
Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

5/2014.(III.20.) 
önkormányzati rendelete 

(I4) 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a területileg 
illetékes vízügyi hatóság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák a Balkány Város 
közigazgatási területén keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel 
összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a település termőtalajának és 
ivóvízkészletének védelme érdekében.  
 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes 
elhelyezésére terjed ki.  

(3) A rendelet személyi hatálya a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött 
ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan 
tulajdonosára, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban                           
együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.  

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, a veszélyes hulladékra, valamint a 
települési szilárdhulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.  
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3. Adatkezelésre vonatkozó szabályok 
 

3. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlan-tulajdonosok a  

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.)                                  
44/C. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól és számlázi címéről – amennyiben az 
nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – nyilvántartást vezet. 

 
(2) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 
(3) A közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek.  

 
(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat harmadik félnek 

nem adhatja ki.  
 

4. § 
 
A Balkányi Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény 
megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a 
Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Vgt. 44/C. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállításához szükséges adatok 
kezelésére.  
 

II. Fejezet 
A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályok 

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

5. § 

(1) Balkány Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, 
elszállítása, ártalommentes elhelyezése céljából közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  

(2) A település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatást a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Balkányi 
Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.                  
[4233 Balkány, Szakolyi u. 20.] (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi és biztosítja. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, 
ártalmatlanítását kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltató végezheti. 
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5. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 

6. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján látja el.   

 
(2) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 

szintű jogszabályokkal összhangban, jelen rendelet állapítja meg. 
 
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:  

a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai,  
b) a szerződés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megnevezése, tartalma,  
d) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napja,  
e) a közszolgáltatás teljesítésének helye, területi határai,  
f) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályok,  
g) a felek jogai és kötelezettségei, 
h) a közszolgáltatási díj megállapítása, kiegyenlítésének módja,  
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,  
j) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettsége, annak módja, 
k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket, 
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.  

 
 

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség 

7. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az e rendeletben meghatározott módon – a szolgáltatás 
igénybevétele útján – köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű begyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról és 
ártalommentes elhelyezéséről.  

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre.  

(3) A közszolgáltatás megrendelését az ingatlantulajdonos kezdeményezi a 
közszolgáltatónál.  

7. A  közszolgáltatás tartalma 
 

8. § 
 
(1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 

megrendelése alapján – igény szerint – gondoskodik. 
 
 (2) A közszolgáltatás igénybevételére a közszolgáltató által kijelölt napokon van lehetőség. 
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8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

9. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre 
állással teljesíti. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését a közszolgáltató eseti 
megrendelés alapján, az 1. mellékletben meghatározott díj ellenében végzi.  

(3) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet – a szállítás napját és várható időpontját megjelölve – köteles 
elszállítani és a begyűjtés napján a 13. § (2) bekezdésében megjelölt elhelyező és 
ártalmatlanító telepre beszállítani. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a hatályos – 
ezen tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, 
közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

(5) A közszolgáltató a megrendelésekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a megrendelő 
nevét, címét, az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét, a szállítás időpontját, a 
közszolgáltató által kibocsátott számla számát.  

 
10. § 

 

A közszolgáltató az önkormányzat felé éves közszolgáltatási tevékenységéről részletes 
beszámolót, valamint költségelszámolást készít a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának 
kezdeményezésével egyidejűleg. 
 

9. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán 
megfelelő közműpótló berendezést létesíteni, és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet ebben elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzett szolgáltatásért az 1. mellékletben megállapított mértékű 
díjat a közszolgáltatónak megfizetni.  

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol sem ő, sem más nem tartózkodik és ott nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egyébként sem keletkezik.  
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12. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási 
szennyvizet vezethet és tárolhat.  
 

(2) Az ingatlantulajdonos a közműpótló berendezést köteles úgy használni, hogy azzal sem 
más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A 
közműpótló berendezések szabályszerű létesítésének és működésének ellenőrzése az 
érintett szakhatóságok feladata. 

 
(3) A közműpótló berendezés megközelíthetőségét az ingatlantulajdonos oly módon köteles 

biztosítani, hogy annak kiürítését a közszolgáltatást végző alapfelszereltségével el tudja 
látni.  

 
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.  
 

(5) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.  

 

10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 

13. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása csak az e célra 
engedélyezett gyűjtőtartályban (szippantós autó) történhet a közutak és a 
magáningatlanok szennyezése nélkül. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a Balkányi 
szennyvíztisztító telepen, a háztartási szennyvíz befogadását lehetővé tevő műszaki 
létesítménnyel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen – átadási helyen – 
kerülhet sor.  

(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közterületen, vízfolyásokba, 
árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan 
területen történő leürítése és elhelyezése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak 
hozzájárulást. Tilos továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz járdára, 
úttestre, közterületre való kivezetése. 
 

11. A közszolgáltatás korlátozása, megtagadása 

14. § 

(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezését csak törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.  
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(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 
elszállítását és ártalommentes végleges elhelyezését nem tagadhatja meg, kivéve: 

a) ha a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, 

b) ha ismeretlen eredetű hulladék – veszélytelenségének megállapításáig.  

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását 
megtagadhatja, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, 
összetétel, stb.) alapján megállapítható, vagy okkal feltételezhető, hogy a tisztítóműbe a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem ereszthető be. 

 

12. Közszolgáltatási díj 
 

15. § 
 
(1)   A közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében 

foglaltak figyelembe vételével kéttényezős.  A díj legmagasabb mértékét az 1. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A közszolgáltató a szolgáltatás díjáról számlát állít ki, melyet a fizetésre kötelezett a 
számla kiállításakor a helyszínen köteles kiegyenlíteni.  

 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek azonban a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.                
A közszolgáltató a kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 
válaszolni.   

13. Záró rendelkezések  

16. § 

(1) Ez a rendelet 2014. év április hó 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 3/2006.(II.15) önkormányzati rendelet és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 3/2006.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011.(XII.13.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
Balkány, 2014. március 20.  
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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1. melléklet az 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelethez 

    
 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke: 
 

4.770.- Ft + ÁFA/m3 
 

 


