
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete  

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 
45.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 
 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 

elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos helyi szabályok 
megteremtése révén a település lakosságának védelme, a település természeti és épített 
környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz által 
okozott terhelések minimalizálása.  

 
(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről, a 
közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.  

 
2.§ (1) A rendelet hatálya Sajóbábony város közigazgatási területén a közterületen meglévő 

közműhálózatra nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy 
használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, ide értve az 
ideiglenesen használt és nem használt ingatlanokat is. 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a 
továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására terjed ki. 

(3)  Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 
cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, 
köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizét a gazdasági tevékenysége 
során keletkezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten 
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíznek kezelésérő nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik a (4) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése 
nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.  

(4)  A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben 
foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

 
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki:  

a)  az ipari szennyvíz azon részére, melynek összetételük alapján a közcsatorna 
hálózatba nem vezethetők be, 



b)  egyébe jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.  

 
2. A közszolgálgatás ellátására vonatkozó szabályok 

 
3.§ (1) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 

valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Sajóbábony város területén az 
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, 
Tardonai u. 1. sz.; adószám: 11069186-2-05; cégjegyzékszám: B.-A.-Z. Megyei 
Bíróság Cg. 05-10-000123; számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank 
Nyrt. számlaszám: 10200139-27008623) – a továbbiakban:  Szolgáltató – végzi.  

(2) Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és 
ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. szám alatti 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező átadási pont.  

(3)  A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges 
rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró 
eszközzel, a Vgtv. 44/F.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.  

(4)  A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a 
Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.  

 
3. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
4.§ Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 
5.§ A közszolgáltató köteles: 

a)  ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 
b)  a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,  
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakembert alkalmazni. 

d)  a TFH-ot a begyűjtése napján a rendelet 3.§ (2) bekezdésében kijelölt helyre szállítani. 
 

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az 
ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből 
származó, illetve közműhálózatba nem vezetett TFH-t – a külön jogszabályban 
meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára 
vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni.  

(2) Közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, álltai tetemet vagy egyéb 
olyan anyagok elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más 
személyek életét 

(3) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a 
közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 3.§ (1) bekezdésében 
megjelölt Szolgáltatónak átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat 
megfizetni.  

(4)  Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem 
végeztetheti. 



(5)  A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a 
közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül 
eleget tenni. 

(6)  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket 
biztosítani. 

 
4.  A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei 

 
7.§ (1) A közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat a közszolgáltatóval 10 évre köti. 
 

(2)  A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírás napjától 
számítottan az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával szűnik meg. 

 
(3) A közszolgáltatási szerződésben részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a 

magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, jelen rendelet állapítja meg. 
 A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatás körében: 
a)  a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi 

határát, 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt 

közszolgáltatást teljesítését, 
c)  a közszolgáltatás időtartamát,  
d)  a települési folyékony hulladék gyűjtésének módját, valamint elszállításának a 

bejelentéstől számított maximális idejét, 
e)  a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 
f) a közszolgáltatás díját,  
g) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módját, 
h) a szerződés felmondásának feltételeit, 
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket. 

 
(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az 

ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy 
hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 
5.  A közszolgáltatás díja 

 
8.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat által 

megállapított díjat a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, melynek 
mértékét az 1. számú melléklet s tartalmazza. A díj magába foglalja a szennyvíz 
szállítási és ártalmatlanítási költségét is.     

(2) Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe 
gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. 

(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók 
módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díjhátralék kezelésére a Vgtv-ben 
foglaltak az irányadók. 

 
6.  Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség 

 



9.§ (1) A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 
köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához 
szükséges adatok feltüntetésével. 

      (2)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) 
bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem 
azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 
Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon 
belül bejelenteni.  

(3)  A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési  
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles: 
a)  megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  
b)  gondoskodni az adatok biztonságáról,  
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 

10.§(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

    (2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt 
adatokat köteles megsemmisíteni. 

    (3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település 
Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 
7.  Hatálybalépés 
 
11.§ A rendelet 2013. november 15. napján lép hatályba.  
 
 
 
  
            Likai-Tóth Adél                Nagy Imre 
                           jegyző                                                                  polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. október 30. 
 
 
          
        Likai Tóth Adél 
              jegyző 
 
 
 
 
 



                                                        1.számú melléklet a 12/2013.(X.30.) önkormányzati 
rendelethez 

 
 
 
A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: 
 
     A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 
 
      8.505.-Ft/alkalom 
 
    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 
 
      1.301,40 Ft/m3 

 
     A díj összege az ÁFA-t nem tartalmazza.     
 
 


