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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

23/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete  
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
helyi közszolgáltatásról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
l) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatás tárgyában az alábbiakat rendeli el. 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

1) E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák 
Vámospércs város közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének rendjét, ezzel összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a 
város termőtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében. 

2.§ 
 

1) A rendelet hatálya Vámospércs Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok 
tulajdonosaira, vagyonkezelőire, vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban 
együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező háztartási 
szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve. 

 
3.§ 

 
1) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a közcsatorna 
hálózatba nem vezethetők be, 

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

 
II. fejezet 

 
4.§ 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat közigazgatási területén a közüzemi 

csatornahálózatba, vagy egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett 
háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. (továbbiakban: 
közszolgáltatás). 
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5.§ 
 

1) Az ingatlantulajdonos a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
alapján történő szennyvízelhelyezést alkalmas, az ingatlanán keletkező vagy onnan 
származó háztartási szennyvizet e rendeletben, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott vízügyi, környezetvédelmi, műszaki és közegészségügyi előírások, 
illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint zárt, vízzáró 
szennyvízgyűjtő aknában köteles gyűjteni és ideiglenesen tárolni. 
 

2) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az annak 
elszállítására jogosult közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónak átadni. 
 

 6.§ 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat közigazgatási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását csak a 
jelen rendelet 8. §-ában feltüntetett közszolgáltató végezheti. 

2) A közszolgáltatás végzésének feltétele az, hogy a közszolgáltató és az önkormányzat a 
közszolgáltatásra szerződést kössön.  

3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés 
napján köteles a rendelet 7. §-ában megjelölt elhelyező és ártalmatlanító telepre 
beszállítani. 

7.§ 
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kijelölt átadási 
hely: Vámospércs Újlétai út 357/1 hrsz-ú területen lévő, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé 
tevő - hatósági engedéllyel rendelkező - telep, melynek üzemeltetését kizárólag a 
közszolgáltató végezheti. 

 
III. fejezet 

A kötelező közszolgáltatást ellátó 
 

8.§ 
 

1) E rendelet alkalmazása során a közszolgáltató Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 246/2012. (XII.20.) számú önkormányzati határozatával – a 
Vgtv. 44/F. § (3) bekezdésének c) pontja alapján – kijelölt  
 

VÁMOSVÍZ KFT. 
4287 Vámospércs Béke u. 3. 

 
IV. fejezet 

A közszolgáltatás díja 
 

9.§ 
 

1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetnie. Az 
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ingatlantulajdonos az Önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díjat az 
igénybevétel alkalmával köteles megfizetni, számla ellenében a közszolgáltató részére. 
A díj magában foglalja a háztartási szennyvíz szállítási és ártalmatlanítási költségét is. 

2) Vámospércs városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szállításának közszolgáltatási díja: 

 
2013. január 1-jétől 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra: 

 
630 Ft/m3 

 
3) A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott központi költségvetési támogatást, valamint a felszámításra kerülő 
mindenkor érvényben lévő általános forgalmi adót. 
 

4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési 
kötelezettség határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb 
költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.  
 

5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató köteles felhívni az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és 
felszólítani annak teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett. A 
felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap 
elteltével a közszolgáltató a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók 
módjára történő behajtását kezdeményezi.  
 

6) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 
napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, 
a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott 
díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban 
felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője 8 napon belül 
átutalja a követelés jogosultjának.  
 

7) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a 
vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot 
és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy vagyonkezelőjétől kell 
behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége 
egyetemleges. A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a 
települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon 
belül - igazolást ad a követelés jogosultjának. 

 
V. fejezet 

A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 
 

10.§ 
 

1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, bővíthető 
teljesítéséhez szükséges ellátását biztosítani. Ennek keretében közszolgáltató köteles: 
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a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 
eszköz, berendezés biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakembert alkalmazni, 

b) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni; 

c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat 
Képviselő-testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket igénybe venni 
(melynek pontos címe: 4287 Vámospércs Újlétai út 357/1 Hrsz-ú ingatlan); 

d) az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól az önkormányzat Képviselő-testületét legalább évenként egyszer 
tájékoztatni; 

e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeres teljesíteni 
és meghatározott nyilvántartási rendszert működtetni; 

f) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási 
rendszert működtetni; 

g) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét megállapítani, 
h) felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére 

történő biztonságos eljuttatásáért 
 

11.§ 
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre és szállítására a 
közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között 
szerződés jön létre, melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 
24 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban eleget tenni. 

2) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon 
feltételezhető hogy a közcsatornában a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján 
nem engedhető.  

3) Vita esetén a szolgáltató jogosult a szippantandó anyagról laborvizsgálatot végeztetni. 
Amennyiben a laborvizsgálat eredménye alátámasztja, hogy a szennyvíz a 
közszolgáltató által nem kezelhető, a vizsgálat költsége a fogyasztóra terhelhető. 

 
 

Az Önkormányzat kötelezettségei 
12.§ 

 
1) Az Önkormányzat köteles az alábbi feltételeket és előírásokat teljesíteni: 

 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk szolgáltatását, a Hgt. 23. §-ának g) pontjára tekintettel; 
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítését; 
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 

elősegítését; 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését; 
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e) a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a 
hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. 

 
VI. fejezet 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

13.§ 
 

1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
tekintetében a rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatást igénybe venni, a 
háztartási szennyvizet a rendelet 8. § (1) bekezdésében kijelölt Közszolgáltatónak 
átadni és részére a jelen rendelet szerint közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 

2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjról szóló számlát köteles 5 évig megőrizni 
és azt ellenőrzés céljából az Önkormányzat által kijelölt – ellenőrzésre jogosult – 
személynek bemutatni. 

 
3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át, és 
gondoskodik annak elszállításáról.  

 
4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 
közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről 
az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 
5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az 

ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 
 

6) A háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem 
végeztetheti. 

 
7) Az ingatlantulajdonos megfelelő rendszerességgel és időben köteles elvégeztetni a 

közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. 
 

 
VII. fejezet 

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok 
 

14.§ 
 

1) Vámospércs Város közigazgatási területén működő Gazdálkodó szervezet köteles a 
közszolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett szennyvíz kezeléséről (hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról) jogszabály alapján és annak megfelelően maga gondoskodik. 
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2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az (1) alapján köteles a közszolgáltatást igénybe 
venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt a (3) 
bekezdés szerinti tartalommal. 

 
3) A szerződésben meg kell határozni: 

 
a) a szerződést kötő feleket: a közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet 

cégszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely, valamit telephely szerint, az 
adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve, 

b) a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstől számított maximális határidejét, 
c) a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját, 
d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
e) az irányadó jogszabályok meghatározását. 
 

4) A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban 30 napos határidővel, és csak abban az 
esetben mondhatja fel, ha: 
 
a) Vámospércs város közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenysége, 

amellyel összefüggésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
keletkezett, vagy 

b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről a továbbiakban – a 14. § (1) 
bekezdése szerint - nem a jelen rendeletben foglaltak szerinti közszolgáltatás 
keretében gondoskodik, vagy  

c) ha a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a 
hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 
Záró rendelkezések 

15.§ 
 
 

1) E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 

 
 
Vámospércs, 2012. december 20. 
 
 
 Ménes Andrea       Kanyóné Papp Klára 
  polgármester                  jegyző 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Vámospércs, 2012. december 28. 
 
 
        Kanyóné Papp Klára 
                      jegyző  


