
Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
4/2014.(II.06.) 

önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről 

 
Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjaiban megjelölt feladatkörében és 42. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja, hatálya 
 
1. § (1) A rendelet célja Rohod község termőtalajának és ivóvízkészletének védelme, 

valamint a köztisztaság biztosítása a településen. Ennek érdekében valamennyi rohodi 
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Rohod község bel- és külterületén található, a 
közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkezett 
szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő 
elhelyezésére. 
 

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a szennyvízcsatorna  

hálózatba nem vezethetők be; 
b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 

szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására. 
 

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai 
 

3. § A közszolgáltatás tartalma kiterjed a Rohod község közigazgatási területén lévő 
valamennyi ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanításra. 
 

A közszolgáltatás ellátása 
 

4. § (1) A szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat kötelező 
helyi közszolgáltatás útján látja el. 
(2) A közműhálózatra nem csatlakozott ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán 
keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott  módon, az 
önkormányzat  által biztosított szolgáltatás igénybevétele útján köteles  gondoskodni.   
 (3) Az önkormányzat a  szolgáltatás  ellátására  pályázatot  ír  ki és a pályázat  nyertesét  
bízza meg 10 évre  szóló szerződéssel. 

 



5. § (1) Az önkormányzat által megbízott közszolgáltató: Kocsis Lajos János 
Fehérgyarmat, Toldi út 12. szennyvíz szippantó kisiparos. 
(2) Az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely: a Kristályvíz Nonprofit Kft. 
(Mátészalka, Kocsordi út 2. sz.) által működtetett, természetben Őr község 
közigazgatási területén 011/4. hrsz.-on lévő szennyvíztisztító telep. 

 
 

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

 
6. § (1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás  teljesítésére a  Képviselőtestület  szerződést köt.  
(2)  A szerződés 10 évre szól.  A szerződés  az aláírás napján jön  létre  és - ha  a  
rendelet  eltérően nem rendelkezik - az aláírást  követő év  első napjától számított  10  
év utolsó  napján szűnik  meg. 
(3) A szerződésben rögzíteni kell:   
a) a szennyvíz  elszállításának a bejelentéstől számított  maximális  határidejét, 
b) a szennyvíz gyűjtésének módját, 
c)  a teljesítés helyét, 
d) a begyűjtési gyakoriságot, 
e) a leeresztő  helyek  megnevezését, 
f) a háztartási szennyvizet fogadó létesítményeket, 
g) a közszolgáltatás  finanszírozásának  módját  és feltételeit, 
h) a  szolgáltatónak a  lakosság  felé  irányuló  tájékoztatási kötelezettségét, 
i) a felek jogait és kötelességeit, 
j) a  szerződés  módosításának  lehetséges  okait  és  eljárási rendjét. 
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje  lejár és a kiírt  pályázat  
eredménytelenül zárult,  vagy a  szolgáltató más  okból nem képes  a közszolgáltatás  
ellátására,  a  polgármester  legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást  adhat - pályázat  
nélkül  - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő 
kijelölésére  nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a képviselőtestület 
legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.  
(5) Az önkormányzat a  kötelező  közszolgáltatás ellátásának, valamint  a szerződés 
végrehajtásának tapasztalatait  évente  értékeli.   

 

A közszolgáltatás igénybevételének szabályai  

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tulajdonosa a közszolgáltató 
ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást. 
(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének 
várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés 
között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor 
érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.  
(3) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést 
követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.  



(4) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt 
értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
8. § (1) A szennyvíz szállítása kizárólag  erre a  célra készített  zárt  rendszerű olyan 

járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor  
érvényes  jogszabályoknak.  
(2) A szolgáltatást ellátó köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 48 órán – 
közületek esetén 24 órán – belül (sürgős hívású bejelentés – pl. veszélyhelyzet, vagy vis 
maior esetén – pedig azonnal, nem pedig összevárva több bejelentést is) a 
közszolgáltatást elvégezni. 
(3) A szolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon  
feltételezhető, hogy a  közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem 
engedhető.  
(4) A szolgáltatást ellátó köteles a  szállított szennyvíz  eredetét igazolni és  az erre 
vonatkozó iratokat 2  évig megőrizni. 
(5)  A szolgáltatás ellátójának meg kell felelnie a vízgazdálkodásról szóló törvény   
44/F. § (3) bekezdésében foglaltaknak is. 
(6) A szállításra  hasznosított eszközt  közterületen tárolni tilos, telephelyen   belül a 
többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag  erre  a  célra 
elkülönített  helyen tárolható.  
(7) A szállító  járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott  nyílt  
színi mosótérrel rendelkező területen  végezhető, ahol az elhasznált  víz előírásoknak 
megfelelő elhelyezése biztosított.  Tisztítás, fertőtlenítés közterületen természetes  
vizekben, vagy mellette általában természetes  környezetben nem végezhető. Lakóházak 
udvarán a mosás, fertőtlenítés csak zárt  térben végezhető.  
 (8) A szennyvíz gyűjtésére és szállítására szolgáló eszköz közterületen, felszíni 
vizekben és vizek mellett, általában természetes környezetben nem tisztítható. A 
szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről 
gondoskodni. 
 

9. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését, ha: 
          a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését, 
          b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,  
          c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,  
          d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés, 
          e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.  

 
 

A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei 

10. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő köteles megfelelő rendszerességgel és időben 
elvégeztetni a közszolgáltatást. 
(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket az igénybevevőnek biztosítania 
kell. 
(3) Az igénybevevő a szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon 
köteles kifizetni. 
 



A díjfizetés rendje 

11. § (1) A szolgáltatásért fizetendő díjat az igénybevevő a helyszínen köteles kiegyenlíteni 
számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes más fizetési módról szóló 
megállapodás van.  
(2) A közszolgáltatás térítési díjának legmagasabb mértéke: 

   - a szennyvíz összegyűjtésének és beszállításának díja m3-enként 1.157,-Ft+ÁFA, mely 
összeghez még ürítési díjat is kell fizetni 200,-Ft+ÁFA/m3 összegben; 

- közületek esetében órabéres munkák is igénybe vehetők, az alábbi díjazás szerint: 
a) órabér (egy órára vetítve, 5 m3-es célgéppel végzett munka esetén): 6.000,-Ft+ÁFA; 
b) órabér (egy órára vetítve, 10 m3-es célgéppel végzett munka esetén): 12.000,-Ft+ÁFA. 

12. § A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 
kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást 
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó 
hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül 
írásban köteles válaszolni. 

A  közszolgáltatással összefüggő személyes adatok  kezelésére vonatkozó rendelkezések 

13. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (szerződő felek) 
személyazonosító adatai közül:  
a) a nevét, nők esetében születési nevét,  
b) a születési idejét és helyét, 
c) az anyja nevét kezelheti.  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, 
továbbá tartózkodási helyének címét is. 
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás 
mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok 
nyilvántartása. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya 
e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.  
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra 
jogosultak ismerhessék meg.  
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti. 
(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. 
A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. 
 

Záró rendelkezések 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
          (2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2004. (IV.28.) ör.számú rendelet. 

Rohod, 2014. február 05. 
 
                                            Éles Tibor                                Czakó Sándor 
                                          polgármester                           címzetes főjegyző 



 
 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. február hó 06. napján.  
          A levétel időpontja: 2014. február hó 17. napja. 
 
 

                                                                                                                     Czakó Sándor 
                          címzetes főjegyző 

 


