
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. 
(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 15. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya Hajdúsámson Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, 
vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek 
ingatlanjain keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő 
szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve, valamint a háztartási szennyvíz a helyben való, engedélyezett 
módon történő tisztítás után befogadóba nem kerül elvezetésre.”

2. §

A rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § h) Közszolgáltató: Hajdúsámson város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok 
előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot 
szerzett vállalkozás – jelen rendelet 9. §-ban nevesített jogi személy.”

3. §

A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben 
való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak 
begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

Az ingatlantulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a Polgármesteri Hivatal 
képviselőjének bemutatni.”

4. §

A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) 
önkormányzati rendelete.”
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5. §

Ez a rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József                                                                                Antal Szabolcs
                     jegyző                                                                                        polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2017. december 14.  

Dr. Danku József
                      jegyző
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