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Kisdorog Kiizség Önkormányzati Képviselő-testületének

10/2013.(XII.18.) sz. rendelete
a nem közművel iisszegyűj t őtt háztartási szennyvíz b egyűj tésére vonatkozó

közszolgáltatásról

Kisdorog Község Önkormányzatínak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdéiében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében, a vizgazdá|kodásról szóló 1995.

évi LVII. törvény 44lC s. (2) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján a nem közművel

összegyűjt ott haztartási szennyvíz begyújtésére vonatkoző közszolgáltatásról a következőket

rendeli el:

1.S

A rendelet hatáIva

(1) A rendelet a nem közművel .irrr"gv,ijtot t háztattási szennyví z begyújtésével,

elszá|Iításával és ártalommentes elhelyezésével összefiiggőkózszolgáltatásra terjed

ki.

(2) A rendelet területi hatályaKisdorog község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatáIya a kozszolgáItatást ellátó kozszolgáItatőra, a

közszolgáLtatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy M
ingatlant egyéb jogcímen hasznáIőra (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) terjed ki.

2.$

A közszolgáltatás rendje, módja

(1) A kozszolgáItatást aközszolgáltatő kizárőlagosan jogosult és köteles ellátni, e rendelet

valamint a közszo\gáItatás eL\átásfua vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. A
kozszolgáltató nevét és elérhetőségét az 1. sz. melléklettartalmazza.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eIszállítására és ártalommentes

elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a kózszolgáItatás kötelező igénybevétele útján

köteles gondoskodni.

(3) A háztartási szennyvíz összegyűjtése és e\száIlitása az ingatlan tulajdonosának

előzetes bej elentésére, valamint megrendelésére történik.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a száLlitás és kezelés koltségeit megfizetni, valamint a

költség megfizetéséről szóló bizonylatot szükség esetén felmutatni.

(5) A közszolgáltatő a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a szennyvizet

elszállítani és a bonyhádi szennyvíztisztítő telepen elhelyezni' A szennyvíztisztítő

telep megjelölését az2. sz. melléklet tartalmazza.
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(6) A közszolgáLtatás igénybevételével a tulajdonos és a kozszolgáltató között - a polgríri
törvénykönyvről sző!ő 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó
szabáIyai szerint - szeruődés jön létre.

(7) A közszolgáltató e tevékenység végzése során birtokába jutott a közszo|gáltatással
összefiiggő személyes adatokat köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően
kezelni.

(8) A szennyvizet úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön' A
szállításbőI eredő szennyeződés esetén akozszolgáltatő aszennyeződés eltakarításátől,
a szennyeződés-mentesítésről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításríról
köteles gondoskodni.

3.$

A közszolgáItatás díja

(1) A nem kcizművel összegyűjtött héztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és
ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 3. sz. mellékletében
meghatár ozott díj at köteles ftzetni.

A 3. sz. mellékletben meghatarozott dí1at a közszolgáltatő az 1995 . évi LVII. törvény
44lD s. Q)bekezdésében meghatározott költségelemzéssel köteles alátétmasztani.

A fizetendő kózszolgáLtatási díj a 3. sz. melléklet szerinti 1 egységre eső díj és
fordul ók szátmának szotzata.

4.$

Zárő rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2014.január elsején lép hatályba.

(2)

(3)

to--:- tiju..Li
Klein Mihály
polgiármester

Kihirdetve:
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Kovácp Péter
c. főjegyző

Kisdorog, 2013. december 18. I
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Kováés Péter
c. főjegyző
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1. sz. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztafiási szennyvíz begyűjtésével' elszállításával és
ártalommentes elhelyezésével összefliggő közszolgáltaltást végző közszo\gáltató neve
és elérhetősége:

Mezőföld Regionális Víziközmű Kft'
7030 Paks, Kövesdi u.46'

Telefon: 75151 1-000 , 06140 462-000
e-mail : mezoÍbldvizl'@mezoÍbldvi z.hu

web : wy,r.v. mezoÍbl dviz. hu

2. sz. melléklet

A nem közűvel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szolgáIő
szennyv íztisztítő telep me gj elö l ése :

Bonyhádi Szennyvíztisztítő Telep
7 1 50 Bonyhád, Gy ár u.03 l 3 6. hrsz.

Ktj sziíma: 100611769
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TeIepü[és:

Készítette:

3.sz. melléklet

Díjkatkuláció
nem közművet összegyűjtött háztartás'i szennyvízközszolgáltatási díjára vonatkozóan

Kisdorog

Mezőfötdvíz Kft.

Megnevezés

Katkutáció
(költségetemek) Díi Mértékegység

Atapdíj (szennyvíz mennyiségtőt függetlenüt fetmerÜlő ráfordítások)

begyűjtés üzemanyagköttsége 8 060,8 Ft/fordu[ó

begyűj tés munkabérköttsége 2232,5 Ft/fordutó

begyűjtés gépjármű fenntartási, javítási köttsége 908,'l Ft/fordutó

Alapdíj összesen 11 201 Ftlforduló
tési díj (szennyvíz mennyiségtőt ráfordítások)

ártaImatIanítás 290,4 Ft/m3

vízterhetési díj 14,C Ft/m3

egyéb ráfordítás ( Ü gyf étszo [gá[at, számlázás,
adminisztráció, hetyi adó) 196,C Ft/m3

Ürítési díj összesen 500 Ftlm3

Kéttényezős díjjavaslat:

Atapdíj:
Ürítési díj:

11 201 Ftlfordutó +Afa

5oo Ft/m3 +Áfa

bruttó dí
Atapdíj:
Ürítési díj:

226 Ft/fordu[ó
635 Ft/m3

Rezsicsökkentett kétényezős díj:

ot"odíj'
Ürítési díj:

Ürítési díj:

nettó díj
'l0 081 Ft/forduló +Afa

45o Ftlm3 +Áfa

bruttó díj
12 803 Ft/forduló

571 Ft/m3

Paks, 201 3. december|0.

Mettéktetek: önkormányzati rendelet-minta
közszolgáltatási szerződés-tervezet


