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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete 

és az azt módosító 22/2015. (IX. 11.) valamint a 4/2016.(III.17.) önkormányzati 

rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Gödöllő Város Önkormányzata a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett 

egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére e 

rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez a településen. 

(2) A rendelet területi hatálya Gödöllő város közigazgatási területére terjed ki.  

(3) A rendelet tárgyi hatálya a (2) bekezdés szerinti területen keletkező a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint a Gödöllő Város Önkormányzata és 

a vele kötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató e szerződés szerinti tevékenységére terjed 

ki. 

(4) A rendelet személyi hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik a (2) bekezdés 

szerinti területen az 1995. évi LVII. tv. 44/B. §-a alapján ingatlantulajdonosnak minősülnek és 

a tulajdonukban lévő ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik 

(továbbiakban: Ingatlantulajdonos). 
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(5) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma:  

a) a Gödöllő város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan vízgazdálkodásról szóló 

törvény szerinti tulajdonosánál keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése, 

b) az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,  

c) a begyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából a Gödöllő Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által e rendeletben kijelölt ártalmatlanító 

telepen történő elhelyezése. 

A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely kijelölése 

2. § 

 (1) Gödöllő város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett közszolgáltató: Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállalkozó (továbbiakban: 

Közszolgáltató).  

(2) A Gödöllő város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizek elhelyezésére az Önkormányzat a gödöllői 0137/2 

helyrajzi szám alatt felvett, a Horgásztó utcában fekvő, a DMRV Duna Menti Regionális 

Vízmű Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett szennyvíztisztító telepet jelöli ki, 

azon belül az e célra kialakított szennyvízfogadó és előkezelő műtárgyat, mint bebocsátási 

pontot.  

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3. § 

(1) Az Önkormányzat feladata: 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  
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b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

(2) A Közszolgáltató feladata:  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtése, elszállítása, 

ártalmatlanítás céljából, 

b) a háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása iránti bejelentések és a panaszok 

fogadásához legalább telefon alapú – ügyfélszolgálat és ügyeleti rendszer biztosítása. 

(3) A közszolgáltatást hétköznap, legalább hétfői, szerdai, pénteki napokon reggel 8-20 óráig 

terjedő időtartamban kell biztosítani. 

(4) Az Ingatlantulajdonos feladata: az ingatlanán, az 1. § (1) bekezdésben meghatározott 

módon keletkező háztartási szennyvíz begyűjtés, elszállítás céljából történő, Közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátása és a közszolgáltatási díj megfizetése.  

(5) Üzemeltető feladata:  

a) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a 

Közszolgáltató részére történő, az e törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

adatszolgáltatás az ivóvízfogyasztást igénybe vevő fogyasztókról, illetve a Gödöllő város 

csatornahálózatba be nem kötött területrészeiről.  

b) A Közszolgáltató által a bebocsátási ponthoz szállított, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz paramétereiről (mennyiség, időpont, beszállító jármű forgalmi 

rendszáma) nyilvántartást vezetni. 

c) A bebocsátási pont bármilyen okból történő működésképtelenségéről vagy a 

közszolgáltatást akadályozó tényezőről a Közszolgáltatót és az Önkormányzatot 

haladéktalanul értesíteni.  
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Az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 

ellátásának és kötelező igénybevételének módja és feltételei 

4.§ 

 (1) Az Ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, 

vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a 

jogszabályi, környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve – adott esetben - az 

egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint a Közszolgáltatónak az e rendeletben 

meghatározott módon átadni és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

(2) Az Ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül zárt, vízzáró kivitelű, e célra kialakított létesítményben köteles gyűjteni.  

(3) A (2) bekezdés szerinti létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális 

jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, a szállító 

jármű állagát, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a 

műtárgyainak állagát. 

(4) Az Ingatlantulajdonos - az 5. §-ban foglalt kivételekkel - köteles a (1) bekezdés szerint 

gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező 

közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal igénybe venni. 

(5) Az Ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanon belüli gyűjtőhely 

megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  

(6) Az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéses jogviszonyt annak 

ténye is létrehozza, hogy a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 

felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, továbbá az 

Ingatlantulajdonos azt igénybe veszi. Az Ingatlantulajdonos köteles személyes adatait a 

Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezett vagy kötelezetté válik. 
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 (7) A közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásáról, elérhetőségéről, a 

közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a szolgáltatás igénybevételére irányuló bejelentés 

módjáról a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonost köteles írásban értesíteni vagy felhívás 

közzététele útján tájékoztatni. 

(8) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlan 

tulajdonosokat - a változás bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - írásban értesíteni köteles, 

az (7) bekezdésben meghatározott módon. 

(9) A közszolgáltatásra irányuló jogviszony keretében a Közszolgáltató köteles a 

közszolgáltatásnak az Ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

eleget tenni, a bejelentéstől számított legfeljebb 72 órán belül. Az Ingatlantulajdonos által 

történő igénybejelentés történhet írásban (fax, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás 

elvégzését a Közszolgáltató köteles az Ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.  

(10) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 

ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy 

korlátozható. 

(11) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadja annak elszállítását. 

(12) Nem tartozik a közszolgáltató tevékenységi körébe a nem folyadék állapotú szennyvíz-

származékok begyűjtése, így különösen az űrgödrös árnyékszékek ürítése, szennyvíz iszapok 

elszállítása. 

 (13) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását - a (11) és (12) bekezdésben 

foglaltak kivételével - nem tagadhatja meg. 
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1
(14) A Közszolgáltató jogosult, egyben köteles - a (11) és (12) bekezdésben foglaltak 

kivételével - a szállító jármű tartályának űrtartalmáig terjedő mennyiségben az ingatlanon 

lévő szennyvíztároló műtárgyból a háztartási szennyvizet begyűjteni és elszállítani, az 

Ingatlantulajdonos, amennyiben a közszolgáltatást igénybe veszi, mennyiségi korlátot a 

Közszolgáltatónak nem szabhat meg. 

 

Üdülőingatlanokra és az időlegesen használt vagy nem használt ingatlanokra vonatkozó 

szabályok 

5. § 

(1) Az üdülőingatlanok és időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira az e rendelet 

előírásait kell alkalmazni, a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel. 

(2) A vízellátással rendelkező üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok 

tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.  

(3) Az Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem 

keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(4) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés okát, illetőleg 

annak megszűnését az Ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. A 

bejelentésben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.   

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos 

rendelkezések 

6. § 

 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által e 

rendeletben kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.  

 (2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 

                                                 
1
 Kiegészítette: 4/2016.(III.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2016. március 18-ától. 
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elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége, az 

elhelyezési időpontja és származási helye, valamint a megrendelés időpontja 

akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen. 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

7. § 

(1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles Ingatlantulajdonosokról a 

Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok 

kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően köteles 

eljárni. 

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 

személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet és a közszolgáltatás igénybevételével 

összefüggő adatokat tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási 

szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás 

fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat 

megsemmisíti. 

(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlantulajdonos 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 
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A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

8. § 

(1) Az Ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete 

tartalmazza.  

 (2) A Közszolgáltató a teljesítéskor számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő 

közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 

Közszolgáltató részére helyben megfizeti.  

(3) A Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos részére kiszámlázandó összeget a következő 

módon állapítja meg:  

Az évi első alkalommal történő szolgáltatás teljesítésekor az Ingatlantulajdonos által fizetendő 

összeg az alapdíj (Ft/hó/ingatlan) 12 hónapra vetített összege, valamint az elszállítandó 

háztartási szennyvíz mennyiségétől függően kiszámított ürítési díj (Ft/m3). Amennyiben az 

Ingatlantulajdonos a jelen rendeletben előírt, kötelező évi egy alkalmon kívül további igényt 

jelent be a közszolgáltatás elvégzése iránt, ezen szolgáltatás teljesítéskor az 

Ingatlantulajdonos által fizetendő összeg már csak az elszállítandó háztartási szennyvíz 

mennyiségétől függően kiszámított ürítési díj (Ft/m3) összegét tartalmazza. 

(4) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  

(5) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincsen.  

(6) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy 

megbízottja válaszolni köteles. 

(7) 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 útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 



9 

 

(8) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos írásbeli 

kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségébe 

beszámítja.  

(9) A 4. § (11) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az 

Ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni. 

8/A. §
2
 

(1) Aki e rendelet: 

a) 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait nem teljesíti, 

b) 4. § (1)- (5) és (6) bekezdésekben rögzített előírásokat megszegi, 

c) 5. § (2)- (4) bekezdésében foglalt szabályokat nem tartja be, 

d) 6. § (1) bekezdésében szereplő ártalmatlanításra és leeresztésre vonatkozó 

rendelkezéseket megszegi, 

e) 8. § (1), (2), (5) és (7) bekezdésében meghatározott díjfizetéssel kapcsolatos szabályokat 

megszegi, 

a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, és természetes 

személy esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben a közterület-felügyelő a 

közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó ügyféllel szemben 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve közigazgatási eljárást 

kezdeményezhet. 

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a jegyzőre ruházza. 

(4) A rendeletben foglalt előírások megtartását a jegyző és a jogszabályok szerint 

ellenőrzésre jogosult más szervek bármikor ellenőrizhetik. 

(5) Gödöllő Város Képviselő-testülete a jelen rendeletben szabályozott, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz jogellenes begyűjtésével és az ahhoz kapcsolódó 

közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben hatáskörét a jegyzőre ruházza. A jegyző a 

rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

(6) A jegyző eljárására, valamint a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás 

során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

                                                 
2
 Kiegészítette: 4/2016.(III.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2016. március 18-ától. 
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Értelmező rendelkezések 

9. § 

E rendelet alkalmazásában:  

a) háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó 

szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem 

tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak 

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint); 

b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: 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 (1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 37. pontja szerint); 

c) ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcím alapján használó személy. 

d) begyűjtés: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan 

tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától történő átvétele, 

elszállítása és ártalmatlanítás céljából történő átadása (1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 

38. pontja szerint); 

e) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak 

nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban 

(április 1. és szeptember 30. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja. 

f) Időlegesen használt ingatlan: elsősorban a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, 

amelyet az ingatlantulajdonos a teljes naptári évben legalább 4 hónapig nem használ, ahol 

sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást 

igénybe veszik.  

g) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik 

igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 

Hatálybalépés 

10. § 
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(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1998. évi 27. ( XII. 10.) sz. 

önkormányzati rendelet. 

Gödöllő, 2015. március 5.  

 

  Dr. Gémesi György sk.      Dr. Nánási Éva sk. 

            polgármester                címzetes főjegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. március 17-én.  
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3
1. melléklet a 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása 

igénybevételéért fizetendő kéttényezős díj: 

a) alapdíj: 200 Ft /hó/ingatlan  

b) ürítési díj:  2450 Ft/m
3
  

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 

 

                                                 
3
 Módosította: 4/2016.(III.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2016. március 21-étől. 


