
Gödöllő Város Polgármestere 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 16-i ülésére 

Tárgy: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 6/2015 (III. 6.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2013. január l-jei hatállyal egészült ki a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
szabályaival, melynek 44/C § (2) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzat képviselő
testületének rendeletalkotási feladat és hatásköréről. 

Ennek megfelelően az önkormányzat 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; 

e) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, 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. 

A törvény 44/B. §-a rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy 
egyéb jogcímen használója (együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, 
közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak 
begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a 
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart 
fenn. 

A 2015. évben Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 6.) 
önkormányzati rendeletével a közszolgáltatás jogszabályi keretei meghatározásra kerültek, és 
versenyeztetési eljárást követően egy év időtartamra Szepesi Zoltán egyéni vállalkozóval a 
közszolgáltatási szerződés megkötésre került. A szerződés lejáratát megelőzően új pályázati 
eljárás került lefolytatásra, melyben egyedüli ajánlattevőként csak a jelenlegi közszolgáltató 
tett ajánlatot. 

A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a közszolgáltatásért fizetendő díjakat, melyek egyik 
tétele az új versenyeztetési eljárásban alacsonyabb lett a korábbi díjnál, így a rendeletet 
mindenképpen módosítani szükséges. 
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A közszolgáltatás elmúlt évi tapasztalatai indokolják a rendelet 4. §-a kiegészítését az 
elszállításra kerülő mennyiség vonatkozásában, mivel kissé érthetetlen módon többször 
előfordult, hogy az ingatlan tulajdonosa a pár m3 szennyvíz elszállítását kérte, holott 
gyűjtőtartálya annál jóval többet tartalmazott. Így viszont a közszolgáltatónak egy 2-3 m3-es 
fuvarért kellett kiszállnia, ami teljes mértékben veszteséget termel és hosszú távon 
kockázatossá teszi a közszolgáltatás működését. 

További módosítások indoka az elmúlt évben tapasztalt lakossági igénybevételekhez köthető. 
A 2015. év március 19. és december 31. között a közszolgáltató által elvégzett tevékenységet 
a város lakossága és szervezetei az alábbiak szerint vették igénybe: 
- érintett ingatlanok száma: 48 db, 
- elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége: 520 m3. 

Kijelenthető, hogy a tényleges igénybevétel minimális, mivel a 2015. évi pályázatban még az 
alábbi paraméterekkel kalkuláltak a szakemberek és ezek érdemben nem változtak. 
- a közcsatornára nem csatlakozott ingatlanok száma: 779 db, ebből 716 db lakossági 
ingatlan, 63 db nem lakossági ingatlan. 
- az ivóvízfogyasztás alapján kalkulálható háztartási szennyvíz mennyisége: 5660 m3/év. 

A fentiek alapján a lakosság ösztönzése a közszolgáltatás igénybe vételére környezetvédelmi 
és közegészségügyi, társadalmi szempontból is fontos. A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a begyűjtés helye 
szerint illetékes vízügyi hatóság jár el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) szerinti 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként, azonban a fenti jogszabály esetünkben csak a 
közszolgáltatóra vonatkozó felügyeletet jelenti. 

A szabályozás másik aspektusaként közelmúltban több lakossági észrevétel és panasz érkezett 
szabálytalan lakossági szennyvízkezelés és elhelyezés témakörében. Egyebek mellett 
felmerült az a jogos igény, hogy pl. a szomszéd ne a kertjében locsolja szét a szennyvizet, 
hanem a közszolgáltatóval, ellenőrzött körülmények között szállíttassa el azt, illetve az ettől 
eltérően eljáró személyeket szankcionálni lehessen. A bejelentések kivizsgálása nyomán 
nyilvánvalóvá vált, hogy a hatályos jogi szabályozás az előírások mellett nélkülözi a 
joghátrányok, szankciók alkalmazásának lehetőségét. Megfelelő jogi eszközök, joghátrányok 
alkalmazásának lehetősége elengedhetetlen ahhoz, hogy szükség esetén kikényszeríthető 
legyen a jogkövető magatartás, ezért javaslom azok beépítését a szabályozásba. 

Bízom benne, hogy a szankcionálási lehetőség bevezetése és a közszolgáltatási dij újabb 
csökkenése együttesen segíti környezetvédelmi céljaink elérését. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendeletmódosítás áttanulmányozására és 
elfogadására. 

Gödöllő, 2016. március „ " 
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Dr. Gémesi György 

polgármester 



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2016. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 

6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésének c) 
és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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. 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III. 6.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
rendelet) 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 

„(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." 

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

3. §A rendelet 8 §-a az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: 

8/ A § ( 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. 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napját követő 
napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti. 

(2) A2.§ 2016. március 21-én lép hatályba. 

Gödöllő, 2016. március „ " 

Dr. Gémesi György 
polgármester 
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Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző 



1. melléklet a ... ./2016. ( .... )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/m3 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
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