
Hejőbába Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 
 

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény X fejezet 45 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 44/C. § (2) 
bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el : 

 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § 
 
A rendelet hatálya Hejőbába közigazgatási területén található szennyvízbekötés nélküli 

ingatlanokon keletkező háztartási szennyvíz begyűjtésére (a továbbiakban: közszolgáltatás), ezen 
ingatlanok tulajdonosaira, használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki. 
 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 
2. § 
 
(1) A közszolgáltatás ellátásáról Hejőbába Községi Önkormányzat a közszolgáltatóval köt 

szerződést. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell különösen: 
 

a. közszolgáltatási szerződés tárgyát, időtartamát és a közszolgáltatás kizárólagosságát, 
b. a közszolgáltató kötelezettségét, 
c. az önkormányzat kötelezettségét, 
d. a közszolgáltatási díjjal kapcsolatos kikötéseket. 

 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltató 2014. december 31. napjáig a PETROLTRANS Szállítási 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.) 

 
(4) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a hatósági engedéllyel 

rendelkező a PETROLTRANS Kft. által üzemeltetett tiszaújvárosi szennyvíztisztító telepen 
kell elhelyezni. 

 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
3. § 



 
(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást. 
 
(2) A közszolgáltató köteles – a munkanapokat figyelembe véve – a tulajdonos bejelentésétől 

számított 48 órán belül a közszolgáltatást elvégezni. 
 
 
 
(3) A folyékony hulladék szállítása az erre a célra biztosított különleges rendeletetésű, zárt 

rendszerű, gépi üzemeletetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. 
 
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait 

(név, születési dátum valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és 
kezeli. 

 
(5) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja 

meg. 
 
 

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei 
 
4. § 
 
(1) A tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, 

környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükségszerinti elszállításáról a 2. § (3) 
bekezdésében megnevezett közszolgáltató igénybevételével gondoskodni. 

 

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél) vagy telefonon. 
 
(3) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a közszolgáltatót – annak 

előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani. 

 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására irányuló helyi 

közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2. § (3) bekezdése szerinti 
közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

 
(5) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles a 

közszolgáltatónak megfizetni. 
 
(6) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, 

a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy által megküldött számla vagy csekk alapján, a 
számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
5.§ 
 



(1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2)  Hatályát veszti Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 14/2010. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 
Juhász Barnabás                                                                                             dr. Karsza István 
  Polgármester                                                                                                            jegyző 
 


