
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1)  A rendelet területi hatálya Pilisszántó község közigazgatási területére terjed ki.  

 
(2)  A rendelet személyi hatálya Pilisszántó község közigazgatási területén található azon 

természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosára, 
vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos) terjed ki, akinek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott.  

 
1. A közszolgáltatás rendje 

 
2. § 

 
(1)  Pilisszántó Község Önkormányzata a település közigazgatási területén keletkező egyedi 

szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
(átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására) közszolgáltatást 
szervez és tart fenn.  

 
(2)  A rendelet alkalmazása során ideiglenes begyűjtésre és szállításra kijelölt közszolgáltató 

alatt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt ”SILVÁNUS” Kft. 
(székhely: 2014 Csobánka, Kossuth L. u. 6/b. ) kell érteni.  

 
(3)  A begyűjtött szennyvíz ürítésének helye a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

üzemeltetésében lévő Solymár települési szennyvíztisztító telepe (2083 Solymár, Fűzfa 
u. 7., 0189/2.3 hrsz alatti ingatlan). 

 
(4)  A (3) bekezdésben megjelölt ártalmatlanítás céljából történő átadási helyre a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
keretében kizárólag az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz szállítható. 
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2. A közszolgáltató kötelezettségei 
 

3. § 
 
A közszolgáltató köteles 
 

a)   folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és a 
környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett, 

b)   az ideiglenes begyűjtési ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban 
megkezdeni, 

c)   az ideiglenes begyűjtési tevékenység ellátása során bekövetkező változásokról 
Pilisszántó Község Önkormányzatát értesíteni,  

d)   az ideiglenes begyűjtési tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítani, 

e)   a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a 
begyűjtés helyéről, az ingatlan tulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes 
tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően elszállítani,  

f)   az ideiglenes begyűjtési ellátás során történt havária eseményt a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságának, valamint a területileg illetékes megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának 
haladéktalanul bejelenteni,  

g)   a kijelölés időtartama alatt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig havonta adatot 
szolgáltatni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a begyűjtött szennyvíz 
mennyiségéről, az érintett ingatlan és lakosságszám összesített megjelenítésével, a 
hónapban előforduló havária eseményekről és arról, hogy indokolt többletköltsége 
keletkezett-e az összeg és tétel megjelölésével,  

h)   az ingatlantulajdonosok által megadott személyes adatokat (név, születési név, születési 
hely és idő, anyja neve, lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az 
önkormányzati ellenőrzéshez szükséges mértékben nyilvántartani és kezelni a 
vonatkozó jogszabályok szerint, azt a jogosult részére nem átadni.   

 
3. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 
4.§ 

 
(1)  Az ingatlantulajdonos köteles 

a) a keletkező háztartási szennyvizet a műszaki és közegészségügyi követelményeknek 
megfelelő módon tárolni, 

b) az ingatlanán keletkező háztartási szennyvizet gyűjteni, továbbá a begyűjtésre 
feljogosított közszolgáltatónak szükség szerint átadni,  

c)  a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani,  
d) megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása során személyes adatait 

(név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím), 
e)  a begyűjtés közszolgáltatás díjat a közszolgáltató részére megfizetni, 
f) a közszolgáltató által kiállított számlát öt évig megőrizni és azt a közszolgáltatónak 

vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni. 
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(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatónál megrendelni. 

(3) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlan tulajdonos nem 
végeztetheti. 

 
4. A közszolgáltatás díja 

 
(1)  A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségével arányos díjat kell fizetni.  
(2) A minimálisan elszállított mennyiség: 6,5 m3 

(3)  A közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kibocsátott számla 
ellenében a közszolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen köteles megfizetni a 
közszolgáltató részére.  

(4)  Az ideiglenes közszolgáltatás díját a rendelet melléklete tartalmazza. 
 

5. Záró rendelkezés 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Pilisszántó, 2019. február 15. 
 
 

Csicsmanczai Tamásné s.k.         dr. Tétényi-Dinnyés Viktória s.k. 
         polgármester                     jegyző 
 
 

Közzétételi záradék: 
E rendelet 2019.február 15-én kihirdetésre került. 

  
 dr. Tétényi-Dinnyés Viktória 

jegyző 
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Melléklet: a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ideiglenes 
közszolgáltatás díja 

1. Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatási díja: bruttó 3.810,- Ft/ m3 
2. A minimálisan elszállított mennyiség: 6,5 m3 
3. A minimális szolgáltatási díj: bruttó 24. 765,- Ft/alkalom 
4. A szennyvíz hígításának óradíja földszerűen sűrű anyag esetén: 19.500,- Ft+ÁFA 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) IX/A. fejezete 
tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás szabályait. A Vgtv. 44/B. § és 44/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ingatlan 
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója 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, illetve a települési önkormányzat vagy azok tárulása kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghtározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztrtási szennyvz begyűjtésére közszolgáltatást 
szervez és tart fenn. 
 
A Vgtv. 44/C. §(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének 
rendeletben kell megállapítania: 
a) a közszolgáltatás tartalmát, 
b) a közszolgáltatással ellátott területet, 
c) a közszolgáltató megnevezését, 
d) az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet, 
e) az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeit, valamint 
f) a díj mértékét. 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS  
 
 

1.§-hoz 
 

Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat területi és személyi hatályát. 
 

2. §-hoz 
 

Itt kerül meghatározásra a közszolgáltatással ellátott terület, megjelölésre a közszolgáltató, 
illetve az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely.  
 

3-4. §-hoz 
 
Ezen szakaszok sorolják fel a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit a 
közszolgáltatás ellátása és igénybevétele során. 
 

5. §-hoz 
 
A közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó szabályt tartalmazza ezen szakasz. 
 

6. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  


