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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

Egységes szerkezetben 
Hatályos: 2023.01.01. napjától 

 

Balatonma riafü rdo  Ko zsé g Ö nkorma nyzata nak Ké pvisélo -téstü lété a Magyarorsza g 
Alapto rvé nyé nék 32. cikk (1) a) pontja é s 32. cikk (2) békézdé sé szérint kapott félhatalmaza s 
alapja n, a ví zgazda lkoda sro l szo lo  1995. é vi LVII. to rvé ny 44/C. § (2) békézdé sé bén 
méghata rozott féladatko ré bén élja rva a ko vétkézo két réndéli él: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A réndélét szémé lyi hata lya kitérjéd Balatonma riafü rdo  ko zsé g ko zigazgata si térü lété n 
mindén olyan ko zcsatorna val él ném la tott térü létén vagy ko zcsatorna val élla tott, dé 
ko zcsatorna ra ra  ném ko to tt, a ví zgazda lkoda sro l szo lo  to rvé ny IX/A. féjézét alkalmaza sa ban 
méghata rozott ingatlantülajdonosra (a tova bbiakban égyü tt: ingatlantülajdonos). 

(2) A réndélét ta rgyi hata lya kitérjéd az (1) békézdé s szérinti ingatlantülajdonosna l kélétkézo  
ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyvizék bégyü jté sé ré, kézélé sé ré valamint az érré 
vonatkozo  ko zszolga ltata s élla ta sa ra. 

(3) Ném térjéd ki a réndélét hata lya a vészé lyés é s radioaktí v hülladé kokra, a télépü lé si 
hülladé kokra, valamint az ézékkél o sszéfü ggo  tévé kénysé gékré. 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

2. § 

(1) A ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z bégyü jté sé vél, élsza llí ta sa val é s 
a rtalmatlaní to  hélyré to rté no  élhélyézé sé vél kapcsolatos ko zszolga ltata s téljés ko ré t az 
Düna ntü li Régiona lis Ví zmü vék Za rtko rü én Mü ko do  Ré szvé nyta rsasa g (8600 Sio fok, Tana csha z 
ü. 7.) jogosült é s ko télés élla tni, Balatonma riafü rdo  Ko zsé g Ö nkorma nyzata val ko to tt 
ko zszolga ltata si szérzo dé s alapja n 2025. décémbér 31. napja ig. 

(2) A Düna ntü li Régiona lis Ví zmü vék Zrt. (a tova bbiakban: ko zszolga ltato ) a ltal sza llí tott, ném 
ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyvizét a marcali szénnyví ztisztí to  télép 
szénnyví zfogado  mü ta rgya ba kéll élhélyézni. 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

3. § 

(1) Valaménnyi ingatlan tülajdonosa, haszna lo ja ko télés gondoskodni az ingatlana n kélétkézo  
ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z szakszérü  gyü jté sé ro l. 
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(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz ko zvétlénü l kapcsolo do  ko ztérü létén a 
szénnyví zcsatorna ha lo zat kié pü lt é s a csatornaha lo zatra a lakos a ra ko té si léhéto sé ggél é lt, a 
szénnyvizét csak a csatornaha lo zaton kérésztü l szabad élvézétni. 

(3) Ahol a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z ko zcsatorna n to rté no  
élvézété sé nék léhéto sé gé ném biztosí tott, a kélétkézo  ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si 
szénnyví z mégfélélo  gyü jté sé t, réndszérés élsza llí ttata sa t annak bégyü jté sé ré féljogosí tott 
ko zszolga ltato nak to rté no  a tada ssal az ingatlantülajdonosnak kéll biztosí tani. 

(4) A (3) békézdé sé hata lya ala  tartozo  ingatlan tülajdonosa, haszna lo ja az ingatlana n kélétkézo  
ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha z szénnyví z élhélyézé sé ro l az é réndélétbén méghata rozott 
mo don, a ko zszolga ltata s igé nybévé télé ü tja n ko télés gondoskodni. 

(5) A ko zszolga ltato  csak olyan szémé ly/va llalkozo  vagy szérvézét léhét, aki éllén 
hülladé kkézélé si tévé kénysé gé vél o sszéfü ggé sbén – a to rvé nybén, korma nyréndélétbén, illétvé 
o nkorma nyzati réndélétbén méghata rozott – szaba lysé rté s élko vété sé miatt jogéro sén bü ntété s 
kiszaba sa vagy inté zkédé s alkalmaza sa ném to rté nt. A ko zszolga ltato  alva llalkozo ja is csak 
olyan szémé ly/va llalkozo  vagy szérvézét léhét, aki éllén hülladé kkézélé si tévé kénysé gé vél 
o sszéfü ggé sbén szaba lysé rté s élko vété sé miatt jogéro sén bü ntété s kiszaba sa vagy inté zkédé s 
alkalmaza sa ném to rté nt. 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

4. § 

(1) A ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z sza llí ta sa kiza ro lag érré a cé lra ké szí tétt 
za rt réndszérü  olyan ja rmü vél é s ü gy vé gézhéto , hogy az téljés mé rté kbén mégféléljén a 
mindénkor é rvé nyés jogszaba lyoknak. 

(2) A ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z sza llí ta sa t ü gy kéll vé gézni, hogy az 
szénnyézé st, élcsorga st né okozzon. Elcsorga s ésété n a szénnyézé st mégszü ntétni, az élcsorgott 
szénnyvizét o sszégyü jténi, a szénnyézétt térü lét férto tléní té sé t élvé gézni vagy élvé géztétni, a 
ka rélha rí ta st, a ko rnyézét érédéti a llapota t hélyréa llí tani a szénnyézé st okozo  va llalkozo  
ko téléssé gé, mélynék haladé ktalanül ko télés élégét ténni. 

(3) [2] A ko zszolga ltato  mindénkor ko télés a szolga ltata st a béjélénté sto l sza mí tott ha rom 
münkanapon bélü l – az igé nylo vél égyéztététt ido pontban - élvé gézni. 

(4) A ko zszolga ltato  a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z élsza llí ta sa t ném 
tagadhatja még, kivé vé, ha a szippantando  anyagro l é rzé kszérvi méga llapí ta s alapja n, vagy 
égyé b mo don félté télézhéto , hogy a ko zcsatorna ba a vonatkozo  jogszaba lyi méga llapí ta s alapja n 
ném éngédhéto . 

(5) A ko zszolga ltato  az ingatlantülajdonosto l a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si 
szénnyvizét az ingatlantülajdonos élo zétés béjélénté sé alapja n vészi a t é s gondoskodik az 
idéiglénés gyü jté sé ré szolga lo  lé tésí tmé ny béfogado ké péssé gto l fü ggo  élsza llí ta sa ro l. 

(6) A ko zszolga ltato  ko télés a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z gyü jté sé ré, 
sza llí ta sa ra vonatkozo  érédété t igazolni é s az éhhéz kapcsolo do  iratokat o t é vig mégo rizni. 
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(7) A ko zszolga ltato  a téljésí té shéz kü lso  a ko zféladat élla ta shoz szü ksé gés félté télékkél 
réndélkézo  sza llí to t igé nybé véhét. A ko zszolga ltato  a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si 
szénnyví z gyü jté sé nék, sza llí ta sa nak é s kijélo lt a rtalmatlaní to  hélyén valo  élhélyézé sé nék 
ko zszolga ltata si féladatainak élla ta sa ra bévont kü lso  sza llí to k, alva llalkozo k, illétvé égyé b 
ko zrémü ko do k téljésí té sé é rt ü gy félél, mintha saja t maga téljésí tétté volna. 

(8) A ko zszolga ltato  az igé nybévétt kü lso  sza llí to k a ltal okozott ka roké rt téljés hélyta lla si 
ko télézéttsé ggél tartozik. 

(9) A ko zszolga ltato  a ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z gyü jté sé vél, 
sza llí ta sa val kapcsolatos tévé kénysé gé ro l ko télés é vénté ré szlétés ko ltsé gélsza mola st ké szí téni 
é s azt a Ké pvisélo téstü létnék a ta rgyé vét mégélo zo  décémbér 15-ig bényü jtani. 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

5. § 

(1) Az ingatlantülajdonos ko télés az ingatlana n kélétkézo  vagy onnan sza rmazo  ko zü zémi 
csatornaha lo zatba vagy ma s mo don béfogado ba vagy szénnyví ztisztí to ba ném vézététt ném 
ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyvizét – a kü lo n jogszaba lyban méghata rozott mü szaki 
é s ko zégé szsé gü gyi élo í ra sok, illétvé az ingatlan tülajdonosa ra vonatkozo  hato sa gi élo í ra sok 
szérint – gyü jténi é s a ko zszolga ltato nak a tadni. 

(2) Az ingatlantülajdonos ko télés a ha ztarta si szénnyví z gyü jté sé sora n mégfélélo  gondossa ggal 
élja rni annak é rdéké bén, hogy az ma sok é lété t, tésti é psé gé t, égé szsé gé t é s jo  ko zé rzété t né 
vészé lyéztéssé, a va ros térmé szétés é s é pí tétt ko rnyézété t né szénnyézzé, a no vé ny-, é s 
a llatvila got né ka rosí tsa, a ko zréndét é s ko zbiztonsa got né zavarja. 

(3) Az ingatlantülajdonos ko télés a 2. § (1) békézdé s szérint gyü jto tt ném ko zmü vél 
o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z tékintété bén a ko zszolga ltata st igé nybé vénni é s a jélén 
réndélét 3. § (2) békézdé sé bén mégjélo lt ko zszolga ltato nak a tadni é s ré szé ré a ko zszolga ltata s 
élléné rté ké t az é réndélétbén szaba lyozott mo don kiégyénlí téni. 

(4) Az ingatlantülajdonos é s a ko zszolga ltato  ko zo tti jogviszonyt az a té ny hozza lé tré, hogy a 
Ko zszolga ltato  az ingatlantülajdonos sza ma ra a ko zszolga ltata st félaja nlja, illétvé a 
ko zszolga ltata s téljésí té sé ré réndélkézé sré a ll. A ko zszolga ltata s téljésí té sé nék félté téléiro l a 
ko zszolga ltato  az ingatlantülajdonost í ra sban é rtésí ti, illétvé félhí va s ko zzé té télé ü tja n 
ta jé koztatja. 

(5) A ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z élsza llí ta sa t az ingatlantülajdonosnak 
kéll a ko zszolga ltata st élla to  ko zszolga ltato na l mégréndélni. 

(6) Az ingatlantülajdonos ko télés biztosí tani a gyü jto hély mégko zélí théto sé gé t a sza llí to ja rmü  
sza ma ra oly mo don, hogy az élla thassa féladata t. 

(7) A ném ko zmü vél o sszégyü jto tt ha ztarta si szénnyví z élsza llí ta sa t arra jogosülatlan 
szémé llyél az ingatlantülajdonos ném vé géztéthéti. 

(8) Az ingatlantülajdonos ko télés mégfélélo  réndszéréssé ggél é s ido bén élvé géztétni a 
ko zszolga ltata st é s az élvé gzé sé héz a szü ksé gés félté télékét biztosí tani. 
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(9) Az ü dü lo ingatlanok é s az ido légésén haszna lt ingatlanok tülajdonosai az o nkorma nyzat a ltal 
szérvézétt ko télézo  ko zszolga ltata st é vénté légala bb 1 alkalommal ko télésék igé nybé vénni. 

6. A közszolgáltatási díj 

6. § 

(1) Az ingatlantülajdonos a ko zszolga ltata sé rt ko zszolga ltata si dí jat ko télés fizétni, amélynék 
mé rté ké t az 1. méllé klét tartalmazza. A ko zszolga ltato  a ko zszolga ltata s igé nybévé télé to l 
fü ggétlénü l jogosült az alapdí j kisza mla za sa ra. 

(2) Az ingatlantülajdonos a ltal fizéténdo  ko zszolga ltata si dí jro l a ko zszolga ltato  sza mla t bocsa t 
ki, amélyét a ko zszolga ltata s téljésí té sé vél égyidéjü lég kéll mégfizétni. 

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

7. § 

A ko zszolga ltato  a ko zszolga ltata ssal o sszéfü ggo  szémé lyés adatokat (térmé szétés 
szémé lyazonosí to  adatok valamit lakcí m) kiza ro lag a ko zszolga ltata s vé gzé sé héz tartja nyilva n 
é s kézéli az informa cio s o nréndélkézé si jogro l é s az informa cio szabadsa gro l szo lo  2011. é vi 
CXII. to rvé ny réndélkézé séinék mégfélélo én. 

8. Vegyes és záró rendelkezések 

8. § 

9. § 

(1) E réndélét a kihirdété sé t ko véto  napon lé p hata lyba. 

(2) Hata lya t vészti 
1. a télépü lé si folyé kony hülladé kkézélé si hélyi ko zszolga ltata sro l szo lo  12/2011.(XI.30.) 

o nkorma nyzati réndélét, 
2. a télépü lé si folyé kony hülladé kkézélé si hélyi ko zszolga ltata sro l szo lo  12/2011.(XI.30.) 

réndélét mo dosí ta sa ro l szo lo  1/2012.(II.22.) é s 11/2012.(V.22.) o nkorma nyzati réndélét, 
3. a ko zo ssé gi égyü tté lé s alapvéto  szaba lyairo l szo lo  9/2013. (V.29.) o nkorma nyzati 

réndélét 7. § o) pontja. 

(3) Ez a réndélét a bélso  piaci szolga ltata sokro l szo lo , az Eüro pai Parlamént é s a Tana cs 
2006/123/EK ira nyélvnék valo  mégfélélé st szolga lja.  
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1. melléklet1 

Közszolgáltatás számított díja* Alapdíj Ürítési díj 

Térmé szétés szémé lyék (lakossa gi) 
félhaszna lo k ésété n 

13 013 Ft/fordülo  + A fa 1 115 Ft/m3 + A fa 

Ném térmé szétés szémé lyék 
(ko zü léti) félhaszna lo k 
ésété bén 

43 902 Ft/fordülo  + A fa 3 764 Ft/m3 + A fa 

*A ko zszolga ltata si dí jat térhéli mé g a ko rnyézéttérhélé si dí jro l szo lo  2003. é vi 
LXXXIX. to rvé ny alapja n méghata rozott,  
a DRV Zrt mindénkor é rvé nyés ví ztérhélé si dí j. 
 

 

1 Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 


