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Tisztelt Ingatlantulajdonos/használó! 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) 

Korm.rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén 

az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente egy 

alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére.  

 

Az ingatlantulajdonos – az időlegesen, 6 hónapnál kevesebbet használt ingatlan esetében is 

– köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe 

venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt 

ingatlanra nem vonatkozik.  

 

A Kismarja község közigazgatási területén a szennyvíz elszállítását a Kobold Trans Bt. (a 

továbbiakban: közszolgáltató, székhelye: 4126 Kismarja, Bethlen Gábor u. 45. sz., 

telefonszám: 06/30 683 2174, vezetékes tel: 06 54 475 642) végzi. 

 

A fent írtak alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelező! 

 

A közszolgáltató a jogszabály alapján évente köteles adatot szolgáltatni a felügyeletet ellátó 

hatóságnak – ingatlanonkénti bontásban – az összegyűjtött szennyvíz mennyiségéről, amely 

alapján kimutatható azon ingatlanok száma, ahol a tulajdonosok a közszolgáltatás megkezdése 

óta, a felszólítások ellenére egyszer sem tettek eleget a kötelezettségüknek, így ezek az 

ingatlanok már büntethetők, illetve az elmaradt rendelkezésre állási díj behajtásra kerül. 

 

Évente 1 alkalommal rendelkezésre állási díjat kell fizetni annak az 

ingatlantulajdonosnak/használónak, aki a jogszabályban előírt évi kötelező egyszeri 

közszolgáltatást nem veszi igénybe! 

 

A rendelkezésre állási díj mértéke: 9.713.- Ft + ÁFA. Összesen: 12.335.- Ft/év 

 

A jelenlegi nyilvántartás alapján az érintettek tekintetében Kismarja Község 

Önkormányzata jóvoltából a Kobold Trans Bt. a 2016. évet érintő rendelkezésre állási 

díj behajtásától eltekint.  

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a közszolgáltatás Kismarja Község Önkormányzata és a 

Kobold Trans Bt., mint közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés útján 

biztosított a lakosok számára. A lakosságnak nem kell külön szerződést kötnie a 

szolgáltatóval! 

 

Fentiek alapján felhívom a figyelmét, hogy a törvényben meghatározottak szerint évente egy 

alkalommal vegye igénybe a szennyvíz elszállításra vonatkozó közszolgáltatást a kijelölt 

közszolgáltatótól, ellenkező esetben pénzbírság kiszabásáról intézkedem! 

 

Kismarja, 2020. július 3. 

Fényi Imréné  

      aljegyző   
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