
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az 56/2017. (XI. 30.), a 35/2020. (XI. 28.), a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelettel módosított 

37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Dombóvár Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére helyi közszolgáltatást szervez, és a begyűjtésről a helyi 

közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A (1) bekezdés szerinti helyi közszolgáltatás bevezetésének célja a köztisztaságot, 

a településtisztaságot, a közegészségügyet, valamint a természeti környezet 

védelmét szolgálóan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének kiszámítható, 

biztonságos és ellenőrizhető ellátása. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár közigazgatási területén fekvő ingatlanokon 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és 

ártalmatlanítására. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, az (1) bekezdés szerinti ingatlan 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a 

továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy az természetes 

vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítására irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra. 

 

 

 



 

3. § 

2. Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: végrehajtási rendelet) 1. § 15. pontjában foglaltak; 

2. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. számú mellékletének 37. pontjában 

foglaltak; 

3. bebocsátási hely: a végrehajtási rendelet 1. § 6. pontjában foglaltak; 

4. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont: a végrehajtási 

rendelet 1. § 28. pontjában foglaltak; 

5. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a keletkezés 

helyéről vagy átmeneti tárolóból a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz-bebocsátási pontra történő elszállítása; 

6. műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: a végrehajtási rendelet 1. § 27. 

pontjában foglaltak; 

7. műszakilag elérhető: a végrehajtási rendelet 1. § 26. pontjában foglaltak; 

8. gravitációs rákötés: gravitációs körülmények között üzemeltetett, nem nyomás alatti 

vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat; 

9. begyűjtés: a Vgt. 1. számú mellékletének 38. pontjában foglaltak; 

10. közműpótló berendezés: a szennyvízelvezető törzshálózatra nem kötött ingatlan 

esetén, a háztartási szennyvíz összegyűjtésére szolgáló, a begyűjtésig azt tároló, zárt 

szennyvíztározó. 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

4 § 

(1) Dombóvár közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátására kizárólag a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. jogosult (a továbbiakban: közszolgáltató). 



(2) A közszolgáltató az összegyűjtött háztartási szennyvizet a dombóvári 0326 hrsz. 

alatti szennyvíztisztító telepen, mint kijelölt átadási helyen ártalmatlanítás 

céljából köteles átadni. A közszolgáltató köteles az átadás időpontját, helyét és 

mennyiségét ellenőrizhető módon dokumentálni. 

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 

legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban az elszállítást elvégezni, az 

ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(4) A közszolgáltató az elmulasztott elszállítást az akadály elhárulását követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül pótolni köteles. 

(5) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de 

a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásáról, a 

szolgáltatás során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről. Az 

ingatlanok vízfogyasztását és az ingatlanról elszállított háztartási szennyvíz 

mennyiségét össze kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított háztartási 

szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 8.§. c.) pontban előírtakat, úgy 

a közszolgáltató köteles értesíteni a jegyzőt, a tárgyévet követő március 31-ig 

megadva ezen ingatlanok listáját.  

5. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra 

engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.  

(2) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató nevét, címét az alapszíntől 

eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.  

6. § 

(1) A közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátása során rendelkeznie kell a 

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, valamint 

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

(2) A begyűjtésre használt eszköz csak olyan, kimondottan erre a célra kialakított és 

megfelelő engedélyekkel használatba vett és rendelkező helyen tisztítható, ahol a 

tisztítás során az eszközről eltávolított szennyeződés a vonatkozó jogszabályok 

szerint kezelésre kerül. A tisztítás során kezelés nélkül a környezetbe nem kerülhet 

szennyeződés. 

4. Az ingatlantulajdonosok feladatai, kötelezettségei 

7. § 



(1) Az 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 a közszolgáltatóval szerződni. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az 

ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatónál, arra jogosulatlan 

személlyel, szervezettel a szállítást nem végeztetheti el. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a 

szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

8. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlanán közműpótló berendezésben köteles elhelyezni. 

(2) Megfelelő a közműpótló berendezés használata, 

a) ha azt szakhatóság előírásainak és engedélyének megfelelően létesítették és 

üzemeltetik, 

b) a tervezett, vagy kibocsátott szennyvíz mennyiség legalább kétheti tárolására 

alkalmas, továbbá, 

c) az ingatlanon álló építményben elfogyasztott víz mennyiség 80%-ának 

megfelelő háztartási szennyvíz elszállítása igazoltan megtörtént. 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9.§ 

(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására 

irányuló közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást 

igénybevevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás 

igénybevételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybevevő nevét, 

lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni. 

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével 

összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződés, a 

közszolgáltatás díja 

10. § 



(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. 

6:256. § -a szerinti közszolgáltatási szerződés jön létre. 

(2) A közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) az ingatlantulajdonos megrendelésével, 

b) a közszolgáltató igénybevételével. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló helyi 

közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a mellékletben 

meghatározott díjtételek alapján az elszállított háztartási szennyvíz (3) bekezdés 

szerinti mennyisége után köteles szolgáltatási díjat fizetni. 

(4) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás igénybevételérét fizetendő díj a szolgáltatási díj és a 

közszolgáltató által a mindenkori központi költségvetésről szóló törvénynek „a 

helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása” tárgyú melléklete szerint a „Nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ártalmatlanítása” címén igényelhető költségvetési támogatás 

különbsége. 

(5) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz m3-e. A szolgáltatási díjat az elszámolt nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos 

megfizetni. 

(6) A közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a 

közszolgáltatás igénybevevője a választása alapján készpénzátutalási 

megbízással, átutalással, vagy az ügyfélszolgálati fiókirodában személyesen 

készpénzben egyenlít ki. A szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját 

a számla tartalmazza. Nem lakossági fogyasztó esetében a számla kiegyenlítése 

külön megállapodás alapján történik. 

7. Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba. 

12. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete és az azt módosító 

1. 39/1999.(XII.20.) önkormányzati rendelet, 

2. 1/2001.(I.31.) önkormányzati rendelet, 



3. 37/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet, 

4. 36/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet, 

5. 42/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet, 

6. 72/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet, 

7. 67/2005.(XII.23.) önkormányzati rendelet, 

8. 56/2006.(XII.28.) önkormányzati rendelet, 

9. 32/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet, 

10. 51/2007.(XII.29.) önkormányzati rendelet, 

11. 52/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet, 

12. 29/2009.(VIII.14.) önkormányzati rendelet, 

13. 37/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelet. 

 

13. § 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 Szabó Loránd     dr. Letenyei Róbert 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése 2015. november 30-án megtörtént. 

 

 

  dr. Letenyei Róbert 

  jegyző 



11. melléklet a 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás egységnyi, általános forgalmi adó nélküli díjtételei 

 A B C 

1  Alapdíj Ürítési díj 

2 Természetes személy (lakossági) 

felhasználók esetén 

3.679 Ft/forduló 416 Ft/m3 

3 Nem természetes személy (közületi) 

felhasználók esetén 

15.644 Ft/forduló 1.117 Ft/m3 

 

A közszolgáltatási díjon kívül még a díjfizetőt terheli a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény szerinti mindenkor érvényes vízterhelési díj. 

 

 
1 Módosította az 56/2017. (XI. 30.) R., hatályba lép: 2018. január 1., a 35/2020. (XI. 28.) R., hatályba lép: 2021. 

január 1., a 16/2022. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2022. július 1. 


