
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

       15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

Csobánka Község Önkormányzat 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 Csobánka község közigazgatási területére terjed ki. 

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

ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: 

ingatlantulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott. 

 

2. A közszolgáltatás rendje 

 

2. § (1) Csobánka 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) 1A rendelet alkalmazása során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtését és elszállítását ellátó közszolgáltató alatt az ajánlattételi eljárásban győztes 

ajánlattevőt, a „SILVÁNUS” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhely: 2014 Csobánka, Kossuth L. u. 6/b.) kell érteni. 

(3) 2A 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), a Pilisvörösvár szennyvíztisztító telep (2085 Pilisvörösvár, Sirály utca 4.), valamint 

a DMRV Zrt. szentendrei szennyvíztisztító telepe (2000 Szentendre, Ipar utca 6.). 
(4) A (3) bekezdésben megjelölt ártalmatlanítás céljából történő átadási helyre a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás keretében kizárólag 

a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szennyvíz szállítható. 

 

3. A közszolgáltató kötelezettségei 

 

3. § A közszolgáltató köteles  

a) folyamatosan gondoskodni 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 tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 

biztosítani 
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d) az ideiglenes begyűjtési tevékenység ellátása során bekövetkező változásokról 

Csobánka Község Önkormányzatát értesíteni, 

e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a 

begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes 

tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően elszállítani, 

f) az ideiglenes begyűjtési ellátás során történt havária eseményt a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, 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 jogosulatlan részére nem átadni. 

 

4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei, jogosultságai 

 

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 begyűjtésére 

feljogosított közszolgáltatónak évente legalább egy alkalommal 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 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 

kell a közszolgáltatónál megrendelni.  

(3) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem 

végeztetheti. 

(4) Mentesül az igénybevétel alól az ingatlantulajdonos 

a) akinek a tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő ingatlana 

beépítetlen és emiatt azon szennyvíz nem keletkezik, 

b) aki a tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő ingatlant ténylegesen 

nem használja, és ezt a tényt bejelenti a közszolgáltatónál,  

c) ha a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a 

közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvízkezelés a jogszabályoknak 

megfelelően történik. 

 

5. A közszolgáltatás díja 

 

5. § (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 díjat 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. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Csobánka, 2018. november 30. 

 

 

 
Mohácsi Katalin 

  

  

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga  

alpolgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Az egységesítés hiteléül: 

 

 

 

dr. Imre Gábor Ferenc 

jegyző 

  



 

 

Melléklet 3 

a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ideiglenes 

közszolgáltatás díja 

 
A begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja közüzemi csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetében: 

bruttó 4 191 Ft/m3 

 

Közüzemi csatornahálózatba be nem beköthető ingatlanok esetében: bruttó 4 191 Ft/m3 

 

Közületek esetében: bruttó 4 381,5 Ft/m3 

 

A minimálisan elszállított mennyiség: 6,5 m3 

 

A minimális szolgáltatási díj: bruttó 27 242 Ft/alkalom 

 

Földszerűen sűrű anyag esetén a szennyvíz hígításának díja: bruttó 27 242 Ft/óra 
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