
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete  
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 143.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

Bojt Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III. 28.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (9) bekezdése hatályát veszti. 

 
2. § 

 

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 
ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Bojt község 
közigazgatási területén Jónás Brigitta Angéla egyéni vállalkozó (4110 Biharkeresztes, 
Kazinczy u. 8/A) látja el.” 

 
3. § 

 

A Rendelet 4.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 

(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra az ingatlantulajdonos a rákötési 
lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni. 

(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő 
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 



szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított 
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. 

(4) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott 
módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.” 

 
4. § 

 

 A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LXXV. törvényben, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. 
(XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. §  (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.”  

6. § 
 
A Rendelet 7.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(9) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást 
megfelelő rendszerességgel, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni, és a 
közszolgáltatást időben elvégeztetni, valamint az elvégzéséhez szükséges feltételeket 
biztosítani.”  
 

7. §  
 

A Rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:  
 

„7/A. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra 
vonatkozó szabályok 

 
(1) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak 
nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban 
(április 15. és október 15. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja. 

(2) Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan, 
amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább 4 hónapig nem használja, 



ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves 
ivóvízellátást igénybe veszik.  

(3) Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik 
igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 

(4) Az ingatlantulajdonos, az üdülő-ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem 
tartózkodik, vagy az ingatlan beépítetlen és az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem 
is keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(5) Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben 
a mentesítésre okot adó feltételek bármelyikében változás következik be. 
 
(6) Az üdülő-ingatlantulajdonos a közszolgáltatást tárgyév április 1-től szeptember 30-ig 
köteles igénybe venni e rendelet szabályai szerint. 
 
(7) Az üdülőingatlanokra vonatkozó egyéb sajátos szabályozást nem állapít meg Bojt Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete.   
 

8. § 
 
A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép: 

 
„1.sz. melléklet a 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
2014. április 1-től érvényes  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalmatlanításának 
egységnyi díjtétele (ürítési díj) 

 
 
 
Megnevezés 

 
A 

Szennyvíz- 
ártalmatlanítás 

díjtétele 

 
B 

Szennyvízszállítás 
díjtétele 

 
C 

 Ürítési díj 
összesen 

Nettó díj Ft/m3 Településrész 
Bojt 

Nettó 
díj 
Ft/m3 

Nettó díj Ft/m3  

Közüzemi 
szennyvízcsatornával 
ellátott ingatlan, 
közüzemi 
szennyvízcsatornával 
el nem látott 
ingatlan, gazdasági 
társaságok 
kommunális 
szennyvize 
lakossági, 
intézményi 1m3 

 
 
 
 

415 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1185 

 
 
 
 

1600 

 
 
 
 
 



 
Az ürítési díj az áfát nem tartalmazza.”  
 

9. § 
 
Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 Vass Mária sk. dr. Juhász Marica sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 29. napján. 
 
dr. Juhász Marica 
jegyző 


