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(Módosítással egységes szerkezetben!) 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

10/2016. (III. 18.)  
 

önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

rendszeres közszolgáltatásról. 
 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya  
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nyírmeggyes településnek a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) 
meghatározott, s e rendelet szerint biztosított közszolgáltatásba bevont közigazgatási 
területén található mindazon közcsatornára rá nem kötött, vezetékes vagy saját 
ivóvízellátással rendelkező – a Vgtv. szerint értendő – ingatlantulajdonosra (a 
továbbiakban: ingatlantulajdonos), akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) keletkezik. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a háztartási szennyvíznek nem minősülő 
hulladékra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre, valamint a háztartási szennyvíz 
nem rendszeres – hanem ideiglenes begyűjtési, vagy rendkívüli ellátás keretében 
történő, külön jogszabályi rendelkezések szerinti – begyűjtésére.   

 
 

2. A közszolgáltatás tartalma 
 
2. § (1) E rendelet szerint kell biztosítani az ingatlan használatával kapcsolatban 
keletkezett háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtését (a továbbiakban: 
közszolgáltatás). A közszolgáltatás magában foglalja a keletkezési hely szerint 
érintett ingatlanon – az ingatlantulajdonos által a Vgtv. szerint – összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek az e rendelet szerint kijelölt közszolgáltató által a megjelölt 
átadási helyre történő ártalmatlanítási célú, rendszeres időközönkénti elszállítását, 
valamint ott a befogadóba történő végleges elhelyezését (a továbbiakban: ürítés), 
továbbá az ezekkel összefüggő szabályszerű átadás-átvételi tevékenységet.  
(2) A közszolgáltatás nyújtásáért a szolgáltatás végzőjét az e rendeletben 
meghatározottak szerint közszolgáltatási díj illeti meg.  
 

 
3. A közszolgáltató 
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3. § A közszolgáltatást az e rendelet szerinti működési területen Nagy Zsigmond 

4700 Mátészalka, Bartók Béla út 31/A. szám alatti szennyvízszippantó vállalkozó, mint  

kijelölt közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) köteles 2016. évtől kezdődően 

10 évig rendszeresen ellátni a Nyírmeggyes Község Önkormányzatával (a 
továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: 
közszolgáltatási szerződés)  szerint. 

 
4. Átadási hely 

 
4. § A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól általa átvett háztartási szennyvizet 
ártalmatlanítás céljából a Mátészalkai szennyvíztisztító telepre (Mátészalka külterület 
0280. 0281/2 és 0281/3 hrsz. alatt) – mint a vízügyi hatóság által kijelölt átadási 

helyre (a továbbiakban: átadási hely) – köteles szállítani és ott kell azt szabályszerűen 

ürítenie, átadnia. 
 

5. A közszolgáltatási szerződés 
 

5.   § (1) A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat a Vgtv., valamint 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg. 

(2) A közszolgáltatási szerződésben – a Vgtv.-ben foglalt szabályokra 
figyelemmel, valamint a Vhr. közszolgáltatási szerződésre vonatkozó 
rendelkezéseiben meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl – rögzíteni kell: 

a) a közszolgáltatási szerződést kötő felek megnevezését, azonosító adatait, 
képviselőjüket;  
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta megnevezett 
közszolgáltatás teljesítését; 
c) a közszolgáltatás teljesítésének területi, személyi és tárgyi hatályát, a 
közszolgáltatás megnevezését, valamint a megnevezett közszolgáltatás tartalmát;  
d) a közszolgáltatás szerződés létrejöttének időtartamát; 
e) a háztartási szennyvíz begyűjtésének, a közszolgáltatás teljesítésének módját, 
valamint az elszállításnak az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított maximális 
idejét, a megrendelés módját, feltételeit; 
f) az átadási hely meghatározását, és annak kizárólagos és kötelező 
igénybevételét; 
g) a közszolgáltatásnak a Közszolgáltató részéről történő folyamatos végzése 
ellenőrzési lehetőségét és módját; 
h) a Közszolgáltatónak és az Önkormányzatnak a közszolgáltatással összefüggő 
– a Vgtv. és Vhr., továbbá e rendelet szerinti – jogait, és kötelességeit, különös 
tekintettel a közszolgáltatás díjának szabályozására, valamint alkalmazásra, az 
alkalmazás tekintetében kiemelten a szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseinek a természetes 

személy ingatlantulajdonosok felé történő érvényesítésére; 
i) a Közszolgáltató által igazolt díjhátraléknak – a Vgtv. szabályai szerinti – adók 
módjára történő behajtása lehetőségét, kötelezettségét; 
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j) a közszolgáltatás ingatlantulajdonosok részéről történő kötelező és kizárólag a 
közszolgáltatótól történő igénybevételének rögzítését, valamint a közüzemi 
szerződés kötelező létesítésére vonatkozó, e rendelet szerinti főbb szabályokat; 
k) a Közszolgáltatónak a Vgtv. szerinti beszámolási kötelezettségét az 
Önkormányzat felé; 
l) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének Vhr. szerinti eseteit, valamint a 
felmondás Vgtv. és Vhr. szerinti szabályait; 
m) a közszolgáltatási szerződés nyilvános jellegének tényét, valamint a 
közszolgáltatási szerződést kötő feleknek a közszolgáltatási szerződés nyilvános 
közzétételével kapcsolatos kötelezettségét; 
n) a közszolgáltatási szerződést kötő feleknek a közszolgáltatással összefüggő 
egyéb nyilatkozatait; 
o) a közszolgáltatási szerződés megkötésének helyét és idejét, a szerződő felek 
képviselőinek aláírását és nem természetes személy szerződő fél esetében hivatalos 
bélyegzője lenyomatát. 
 
 

6. A közszolgáltatás igénybevétele 
  

6. § (1)  A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást az e rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi ingatlantulajdonos – ide nem értve a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételt – köteles az ingatlanán keletkezett, és általa összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségének megfelelő gyakorisággal, de évente legalább 
egyszer igénybe venni. 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó 
szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a közszolgáltatás 
tartalmának megvalósításáról önállóan nem gondoskodik. 
 
7. § (1)  A közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelező közüzemi szerződés (a 
továbbiakban: közüzemi szerződés) – a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között, 

fő szabályként – írásba foglalt módon jön létre, de létrejön írásba foglalás nélkül is a 
következő tények, körülmények valamelyikének fennállása, vagy bekövetkezése 
esetén: 
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos számára 
bizonyíthatóan felajánlja; 
b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre 
áll; 
c) a közszolgáltatás első igénybevétele alkalmával. 
(2) A közszolgáltatás felajánlása, vagy annak ellátására történő rendelkezésre 
állás keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak módjáról, 
feltételeiről előzetesen, továbbá az azokban bekövetkező változás előtt a változás 
tartalmáról, idejéről, következményeiről az általa ismert ingatlantulajdonost köteles – 
bizonyítható módon – írásban értesíteni, míg a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezett többi ingatlantulajdonost nyilvános felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése (bejelentése) 
alapján – az általuk egyeztetett időpontban – köteles a közszolgáltatást nyújtani. A 
megrendelésre vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződésben kell 
meghatározni. 
(4) A közüzemi szerződésben meg kell határozni: 
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a) a Közszolgáltató és a megrendelő ingatlantulajdonos adatait (felek neve, 
valamint természetes személyek esetén személyazonosító adatai, lakcíme, míg nem 
természetes személyek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma); 
b) a közüzemi szerződés tárgyát; 
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját; 
d) a teljesítéssel érintett ingatlan pontos helyét, címét; 
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat; 
f) a felek jogait és kötelezettségeit; 
g) a közszolgáltatás végzésének az adott alkalomra szóló konkrét 
megrendelésére vonatkozó szabályokat; 
h) a közszolgáltatás díjának (ellenértékének) megállapítását, a számlázásnak, 
valamint a számla kiegyenlítésének a módját; 
i) a közszolgáltatás általános mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás 
feltételeit és ezen ok miatt megnövelt díját; 
j) a közszolgáltatás teljesítésének a megrendelő ingatlantulajdonos hibájából 
történő elmaradása, vagy a közszolgáltatás teljesítése esetén az átadott háztartási 
szennyvíz kis mennyisége miatti igénybevételéért felszámított költséget;  
k) a közüzemi szerződés módosításának, megszűnésének, megszüntetésének 
feltételeit; 
l) a személyes adatok kezelésére vonatkozó – e rendeletben meghatározott – 
rendelkezéseket;  
m) az irányadó jogszabályok megnevezését; 
n) a közüzemi szerződés megkötésének helyét és idejét, a szerződő felek 
képviselőinek aláírását és nem természetes személy szerződő fél esetében hivatalos 
bélyegzője lenyomatát. 
 
 

7. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei  
 
8.  § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Vgtv. és a Vhr. szabályai alapján, 
valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EÜM rendeletben (a továbbiakban: R.) 
meghatározott követelményeknek megfelelő eszközökkel és az ott meghatározott 
feltételek, előírások, továbbá e rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés 
szabályai szerint jogosult és köteles ellátni. 
(2) A Közszolgáltató az ürítést kizárólag az e rendeletben meghatározott átadási 
helyen – az arra kijelölt ürítési ponton – végezheti. 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az igénybe vételére kötelezettek felé a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott minőségi ismérvekkel, célgépével 
(szállítójárművel, berendezéssel és egyéb technikai eszközzel) és szakmai személyzettel, 
úgy teljesíti, hogy a háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos – konkrét, az 
adott alkalomra szóló – megrendelésétől számított 72 (hetvenkettő) órán belül 
begyűjteni, az ingatlantulajdonos pedig köteles a begyűjtést elősegíteni. 
(4) A Közszolgáltató által használt célgépek alapfelszereltségének és műszaki 
állapotának alkalmasnak kell lenni az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására 
alkalmas közműpótló létesítményei kiürítésére.  
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatást folyamatos rendelkezésre állással úgy 
teljesíti, hogy a háztartási szennyvíz begyűjtését csak a jogszabályban 
meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. 
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(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz begyűjtését a megrendelő 
ingatlantulajdonostól nem tagadhatja meg, kivéve: 
a) – annak veszélytelensége megállapításáig – ha ismeretlen eredetű a 
szállításra való hulladék,   
b) ha a hulladék az átadási helyen nem helyezhető el. 
(7) A Közszolgáltató a begyűjtés, szállítás során okozott szennyezés esetén 
köteles – a közterületen túl – a magánterületen is megtisztítani és fertőtleníteni a 
szennyezett területet.  
(8) A közszolgáltatás nyújtásáért a Közszolgáltatót az e rendeletben 
meghatározottak szerint közszolgáltatási díj illeti meg.  
 
 

8. Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei  
 
9.   § (1) Az ingatlantulajdonos az e rendeletben meghatározott kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő közműpótló 
létesítményt létesíteni, és a háztartási szennyvizet abban elhelyezni. A R.-ben 
meghatározott közműpótló létesítmény akkor tekinthető megfelelőnek, ha rendelkezik 
az arra illetékes hatóság által kiadott építési, vagy létesítési, valamint 
használatbavételi, fennmaradási, vagy üzemeltetési engedéllyel, továbbá a 
szakhatóságok hozzájárulásával és legalább kétheti szennyvízmennyiség tárolására 
alkalmas, vízzáróan kialakított, és e rendeletben foglalt feltételek szerint 
rendszeresen kiüríthető. 
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló létesítménybe 
csak háztartási szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a 
közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát 
vagy testi épségét, egészségét, sem a környezetet nem károsíthatja. A közműpótló 
létesítmény szabályszerű létesítését és működését az érintett engedélyező hatóság, 
valamint a szakhatóságok ellenőrizhetik. 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló létesítmény 
megközelíthetőségét oly módon, hogy abból az összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kitermelését a Közszolgáltató alapfelszereltségűnek tekinthető szállítójárművel és 
egyéb technikai eszközeivel el tudja látni. Ennek hiányában a Közszolgáltató az 
általa teljesítendő többletszolgáltatásért a közszolgáltatási alapdíjnál – az e 
rendeletben szabályozott – magasabb összegű többletdíjat számolhat fel. 
(4) Az ingatlantulajdonosnak háztartási szennyvíztől elkülönítve kell 
összegyűjtenie és elszállíttatnia – az arra megállapított szabályok szerint – a 
háztartási szennyvíznek nem minősülő hulladékot.  
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért – az e rendeletben megállapított 
szabályok szerint – köteles megfizetni a Közszolgáltató számára a közszolgáltatási 
díjat.  
 
10.  § (1) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonos változása, vagy egyéb ok miatt a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, úgy köteles a Közszolgáltatónak 8 
(nyolc) napon belül bejelenteni a közüzemi szerződés létrejöttéhez szükséges – e 
rendeletben szabályozott – adatait. 
(2) A Közszolgáltató – valamint ha arra kötelezett, úgy a közszolgáltatás 
tartalmának megvalósításáról önállóan gondoskodó gazdálkodó szervezet – 
adatszolgáltatási kötelezettségének a Vhr. adatszolgáltatás teljesítésre vonatkozó 
rendelkezései szerint köteles eleget tenni. 
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9. A közszolgáltatás díja 
 

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért az e 
rendeletben – a Vgtv. és a Vhr. rendelkezései alapján – meghatározott és e rendelet 
szabályai szerint fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.  

(2) A díj egységnyi tételét Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg. 

(3) Az alkalmazható és érvényesíthető díj legmagasabb egységnyi tétele 1.400,- 
Ft/m3 (köbméterenként egyezernégyszáz forint). A díj az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 
(4) A díj felülvizsgálatát a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év október 31. 
napjáig kezdeményezheti – a Képviselő-testülete felé, írásban, az Önkormányzat 
Jegyzője útján – a Vgtv.-ben és a Vhr-ben foglaltaknak megfelelően összeállított 
díjkalkuláció megküldésével. Ha a Közszolgáltató kezdeményezi a díj felülvizsgálatát, 
úgy a díjkalkulációval együtt kell rendelkezésre bocsátania – az egyébként 
felülvizsgálat hiányában is évente megküldendő – költségekkel és ráfordításokkal 
kapcsolatos adatokat. 
(5) A fizetendő díjat (mint alapdíjat) az ingatlanon – a Vhr.-ben meghatározott 
korrekciós tényezőkre is figyelemmel – keletkező háztartási szennyvíz 
mennyiségének és az egységnyi díjtételnek a szorzata teszi ki. 
(6) 1 
(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését követően számlát bocsát ki az 
ingatlantulajdonos által fizetendő díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a díjat a 
Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla átvételekor – 
legkésőbb azonban a teljesítést követő 5 (öt) munkanapon belül – köteles 
készpénzben kiegyenlíteni. 
(8) 2 
(9) A Közszolgáltató legkésőbb a teljesítés elmaradását követő 5 (öt) napon belül 
bocsát ki számlát az ingatlantulajdonos által fizetendő kiszállási díjról, mely alapján 
az ingatlantulajdonos azt a Közszolgáltató részére a kibocsátott számla alapján 
utólag, a számla kézhezvételétől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül 
köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni.  
(10) Ha a közszolgáltatás teljesítése során az átadott háztartási szennyvíz kis 
mennyisége miatt az ingatlantulajdonos által fizetendő díj összege nem érné el a (8) 
bekezdésben meghatározott átalányösszeget, úgy a Közszolgáltató a kiszállási díjra 
jogosult. 
(11) Az ingatlantulajdonos a kibocsátott számla adataival és összegével 
kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. 
(12) A kifogásnak a számla kiegyenlítési kötelezettségére vonatkozóan halasztó 
hatálya nincs. 
(13) A kifogásra – annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül – a 
Közszolgáltató vagy megbízottja köteles írásban érdemi választ adni. 

                                                           
1 A (6) bekezdést 2017. június 1. napjától hatályon kívül helyzete a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. §-a. 
2 A (8) bekezdést 2017. június 1. napjától hatályon kívül helyzete a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. §-a. 
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(14) Bármilyen jogalap nélküli követelés esetén a többletösszeget a Közszolgáltató 
– külön kérés nélkül is – köteles visszafizeti, vagy az ingatlantulajdonos írásbeli 
kérelmére az ingatlantulajdonos soron következő díjfizetésébe beszámítani. 
(15) A természetes személy ingatlantulajdonos részére megállapított díjak 
alkalmazásával, a számla kiállításával és az azokra vonatkozó tájékoztatással 
kapcsolatban a Közszolgáltatónak teljesítenie kell a szippantott szennyvízre 
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a rezsicsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit, 
megsértésük esetén e hivatkozott törvény szerinti külön eljárásnak van helye. 
 

 

10. Személyes adatok kezelése  
 
12. § (1) A Közszolgáltató – a közszolgáltatás teljesítése érdekében és azzal 
összefüggésben – jogosult az ingatlantulajdonosnak az e rendeletben meghatározott 
személyes adatai (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 
kezelésére, különösen az igénybe vett közszolgáltatás díjának teljesítésével 
kapcsolatban. 
(2) A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és végrehajtási rendeletei 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 

 

11. Záró rendelkezések  
 
 

13. § A rendelet 2016. március 18. napján lép hatályba. 
 

14. § Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési 
folyékony hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 6/2005. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 4/2006. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet. 
 
15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést is szolgálja. 
 
Szőkéné Vadon Edit  sk.                                      Lipták József sk. 
polgármester                                                             jegyző 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. március 18. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2016. március 18. 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
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