
Závod,2015. 01. 27. jkv.4, melléklete

Záv o d Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
2 l20l5. (I.29.) önkormányzati rendelete

Záv od, Község Önkormán yzatánaik
a nem közművel összegyűjtőttháztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

szabályairól

Závod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szőIő 1995. évi LVII.
törvény 44lC,§ (2) bekezdésében a)-g) pontjában, a 44F.§ (1) bekezdésében és a 45.§ (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarországhelyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11.
pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVil. törvény 4.§ (2) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet célja

1.§

(1) A rendelet célja:

a) Závod község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített
" környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a

v ízgazdálkodás e szkö zeiv el1'

b) a nem közművel összegffitött háztartási szennyvíz (továbbiakban: szennyviz) által
okozott terhelések minimalízáIása, a település szennyezettségének elkerülése
érdekében a taíaj és a felszín alattí vizek védelme.

(2) A rendelet céljainak megvalósulása érdekében

a) a község közig:azgatási területén minden tevókenységet úgy kell gyakorolni, hogy a
település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a kömyezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen;

b) valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használőja (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szetrtyvíz szakszerő
és szabályos elhelyezéséről.

II. FEJEZET

Általános rendelkezések

2.§

(1) A iendelet hatáIya Závod község közigazgatási területéntalálhatő ingatlanokon keletkezett nem
közművel összegyűjtött hántartási szennyvíz gyűjtésére, elszállításáta és ártalmatlanító helyen
történő elhelyezésére terjed ki.
(2) 

^ 
rendelet hatáIya alá tartoző közszolgáltatás tartalma: a nem közművel összegyűjtöttháztartási

szenrtyviz gffitése, elszállítása és ártalmatlanitő helyen történő elhelyezése.

3.§

(l) Závod Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a szenrtyviz begyűjtéséről,
elszáIlításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszo|gáltatás (továbbiakban:
közszo|gá|tatás) útj án gondo skodik.
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(2) 
^ 

közszolgáltatást minden olyan ingatlantulajdonos köteles igénybe venni, amely ingatlanon

szennyvíz keletkezik, de az nem rendelkezik közvetlen közizemi csatornahálőzatra történó

csatlakozással.

III. FEJEZET

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, az önkormányzat, a kÖzszolgá|tatŐ, valamint az

ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

4.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szernyvíz begyűjtését, száIlÍtását és ártalmatlanító

helyen történő elhelyezését Varga Gyula (7159 Kisdorog, Rákóczi utca I29la egyéni vál|alkozŐ,

adőszám: 52661338-2--37, 
"ng."ráma: 

ES-386663, stat,sz.:52661338-3700-23-117,) mint kőzszolgáItatő

(továbbiakban: Közszolgáltató) v égzi.

(2) 
^ 

szállitott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árta\matlanitásának helYe:

Mezőftjldi Regionális Yízikőzmű Kft. Bonyhádi Mérnöksége (7150 Bonyhád, Gyár utca26.)

5.§

A közszolg áltatás _ a tevékenység tartalm ában - az aléhbiakra terjed ki:

. a) az ingatlanon keletkező szetnyvíz közműpótló létesítményből (továbbiakban:

gyűj tőhely) történő be gyúj tésére ;
b) áz ingatlantulajdonos áItal a Közszo\gáltató rendelkezésére bocsátott szennyviz

elszállítására:,
c) a KözszolgáItatő áItaI begyűjtött és elszállított szewtyvíz átadási helyen tÖrténő

elhelyezésére.

6.§

Az Önko rm ány zat kö zszolgáItatás s al kapc s o 1 ato s fe 1 adata :

a) aközszolgáltatásmegszewezése;
b) a Közszolgáltatő kiválasztása;
c) aközszo|gáltatóval aközszolgáltatási szerződésmegkötése;
d) aközszolgáltatás díjának és a díj megfizetése rendjének megállapitása.

7.§

( 1 ) A Közs zolgáltatő kötelezettsé ge :

a) az ingat|antulajdonos által rendelkezésére bocsátott szennyviz kömyezetvédelmi,

vizigyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett történő begyűjtése, elÁez
me gfelelő eszköz bizto sítása;
b) a begyűjtött szernyvíz ártalmatlanitás céljából történő átadási helyre tÖrténő

e|szállítása;
c) az átadási hely tulajdonosával a befogadásra, ártalmatlanÍíásra vonatkozó

megállapod ás, hozzéilárulás beszerzése, megkötése ;

d) az Önkormányzattal a közszolgáltatási szerződés megkötése;

e) a közszolgá|tatás díjának megállapításához költségelemzés alapján a

vizgazdálkodásról sző|ő 1995. évi LVII. törvény 4!lD. § (1)-(6) bekezdésében

fogialtaknak megfelelő dijkalkuláció készítése és Önkormányzat részére történő

rendelkezésre bocsátása.

(2) 
^ 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz száIlitása kizárŐIag effe a célra készített

z'árlrendszerű olyan járművel és úgy végezhető,hogy azmegfeleljen a hatályos jogszabáIYoknak.
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(3) A szállító járművön a szolgáItatő cég jelzését, nevét és címét időtálló módon és jól olvashatóan
fel kell tüntetni.
(4) A Közszolgáltatő a szennyvíz begyűjtését és elszállítását
megrendeléstől számít ott 7 2 órán belül köteles elvégezni.
(5) Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét
beépített szintmérő ( szintj e 1ző) alapj án ke l 1 me ghatár ozni.

legkésőbb az íngatlantulajdonos

a szippantó-gépj árműb e gy ári|ag

8.§

(I) Az ingatlantulaj donos köteles :

a) az Önkorm ányzat által szervezett közszolgáItatás igénybevételére;
b) az ingatlanán keletkező szennyvíz e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére,

Közszolgáltatónak történő átadására;
c) a Közszolgáltatő számára a közszolgáltatás elvégzéséhez a szükséges feltételeket

biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a száIlítőjármű számáta
oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát;

d) a közszolgáItatásértkőzszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött szennyvizet az ingatlana területén belül,
zárt gyűjtőhelyen köteles gyűjteni.

(3) Tilos a gffitőhelybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet-
és testi épségét, egészségét, valamint a szenn},víztisztítő telep rendeltetésszerű működését és

műtárgyainak állagát,

(4) Ismeretlen összetételű szennyvizetveszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a KözszolgáItatő a mindenkori jogszabályi
előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszáIlitását.
(5) Az időlegesen használt és a nem hasznáIt ingatlantulajdonosok évente legalább egy alkalommal
kötelesek ellenőrizni a gyűjtőhely áIlapoíát telítettségét és szükség esetén igénybe venni a

közszolgáltatást.

9.§

Závod Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és

a nem hasznáIt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem állapít meg.

A közszolgáltatási szerződés

l0.§

(1) Az Önkormányzat és a KözszolgáItaó a szernyvíz begyűjtésével, elszáI\ításával és

árta|matlanításával kapcsolatos tevékenység ellátásáről részletes közszolgáItatási szerződésben
állapodnak meg. A közszolgáItatási szerződésnek különösen a vízgazdáIkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44lC.§ (2) bekezdés a)-c) pontjaiban és a vonatkozó kormányrendeletben
m e ghatáro zottakat ke l l tartalm aznia,
(2) 

^ 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltatő között szerződéses

jogviszony jön létre a közszolgáltatás megrendelésével, vagy igénybevételével.

A közszolgáltatás díja

11.§
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(1) A Képviselő-testület a nem közművel összegffitött háztartási szetvlyvíz gyűjtésének,
szállításának és a kijelölt ártalmatlanítő helyen való elhelyezésének díját 1. mellékletben
meghatározott mértékű egységnyi díjtétel figyelembe vételével állapítja meg.
(2) Aközszolgáltató a szolgáltatást elvégzését követően a megrendelő részére szám|át állít ki.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

12.§

(1) A közszolgáItatő a személyes adatokat elsődlegesen az lngatlanhasználó adatszolgáltatása
alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltatő az információs
önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szóIó 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
(2) 

^ 
Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az

adatok biztonságáról.
(3) Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságrahozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(4) A Közszo|gáItatő a közszolgáItatással összefliggő személyes adatokat az ingatlaríulajdonos,
illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, aközszolgáltatás teljesítésével,
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásta,
p o stázásr a, kö zijzemi díj hátral ékok be haj tás ár a használhatj a fe l.

IV. FEJEZET

zárő rendelkezések

13.§

(I)Ez a rendelet 201S.február 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben, hatályát veszti a 112005.(II.16.) önkormányzati
rendelet aközizemivízműbőI szolgáltatottívővízért illetőleg aközijzemi csatomaműhasznáIatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a dijalka|mazás feltételeiről szóló
rendelet, valamint az ezt módosító IIl20I1.(XI.28.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös
Önkormányzali Hivatal Závodi Irodájának hirdetőtábláján történő kifi,iggesztése űtján az allegyző
sondoskodik. t" 

tl,ü l#:q
Lászlő Attila \

polgármester

kihirdetési záradék:

\,^ú_r,--Li hr;u^,.-t c"\.u__
Budáiné szomolai csilla

a|jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. január 29. napján.
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L melléklet az 2/20l5 €.29.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtőttháztartási szennyvu gyűjtésének, szállításának és a kijelölt
ártalmatlanító h elyen való elh elyezés ének kéttény ezős díj a :

Alapdíj: 10.902 FVforduló + ÁPa

Üritesi díj: 500 Pt/m3 + ÁpA

Rezsicsökkentéssel kalkulált díj :

Alapdíj: 9.811 Ft/forduló + ÁFA

Üritesi díj: 450 Ft/m3 + ÁFA
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