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Lengyel Község Önkorm ányzatának
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszo|gáItatás
szabályairól

Lengyel Község Önkormányzata Képviseló-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44lC.§ (2) bekezdésében a)-g) pontjában, a 44E.§ (1) bekezdésében és a 45.§ (6)
bekezdésében kapott felhatalm azás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyaroszág helyi önkormrinyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11.
pontjában, valamint a vízgazdá|kodásról szóló 1995, évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d)
pontjában meghatéLrozotl feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:
I.

FEJEZET

A rendelet célja
1.§

(1) A rendelet célja:
a)
Lengyel község lakosságának egészségvédeime,a község természeti és épített
kömyezetének megóvása, a kömyezettudatos magatartás kialakitása a
ízgazdá|ko dás e szközeivel ;
a nem közművel összegyűjtött házíaríás| szennystíz (továbbiakban: szennlvíz) által
okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése
érdekébena talaj és a felszín alatti vizek védelme.

v

b)

(2)

A rendelet céljainak megvalósulása érdekében
a)

b)

a község közi,gazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a
település kömyezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a kömyezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen;
valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyviz szakszerű
és szabályos elhelyezéséről.

II.

FEJEZET

Általános rendelkezések

2.§
(1) A rendelet hatálya Lengyel község közlgazgatási területén található ingatlanokon keletkezett
nem közmúvel összegyűjtött házíartási szennyviz gyújtésére,e|szá|Iitásfua és ártalmatlanító helyen
történő elhelyezésére terjed ki.

A rendelet hatáIya alá íartozó közszo|gálíatás tartalma: a nem közművel összegyűjtött
szennywíz gffitése, elszállítása és ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.

(2)

háztartási

3.§
(1) Lengyel Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkorm ányzat) a szennyvíz begyűjtéséről,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás (továbbiakban:
kö zszol gálíatás) útj án gondo skodik,

\
(2)

A

közszolgáltatást minden olyan ingatlantulajdonos köteles igénybe venni, amely ingatlanon
szennyliz keletkezik, de az nem rendelkezik közvetlen köziizemi csatomahálózatra történó

csatlakozással.

III.

A közszolgáltatás

FEJEZET

ellátásának rendje, módja, az őnkormányzat, a közszolgáltató,
ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

valamint az

4.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztaííási szenrryvíz begytijtését, szá|Iitását és ártalmatlanító
helyen történó elhelyezését Varga Glula (7159 Kisdorog, Rákóczi utca 129la egyéni vállalkozó,
adószám: 52661338-2-37, eng.száma: ES-386663, staí.sz.:52661338-3700-23-1l1,) mint közszolgáltató
(továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.
(2) A száIlííott, nem közművel összegyűjtött hí:ztartási szenrryviz ártalmatlanításiinak helye:
Mezőfijldi Regionális Víziközmű Kft. Bonyhádi Mémöksége (7150 Bonyhád, Gyár utca 2ó.)

5.§
A közszo|gálíatás -

a) az

b)
c)

a tevékenységtartalmában

-

az alábbiakra terjed ki:

ingatlanon keletkező szennyvíz közmúpótló létesítményből(továbbiakban:

gyűjtőhely) történő begyújtésére;
az ingatlantulajdonos által a Közszo|gáltaíó rendelkezésére bocsátott szennystiz
elszáIlííására1'
a Közszolgáltató által begyűjtött és elszállított szennyvíz átadási helyen történő
elhelyezésére.
6.§

Az Öltkormályzat közszo|gá|íatással kapcsolatos feladaía:

a)
b)
c)
d)

aközszolgálíatás
Közszolgáltató
a Közszolgáltatóv
aközszolgáltatás
a

megszervezése;
kiválasztása;
al a közszolgáltatási szerződés megkötése;
díjanak és a díj megfizetése rendjének megállapítása.
7.§

(1)

A Közszolgáltató

a)

kötelezettsége:

az ingatlantulajdonos által rendelkezésére bocsátott szennyviz kömyezetvédelmi,
vízügyi és közegészségügyi előírások megtatása mellett történő begyiijtése, ehhez
megfelelő eszköz biztosítása;
a begyűjtött szenny,,tíz ártalmatlanítás céljából történó átadási helyre történő
elszállítása;
az áíadási hely tulajdonosával befogadásra, ártalmatlanításra vonatkozó
megállapodás, Ltozzájáttllás beszerzése, megkötése :
az Önkormányzattal a közszolgáltatási szerződós megkötése;

b)
c)

d)
e) a

a

közszolgáltatás

díjának megállapításahoz költségelemzés alapján

a

vízgazdáIkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44,D. § (1)-(6) bekezdésében
foglaltaknak megfeleló díjkalkuláció készítéseés Önkormányzat részéretőrténő

rendelkezésre bocsátása.
(2) A nem közművel összegyújtött háztaríási szennyvíz szál|itása kizárőlag erre a célra készített
zárt rendszerű o|yan járművel és úgy végezhető,hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

(3)

A szállító járművön

fel kell tiintetni.

A

a szolgáltatő cég jelzését,nevét és címétidótálló módon

ésjól olvashatóan

a szennyviz begyűjtését és elszállítását legkésóbb az ingatlantulajdonos
megrendeléstól számitoít 72 órán belül köteles elvégezni.
(5) Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjármúbe gyárilag
beépített szintmórő (szintje|ző) alapján kell meghatározni.
(4)

Közszolgálíató

8.§
(1 )

Az ingatlantulajdonos köteles:
a) az Önkonlányzat á|tal szew ezett közszolgálíaíás igénybevételére;
b) az ingatlanán keletkező szennyviz e rendeletben előirtak szerinti gyújtésére,

c)
d)

Közszolgáltatónak törlénő átíadására;
a Közszolgál.tató számára a közszolgá|tatás e|végzéséheza szükséges feltételeket
biztosítani, így különösen a gyújtóhely megközelíthetós égéta szállítqármű számára
oly módon köteles biztosítani, hogy az elláüassa feladatát;
aközszolgáltatásértközszolgáltatási
díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem közmúvel összegyűjtött szennlvizet az ingatlana területén belül,
zárt glijtóhelyen köteles gyújteni.
(3) Tilos a gl.tíjtőhelybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb

olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, üdtést végző vagy más személyek életés testi épségét,egészségét,valamint a szennyviztisztító telep rendeltetésszerű működósét és
műtárgyainak állagát.

(4) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélltelenségénekvagy veszélyességénekmegáilapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi

előírások íigyelembevételévelmegfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(5) Az időlegesen használt és a nem használt ingatlantulajdonosok évente legalább egy alkalommal
kötelesek ellenőrizni a gyűjtőhely állapoíát, telítettségétés sziikség esetén igénybe venni a
közszolgálíatást.
9.§

Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az üdülőingatlanokta, az idólegesen hasznáIt
és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem állapít meg.

A közszolgáltatási szerződés
10.§

a

(1) Az Önkorm ányzaí és Kőzszo|gáltató a szennyvíz begyűjtésével, elszáltításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben
állapodnak meg, A közszolgáltatási szerzódésnek különösen a vízgazdáIkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdés a)-c) pontjaiban és a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározottakat kell tartalmaznia.
(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között szerződéses
jogviszonyjön létre a közszolgáltatás megrendelósével, vagy igénybevételéve1.
A közszolgáltatás díja
11.§

(1)

A

irhutaranu-t és a

a

nem közművel összegyújtött házíaríási szenny,víz gyújtésének,
kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének dilát l. mellékletben

Képviselő-testület

meghatározott mértékúegységnyi dűtétel figyelembe vételéve1állapítja meg,
(2)-A ktizszolgáltató a szÓlgáltatást elvégzésétkövetően a megrendelő részéreszámlát állÍt ki.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok
12.§

(l) A

közszolg áltató a személyes adatokat elsódlegesen az ingatlanltasználó adatszolgáltatása
,r..ély., adatok kezelése során a közszolgáltató az információs
alápján ismeri- meg.
onádelkezési jogrjl é. u, információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
(2) A Közszolgáltató megfeleló technikai és szervezési intézkedésekkel kÖteles gondoskodni az
adatok biztonságáról.
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
(3)
adatokat védeni köteles különösen
nyilvánosságra h ozás vagy törlés, itletőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen,
1i; e rozúotg áItaíó a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos,
ill.tu. u, ingatlan nyilvántartásban szerepló jogosult azonosítására, a kőzszolgáItaíás teUesítésével,
jogszabályban előírt ellenőrzések véglehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, szám|ázásra,
postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel,

A

a

Az

Iv. FEJEZET
záró rendelkezések
13.§

Ez a rendelet 2015. február 1 . napjan lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésévelegyidőben, hatályát veszti a 1/2005.(II.16.) öntormányzati
iendelet a közüzemi vízmúbőiszolgáltaiott ivóvízéft, illetőleg a közüzemi csatomamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirŐl szóló
rendelet, valamint az ezt módosító II12011.(XL28,) rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről az szMsz_ben meghatározottak szerint a Teveli l<özös
bákormányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján történő kiÍiiggesztése Útján az a|legyző
gondoskodik.
(1)
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kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. ianuár 29. napján.
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1. melléHet az 2/2015 QI.1.) önkormányzati

rendelethez

háztartási szennyvíz ryűjtésének, szállításának és a kijelölt
ártalmattanító helyen való elhelyezésénekkéttényezős díja:

A nem közművel összegyűjtött

Alapdíj: 10.902 Fí/forduló
Üritesi aij: 500 Ft/m3
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Rezsicsökkentéssel kalkulált dij:

Alapdíj: 9.81
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