
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (III.28.) 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 88. §. (4) bekezdésében, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet 2.1.40. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 
48. § (3) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében illetékes Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével - a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § A rendelet célja: Tiszavasvári város területén  
a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás (a továbbiakban: szilárd 
hulladékkezelés), 
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével 
kapcsolatos helyi szabályok megalkotása. 

 
2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 
2. § A Közszolgáltató részére a jegyző félévente összesített címjegyzéket ad az új lakások, 
intézmények, üzletek használatbavételi engedélyeiről. 
3. § (1) A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges személyes 
adatokat – mint a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve – használhatja fel, és arról nyilvántartást vezet. 
(2) A megismert személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatást igénybevevő 
beazonosítására, a szerződéskötéshez és a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 
betartatásához használhatja fel. 
(3) A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait a Közszolgáltató nem hozhatja 
nyilvánosságra, abból harmadik személy részére adatot nem szolgáltathat. 
(4) A Közszolgáltatót adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli. 
(5) Az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon 
belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 
 



II. Fejezet 
A települési szilárd hulladék kezelése 

 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

 
4. § A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlanhasználó által biztosított gyűjtőedényben, vagy e rendeletben meghatározott 
egyéb módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 
szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 
b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente 
kétszeri begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 
c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; 
d) az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, és begyűjtött és elszállított települési 
szilárd hulladék ártalmatlanítására; 
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív 
begyűjtésére. 
 

2. A közszolgáltatási szerződés 
 
5. § (1) A Közszolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével dönt.  
(2) A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat a szolgáltatatás ellátására vonatkozó, e 
rendelet szerinti szabályoknak megfelelő szerződést köt, kivéve azt az esetet, amikor ezt a 
jogát másra ruházza át. 
(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 
(4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 
a) A közszolgáltatás, tartalmát, 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 
teljesítését; 
c) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját; 
d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját; 
e) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 
kötelezettségét, és teljesítésének módját. 
 

3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 
jogai és kötelezettségei 

 
6. § (1) A Közszolgáltatónak a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról úgy kell 
gondoskodnia, hogy a köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartása a munkaszüneti 
és ünnepnapokon is maradéktalanul biztosítva legyenek. 
(2) A Közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül köteles elvégezni. 
7. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtését a Közszolgáltató zárt, szabványos 
gyűjtőedénnyel, és amennyiben szükséges az általa rendszeresített zsákkal végzi. 
(2) A Közszolgáltató csak jelen paragrafus (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben elhelyezett 
hulladékot köteles átvenni.  
(3) Amennyiben a gyűjtőedényben a 12. § (3) bekezdésében felsorolt anyagot, tárgyat 
helyeztek el a kiürítést a Közszolgáltató jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról és 
indokairól a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt 24 órán belül értesíti. 



(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarítását 
azonnal köteles elvégezni, és a gyűjtőedényt az arra kijelölt helyre visszatenni.  
(5) A szolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni. 
8. § A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása kizárólag csak 
Nyíregyháza-Oros, 02 354/5 hrsz. alatt található, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
által működtetett Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. 
9. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló szabványos gyűjtőedény beszerzéséről a 
Közszolgáltató gondoskodik, amelyet a szolgáltatatást igénybe vevők részére elad, vagy bérbe 
ad. 
(2) A Közszolgáltatói tulajdonban lévő gyűjtőedény karbantartását, javítását, felújítását, 
cseréjét és szükség szerint annak mosását és fertőtlenítését a Közszolgáltató köteles elvégezni. 
(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés miatt 
következett be, javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik, függetlenül 
annak tulajdonjogától. 
 

4. A szolgáltatás szünetelése 
 
10. § A Közszolgáltató a szilárd hulladékkezelést csak az alábbi esetekben szüneteltetheti: 
a) az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik; 
b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a Közszolgáltatónak 
legalább 30 nappal a távollét kezdete előtt - a távollét időtartamának pontos megjelölésével – 
előre, írásban jelez, és ha az ingatlant más ez idő alatt nem használja. 
 

 
5. Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési 

közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
11. § A gazdálkodó szervezetek kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, a tevékenységük 
során keletkező települési hulladékot kötelesek Közszolgáltatónak átadni, kivéve a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot. 
12. § (1) A szilárd települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt kizárólag az arra 
szolgáló gyűjtőedényben lehet csak elhelyezni. 
(2) A gyűjtőedényt a közterületre csak az ingatlanhasználó személyének azonosítására 
szolgáló jelzésével (utca, házszám stb.) az alábbiak szerint lehet kihelyezni: 
a) A gyűjtőedény közterületre csak a szállítás napján helyezhető ki, a Közszolgáltató által 
megjelölt helyre. A begyűjtést követően, annak közterületről történő eltávolításáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni, legkésőbb az elszállítás napját követő nap 08.00 óráig. 
b) A nagyobb méretű gyűjtőedényt (konténert) a közterületre tartósan (1 hetet meghaladóan) 
kihelyezni a jegyző engedélyével, a közterület használatra vonatkozó szabályok betartása 
mellett lehet. 
c) Tilos a közterületre nem szabványos, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös edényt 
kihelyezni, illetve ott tartani. A gyűjtőedények tisztántartásáért, időnkénti fertőtlenítéséért az 
ingatlanhasználó a felelős. 
(3) Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, tűz és robbanásveszélyes, valamint folyékony, továbbá – 
külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), a gyűjtőjárművet 
károsító, a szállító egészségét és testi épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot 
elhelyezni. 
(4) Az ingatlanhasználó köteles a saját tulajdonában, használatában lévő elhasználódott 
gyűjtőedényt megjavíttatni, kicserélni, kivéve, ha arra a Közszolgáltató gondatlan ürítése 
miatti meghibásodás miatt van szükség. 



(5) Ha a hulladék méreténél vagy mennyiségénél fogva nem fér bele a gyűjtőedénybe, a 
szolgáltatást igénybe vevő köteles a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
zsákban a gyűjtőedény mellé kihelyezni, vagy azt külön megrendelés alapján a 
Közszolgáltatónak átadni. 
13. § A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, 
elszállításáról 24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén gondoskodni. 
14. § Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 

6. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
15. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
16. § (1) A települési szilárd hulladék elszállítása a közszolgáltató által meghatározott 
szállítási rend szerint történik, kivéve a 17. § (2) bekezdésében foglaltakat.  
(2) Az üdülőterületen a hulladékelszállítás külön szállítási szerződésben meghatározott 
feltételeknek megfelelően történik. 
17. § (1) Évente két alkalommal a Közszolgáltató az általa előzetesen meghirdetett 
időszakban és módon lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le ingyenesen. 
(2) A lomtalanítási akción kívül minden év tavaszán a nyesedékek begyűjtését március 30-ig, 
és a karácsonyt követően a fenyőfák begyűjtését, elszállítását január 20-ig a Közszolgáltató 
saját költségén végzi. 
 
 

7. Mentesség, kedvezmény 
 
18. § Mentesül a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az ingatlanhasználó,  
a.)  ha az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik. 
b.) tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30 nappal a 
távolléte előtt – a távolléti időtartam pontos megjelölésével – írásban bejelent és az ingatlant 
ez idő alatt más nem használja. 
19.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű 
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki 
a) tiszavasváriban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen 
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá 
c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát nem haladja meg. 
20.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályára a jövedelemigazolással együtt. 
(2) Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a 
benyújtott kérelem alapján - lehet figyelembe venni. 
(3) A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 
 
 
 
 

 



III. Fejezet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

 
1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

  
21.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás Tiszavasvári Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan 
tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
terjed ki.  
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 
Közszolgáltató részére átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 
céljából nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen 
történő elhelyezésére. 

 
2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 
22. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok 
ellátására jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt-t (továbbiakban: Közszolgáltató). 
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata a Közszolgáltatóval első alkalommal 1 éves határozott 
időtartamra, 2014. április 1. napjától 2015 . április 1. napjáig kötött közszolgáltatási 
szerződést. 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás 
ügyfélszolgálati helye: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. 
(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésébe, 
elszállításába a jogszabályi feltételekkel rendelkező vállalkozót (továbbiakban: szállító) 
bevonhat. 
(5) A szolgáltatási területen csak azok a vállalkozók végezhetik a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását, akik a Közszolgáltatóval szerződést kötöttek. 
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tiszavasvári szennyvíztisztító telepén 
(4440 Tiszavasvári, 0296/13 hrsz.), az erre kijelölt fogadóaknába üríthető le. 
 

3. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei 
 

23.§ (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 
esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban 
köteles a közszolgáltatást nyújtani. 



(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás közzététele útján 
értesíteni köteles. 
  

4. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
24. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését a Közszolgáltató 
teljes körűen látja el. 
(2) A szennyvízszállítás kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy 
végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 
a) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és címét. 
b) A Közszolgáltató a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül – az igénylővel 
egyeztetett időpontban – köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 
elszállítani.  
(3) 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 nem kommunális eredetű. 
25. § (1) A Közszolgáltató a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni. 
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék  
a) mennyiségét, 
b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),  
c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem, stb.) 
26.§ A közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművet, eszközöket a közterületen tárolni 
tilos, telephelyen a többi járműtől el kell különíteni. 
 

5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 
27. § (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező 
szennyvíz (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) szakszerű elhelyezéséről az 
alábbiak szerint: 
a) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a 
közcsatornába kell bevezetni. 
b) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a 
keletkező szennyvíz jogszabályban meghatározott feltételek szerinti tárolását, rendszeres 
elszállítását kell biztosítani a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját 
szennyvíztisztítóba történő bevezetésével. 
(2) Az ingatlantulajdonos rendszeresen és időben köteles a tárolót kiüríttetni, a szolgáltatást 
igénybe venni. Köteles biztosítani a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket. 
28.§ A szennyvíz elszállítást arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem 
végeztetheti. 
29.§ Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon 
köteles kiegyenlíteni. 
30.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, 
vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(2) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 
másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási 
szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmasa 
berendezéssel történik. 



 
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének díja és a díjfizetés 

rendje 
 
31.§ (1) A szolgáltatás díját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(2) A díjfizetés módja: a szolgáltatást igénybe vevő a díjat a helyszínen – a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz átadásakor - számla ellenében fizeti meg.  
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 
32.§ Szolgáltató minden év november 15. napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
részletes költségelemzés benyújtásával kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a 
szolgáltatási díj felülvizsgálatát. 
 

 
IV. Fejezet  

Záró rendelkezések 
 
33.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 
27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. 
 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
 
 
 



 

1. melléklet a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés közszolgáltatási díja: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés díjának felső határát az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:                                       550       Ft/m3 +  ÁFA 
Begyűjtés, szállítás:   1.620,21  Ft/m3 

Fizetendő közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke:        2170       Ft/m
+  ÁFA 
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 +  ÁFA 

Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4,7 m3): 10.200 Ft/forduló + ÁFA 



Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) 
önkormányzati rendelet indokolása 
 

1. Általános indokolás 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.  (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napján 
lépett hatályba, és azóta több alkalommal módosult. Ismét szükségessé vált tehát a Rendelet 
felülvizsgálata, mivel a folyamatos törvényi változásokra tekintettel a rendeletet több pontján 
szükséges módosítani.  
A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. 
Az önkormányzatoknak a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani, és ezzel kapcsolatos 
szabályokat rendeletben kell szabályozni. 
 

2. Részletes indokolás 
 

1-3. §-hoz 
 
Itt kerül szabályozásra, hogy a Rendelet a szilárd hulladék kezelésére, és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozik. A 
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok mindkét területre vonatkoznak, ezért az 
általános rendelkezések fejezetében kaptak helyet. 
 

4. §-hoz 
 
Az önkormányzat tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. A társulási megállapodásban az önkormányzat átruházta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésének jogát a társulásra, melyből következően az 
önkormányzat már nem rendelkezik szerződéskötési jogosultsággal. 
Törlésre került a közszolgáltatói szerződés időtartamára vonatkozó rendelkezés, mert azt 
magasabb szintű jogszabály szabályozza. 
 

5. §-hoz 
 

Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek a közszolgáltatói szerződés tartalmára 
vonatkozóan magasabb szintű jogszabályban vannak szabályozva. 
 

6-20.§-hoz 
 

Ezen rendelkezéseken a Ht. módosítása következtében átvezetésre került az ingatlanhasználó 
fogalma, a korábbi ingatlantulajdonos szóhasználat helyett.  
Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek magasabb szintű jogszabályban már 
szabályozva vannak. 
A szolgáltató,illetve szolgáltatást végző szóhasználat helyett egységesen Közszolgáltató 
szóhasználat szerepel a Rendeletben. 
 
 



21-23. §-hoz 
 

A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. Az új szabályozás lényege, 
hogy a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel elvezetett 
háztartási szennyvíz fogalmát. (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.).  
Emiatt ezt a változást szükséges a Rendelet egészén átvezetni, tehát ahol a Rendeletben 
„folyékony hulladék” szóhasználat szerepel, ott az módosul „nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz” szóhasználatra. 
 

23-30. §-hoz 
 
A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. Új 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani.  
 
Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg:  
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen 
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás 
céljából történő átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás 
ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó  
sajátos szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

31-32.§-hoz 
 

Alapvető különbség a közszolgáltatási díj meghatározásának a folyékony hulladékra 
vonatkozó korábbi szabályaihoz képeset, hogy nem a fogyasztott víz mennyiségéhez, hanem a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az 
ingatlantulajdonosnak.  

 
 

1. melléklethez 
 

A Rendelet melléklete tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj mértékét.  
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § 
(1) bekezdése szerint: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 



Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes 
személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott 
közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét 
követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. 
január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, 
ugyanezen feltételekkel számított összeg 90 %-át. 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:  
a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy 
ingatlantulajdonosra vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 
2013. január 31-én az adott ingatlantulajdonosra, vagy – ha önkormányzat díjrendeletet nem 
alkotott – a szolgáltató  által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben 
megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg 
(beleértve alapdíjat) 
 
Fentiek értelmében tehát a természetes személy ingatlantulajdonosra nem alkalmazható a 
jelen mellékletben megállapított díjtéttel egészen addig, amíg a fent idézett 
rezsicsökkentésről szóló jogszabály hatályos. A gazdálkodó szervezetekre nem vonatkozik 
fenti jogszabály, tehát a Rendeletben meghatározott díj rájuk alkalmazható. 
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