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Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
17/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról 

 
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
 

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001.(XI.14.) Kormány-
rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szécsény város közigazgatási területére. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon ingatlan tulajdonosára és használójára, 

aki folyékony hulladékot bocsát ki (továbbiakban: kibocsátó) és az ingatlant a 
közüzemi szennyvízcsatornára még nem kötötték rá, illetőleg nem köthető rá. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a folyékony kommunális hulladék egyedi 
vízzáró szennyvízgyűjtőben történő elhelyezésére és a kötelező közszolgáltatásra. 

 
Általános rendelkezések 

2. § 
(1) A folyékony kommunális hulladék kibocsátója  

-  ahol a csatorna társulati formában épült ki és a kibocsátó befizette a 
közműfejlesztési hozzájárulást jogosult rákötni; 

-  ahol nem társulati formában épült a csatorna nem kell közműfejlesztési 
hozzájárulást fizetni, de a csatornára történő rákötés költsége teljes egészében a 
kibocsátót terheli, így jogosulttá válik rákötni, 

a közüzemi szennyvízcsatornára, ha ingatlanán a rákötés lehetősége fennáll. 
(2) Amennyiben az ingatlan nincs ellátva közüzemi szennyvízcsatornával a 

folyékony kommunális hulladék kibocsátója köteles vízzáró réteggel ellátott 
egyedi szennyvízgyűjtőt építeni. 

(3) Ingatlanok ivóvíz bekötése, meglévő bekötés bővítése csak akkor 
engedélyezhető, ha az ingatlan közüzemi szennyvízcsatornával ellátott, illetőleg 
az ingatlanon használatbavételi engedéllyel rendelkező közműpótló berendezés 
(egyedi szennyvízgyűjtő) van. 

(4) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró 
szennyvízgyűjtőjét legalább kéthetenkénti ürítési idő figyelembevételével kell 
megépíteni, illetve átépíteni úgy, hogy a szolgáltatóval egyeztetett közútról 
megközelíthető legyen. 

(5) Az 1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója, az 
ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott 
módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
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A szolgáltató meghatározása, jogai és kötelességei 
3. § 

(1) Szécsény város területén a települési folyékony kommunális hulladék 
elszállításával és ellenőrzött ártalommentes végleges elhelyezésével kapcsolatos 
közszolgáltatási feladatot teljes körűen és valamennyi ingatlan tekintetében az 
Észak-Nógrád Vízmű KFT 3170 Szécsény, Salgótarjáni út 31. (továbbiakban: 
szolgáltató) látja el. 

(2) A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat szerződést köt. A szerződés 10 
évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre, és az aláírást követő év első 
napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg.  
A szerződésben rögzíteni kell:  
- A folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális 

határidejét. 
- A települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját. 
- A folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és 

ellenőrzési módját. 
- A leeresztő-helyek megnevezését. 
- A közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit. 
- A szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét. 
- A szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(3) A szolgáltatónak mindenkor meg kell felelnie a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletben és a 16/2002.(IV.10.) EÜM rendeletben foglaltaknak. 

(4) Az 1. § (1) bekezdés szerinti ellátási területen csak a szolgáltató végezheti a 
folyékony kommunális hulladék gyűjtését. 

(5) A folyékony kommunális hulladék elszállítását a szolgáltató folyamatosan 
biztosítja – legalább 3 m3 összegyűlt szennyvíz esetén – a kibocsátó jelzése 
alapján a jelzéstől számított 3 napon belül. 

(6) A folyékony kommunális hulladék leürítése a szolgáltató által működtetett 
szennyvíztisztító telepre történhet. 

 
 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja 
4. § 

(1) A folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért kibocsátó az 
1. számú mellékletben feltüntetett közszolgáltatási díjat köteles fizetni. Ennek 
mértéke a mellékletben megjelölt fajlagos díjjal egyenlő. A közszolgáltatási díj 
számításának módját a közszolgáltató évenként felülvizsgálhatja, és a központi 
statisztikai hivatal által megállapított infláció mértékével történő emelését kérheti a 
tárgyévet megelőző november 30-ig az önkormányzat képviselő-testületétől. Az 
első emelésre 2005. január 1-jét követően kerülhet sor. A szolgáltató kéthavonta 
számlázza kibocsátó felé a szolgáltatás díját. 

(2) A szolgáltató a szolgáltatási díjról készpénzes számlát állít ki, melyet a 
közszolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatással egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. 
Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő bármilyen ok miatt elmulasztja a 
számla kiegyenlítését, a szolgáltató írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve a 
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos 
általi kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével a szolgáltató 
követelését jogi úton érvényesítheti. 
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(3) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő  
adataival és a számlázással kapcsolatban a szolgáltatónál kifogást emelhet a 
tulajdonos. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség 
teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató – egyet 
nem értése esetén is – 30 napon belül, írásban válaszolni köteles. Ha túlszámlázást 
megállapító kifogásnak a szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és időarányos 
kamatait visszafizeti vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe betudja. 

 
A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók feladatai, kötelessége, jogai 

5. § 
(1) A folyékony kommunális hulladékot kibocsátó a közszolgáltatást köteles igénybe 

venni. 
(2) A kibocsátó az ingatlan szennyvízgyűjtőjét köteles környezetvédelmi 

szempontból megfelelő módon használni és rendszeresen üríttetni. 
(3) A folyékony kommunális hulladék elszállítását kibocsátó a szolgáltatónál köteles 

esetenként megrendelni. 
(4) A szennyvíz elszállítását a kibocsátó arra jogosulatlan személlyel nem 

végeztetheti el. 
 

6. §1 
 

Fogalom meghatározások 
7. § 

1. Folyékony kommunális hulladék: (szippantott szennyvíz) az ingatlanon keletkező 
és ott ideiglenesen elhelyezett, gyűjtött folyékony kommunális szennyvíz és 
szennyvíziszap, kivéve a közcsatornába vezetett, valamint a termelési és 
szolgáltatási tevékenységből származó, technológiai eredetű szennyvizet és 
szennyvíziszapot és a folyékony veszélyes hulladékot. 

2. Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló szolgáltatás: a 
folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezés 
kiürítése (szippantás) és a folyékony kommunális hulladék elszállítása 
ártalmatlanítás céljából a kijelölt fogadóhelyre, ürítő állomásra. 

3. Kibocsátó: az ingatlantulajdonos és ingatlan használó természetes személy, jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, akinek a város 
közigazgatási területén beépített, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött 
ingatlantulajdona, vagy ingatlan használata van. 

4. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott az ingatlan, ha az ingatlanon a szennyvíz 
bevezetésére (gravitációs vagy kényszeráramoltatású bekötés) közüzemi 
szennyvízcsatorna rendelkezésére áll. 

5. Környezetvédelmi szempontból az egyedi szennyvízgyűjtő berendezés használata 
akkor megfelelő, ha az ingatlan vízdíj számítási alapját képező elfogyasztott 
vízmennyiség legalább 90 %-a évente igazoltan elszállításra kerül. 

 
Záró rendelkezések 

8. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 
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Jogharmonizációs záradék 
9. § 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Szécsény, 2003. szeptember 23. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
A rendelet kihirdetve: 
Szécsény, 2003. szeptember 30. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

 



1. számú melléklet2 
 

Díjkalkuláció a szippantott folyékony szennyvíz szállításról és kezelésének 
ellátásához  
2007. évre 

 
 

Készült az Észak-Nógrád Víz Kft (Szécsény) jelenleg érvényben lévő díjszabályzata 
alapján. 
A rendelettel érintett ellátási körzet 20 km-es, így átlagosan 10 km-es távolsággal lett 
számolva. 
Szippantó kocsi tartály térfogata: 5 m3 

 
 
Költségek:  
 Szippantás és kezelés kts.:    
                       1.355 Ft / m3 x 5 m3 6.775 Ft + ÁFA 
  
Szennyvíz szállítás kts.:   
  2 x 10 km x 280 Ft/km =  5.600 Ft + ÁFA 
 Összesen:             12.375 Ft + ÁFA  
 
1 m3 szennyvíz költsége: 2.475 Ft/ m3 + ÁFA 
 
 
A házi szennyvízgyűjtők műszaki állapotát figyelembe véve az átlagosan 20-25 % 
besűrűsödött szennyvíz mennyiséggel kell számolni. 
Az alkalmazott szorzó: 0,2 
 
 

A fajlagos díj: 
 

2.475 Ft/m3 x 0,2 = 495 Ft/m3 + áfa 

 

 
 

                                                
2 Módosította a 29/2006.XII.20.) rendelet. Hatályos: 2007. január 1-től. 


