerződés a Közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött, 2013. december 19-  

én kelt vagyonkezelési szerződés fennállásának időtartamára szól. 

(3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének a bejelentéstől 

számított maximális határidejét 

b) a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, 

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatosan kötelező 

közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját, 

d) a Közszolgáltatónak a lakosság számára hozzáférhető ügyfélszolgálat működtetésére 

vonatkozó kötelezettségét. 

(4) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés 

végrehajtásának tapasztalatait kétévenként értékeli. 

3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

4. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű 

elhelyezéséről az alábbiak szerint: 

a) Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, 

azt a közcsatornába kell bevezetni. 

b) Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem 

biztosított, a keletkező háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő 

tárolását, rendszeres elszállíttatását kell biztosítani. 

c) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági 

tevékenysége során háztartási szennyvíz keletkezik, a kötelező közszolgáltatás 

keretében szervezett lakossági háztartási szennyvíz begyűjtést nem kötelesek igénybe 

venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a háztartási szennyvíz hasznosítására 

vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a jogszabályokban meghatározott 

feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, 

létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti. 

 



4 

 

 

d) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági 

tevékenysége során nem háztartási szennyvíz keletkezik, a kötelező közszolgáltatás 

keretében szervezett háztartási szennyvíz begyűjtést nem vehetik igénybe, a 

gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó 

kötelezettségét 

da) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy 

ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga 

teljesíti, vagy 

db) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 

átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

(2) A háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a 

Közszolgáltatótól. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles: 

a) biztosítani a háztartási szennyvízgyűjtő berendezés megközelíthetőségét a 2.§ (4) 

bekezdése szerint annak érdekében, hogy a közszolgáltatást végző a kiürítését 

alapfelszereltségével el tudja látni, 

b) megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást, 

c) a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani, 

d) a nem közművel elvezetett szennyvíz gyűjtésére, az előírásnak megfelelő vízzáró 

anyagból épített, zárt, akadálymentesen megközelíthető szennyvízgyűjtő berendezést 

környezetvédelmi, közegészségügyi szempontból megfelelő módon használni. 

(4) Az ingatlantulajdonos a szennyvízgyűjtő berendezésben a háztartásokban keletkező 

települési folyékony hulladékot úgy tárolhatja, hogy a szennyvíz elszállítása során 

alkalmazott gépi leürítést ne akadályozza, és a szennyvízgyűjtő berendezés tartalma más 

módon eltávolításra (elfolyás, öntözés, elhordás stb.) ne kerüljön, közegészségügyi, 

környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt, érdeksérelmet ne okozzon. 

(5) A nem közművel elvezetett szennyvíz elszállítását a tulajdonos a Közszolgáltatónál 

köteles esetenként megrendelni. A Közszolgáltatónak a kibocsátó tulajdonos felé közölni 

kell a szolgáltatás időpontját. A nem közművei elvezetett szennyvíz elszállítását a 

tulajdonos arra jogosulatlan személlyel (vállalkozóval) nem végeztetheti el. 

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet mellékletében megállapított mértékű 

díjat köteles a Közszolgáltatónak fizetni.
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4. A közszolgáltatás díja 
 

5. § 

(1) A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg, 
amelyet évente felülvizsgál. 

(2) A közszolgáltatásért fizetendő díj a rendelet mellékletében részletezett díjtétel. 

(3) A Közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a nem gazdálkodó szervezet 

ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. 

(4) A számla alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére 

utólag, a számla keltétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a számlán található 

fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni. 

(5)  A Közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a gazdálkodó szervezet 

ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A számla alapján az 

ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére utólag, a számla 

keltétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a számlán található fizetési határidőig 

köteles kiegyenlíteni. 

(6)  A közszolgáltatás díját tartalmazó számla összegszerűségével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet. Az ingatlantulajdonos által 

írásban tett kifogásra a Közszolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni. 

Amennyiben a számlázással kapcsolatban felvetett kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, 

az ingatlantulajdonossal elszámol. 

(7) A Közszolgáltató a díjhátralék, mint adók módjára behajtandó köztartozás behajtására a 
1995. évi LVII. törvény 44/E. §-ában foglaltak szerint intézkedik. 

5. Végrehajtási rendelkezések 

6. § 

(1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartását a Jegyző, a vízzáró szennyvízgyűjtő 

berendezések környezetvédelmi szempontból megfelelő használatát és rendszeres ürítését 

a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. 

(2) A Közszolgáltató köteles a Jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet 

megsértését tapasztalja. 

(3) Aki e rendeletben meghatározott kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi 

előírásokat megszegi, vagy a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó munkálatokat 

jogosulatlanul végzi, és cselekménye nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb 

büntető rendelkezések hatálya alá tartozó cselekménynek, a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sérti meg, és helyszíni bírsággal vagy közigazgatási bírsággal sújtható.
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(4) A kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes, tiltott magatartásnak minősül: 

a) a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott 

szolgáltatót veszi igénybe, 

b) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe. 

(5) A kötelező szolgáltatás jogosulatlan végzése: 

a) a szennyvizet nem a 2. § (8) bekezdése alapján kijelölt helyre szállítja, 

b) a szennyvíz eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat nem őrzi 
meg 2 évig. 

(6) A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint. 

Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

(7) Az eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, lefolytatására a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás hivatalból, a Hivatal ügyintézőjének, vagy a közterület-felügyelőnek az észlelése 

alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság 

által tett bejelentés alapján győződik meg a közterület-felügyelő vagy a Hivatal 

ügyintézője a magatartás megvalósításáról. 

(9) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető 

személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 

(10) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét. 

(11) Pénzbírság kiszabása helyett a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívás is 

alkalmazható, amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a 

jogszabály illetve a hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály 

vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a 

jogszerű állapot helyreállításával orvosolható. 

(12) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy 

a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 

számított 15 napon belül a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási 

számlájára kell befizetni. 

(13) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő magatartások vonatkozásában a 

közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Pócsmegyer Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jegyzőre ruházza át.
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Zákány né dr. Szőke Tímea 

jegyző 

A rendelet kihirdetve 2016. szeptember 6-án. 

 

6. Értelmező rendelkezések 

7. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) háztartási szennyvíz: a lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó 

szervezetek szociális célú (ivó, tisztálkodási, egészségügyi) vízhasználatából keletkező, 

más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz, 

b) nem háztartási szennyvíz: a gazdálkodó szervezetek működése során keletkező, 

nem háztartási szennyvíz, valamint a lakosság nem háztartási célú vízhasználatából 

keletkező szennyvíz, 

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán nem közművel elvezetett 

szennyvíz keletkezik. 

7. Az adatkezelés 

8. § 

(1) Az ingatlantulajdonosok számára végzett közszolgáltatások nyilvántartásáról a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik. A 

Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos 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 a Közszolgáltató az 

Önkormányzat kérésére és a 1995. évi LVII. törvény 44/H. §-a alapján köteles teljesíteni. 

 

8. Záró rendelkezések 

9. § 

 

 
 



1. számú melléklet a 11/2016.(IX.6.) rendelethez 
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a) A nem közművel elvezetett szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díja: 

2 264,- Ft/m
3
 + Áfa (Bruttó: 2 875,- Ft/ m

3
) 

b) Pócsmegyer Község közigazgatási területén a nem közművel elvezett szennyvíz gyűjtését és 

elszállítását végző közszolgáltató megnevezése: 

 

 

 

Név / cég megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Cím / székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27. 

C égj egyzékszám: 01-10-042451 

Adószám: 10898824-2-44 

Statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01 

Telephely: 1042 Budapest, Váci út 102. 

 


