Monostorapáti község Önkormányzataképviselő-testületének
11|2014.(XII.15.) önkormányzati
a nem kÖzművel

Ö

sszegyűj

t

rendelete

ött háztartási szennyv íz b egy űjtés ére vonatkozó

közszolgáltatásról

a

Monostorapáti község Önkormány zata KépviselŐ-testÜletének
t201,4.(X|I.15.) önkormányzati rendelete
re
s sze gyűj t őtt háztartási szennlv lz b eg Űjtésé

11,

a nem közművel

ö

v on

atkozó

közszolgáltatásról

Monostorapáti község önkormányz atának Képviselő-testiilete a vízgazdálkodásról szÓlÓ
(6)
1995. évi LVII. törvény (tovabbiakban: Vgtv.) 44lC. § (2) bekezdésébenés 45. §
a)
bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
pontjában, és a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkÖrében a
vízgazdá|kodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 48 § (3) bekezdésébenbiztosított véleményezési
jogköóen eljáró Közép-dunántuli Környezetvédelmi FelügyelŐség véleményénekkikérésével
a

következőket

rendeli el:

1. A
1.§ A nem közművel

közszolgáltatás

tartalma, területe

háatartási szennyviz kötelező kőzszolgéltatás

összegyűjtött

Monostorapáti község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanon keletkező ideiglenes
tárolásra szolgáló gytíjtőhelytől történő begyűjtésre, elszállrÍtására, és az ártalmatlanítás
céljából Monostorapáti község Önkormányzata (a továbbiakban: ÖnkormánYzat) á|tal
kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésre terjed ki,
2.

A közszolgáltató

és az árta|matlanító hely megnevezése

2.§ (1) Monostorapáti község kőztgazgatási területén a nem kÖzművel ÖsszegYŰjtÖtt
jogosult,
háúartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező he|yí kőzszo|gáItatás teljesítésére
illetőleg kötelezett közszolgáltatő:PanagGyörgy

8200 Veszprém, Erdősáv,,,1.16.

(2) Monostorapáti község kőzígazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem
közműve1 összegyűjtött héatartási szennyvizeket a Bakonykarszt YÍz és Csatornanú Zrt-

(8200 Veszprém, pápai u. 41.) Nagyvázsonyi Szennyvíztisztítő Telep ártalmatlanító helYén

kell elhelyezni.
3. A közszolgáltató

jogai és kötelezettségei

és
3.§ (1) A közszolgáltatő aközszolgáltatást a hatályos vízgazdáIkodási, kÖrnYezetvédelmi
közegészségugyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.

nem közművel összegyűj tött héúartási szennyvíz összegyűjtésére és szá||itására
^
szerződés a közszolgáltatás megrendelésével a tulajdonos és a KÖzszolgáltató
vonatkozóan
közöttjön létre.

(2)

(3)

A Közszolgáltatő azingatlantulajdonos bejelentése alapján,vele

megrendeléstől számított 48 órán belül köteles aközszolgá|tatást

egyeztetett időPontban, a

elvégezni.

közszolgáltatás teljesítésénekfeltételeiről a KŐzszolgáItatő az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesítenivagy felhívás közzététele Útján tájékoztatrlt. A kÖzszolgáltatás

(4)

A

feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltatő
bekövetkezte előtt

az ingatlantulajdonost

- írásban értesíteni köteles.

-

a változás

A

Közszolgáltatő a nem közművel összegyűjtött héLztartási szennyviz e|he|yezésével
összefiiggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen
elhelyezett nem közművel összegffitött háLztaíiási szennyvíz mennyisége, minősége és

(5)

származásí helye akadálymentesen, pontosan megáll apíthatő legyen.
4.

Az ingatlantulajdonos jogai

és kötelezettségei

4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanrán keletkező, vagy onnan származő az
ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményeküdtésébő1 származő, illetve a
köziúzemi csatornahálőzatba, vagy más befogadóba, yagy szennyvíztisztítőba nem vezetett
háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb
hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegffitött

háztariási szernyviz
tekintetében a közszolgáltatást a megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a
rendeletben megelölt KözszolgáItatótól megrendelni és elszállítatni, és részérea jelen
rendelet szerinti közszolgáItatási

díjat megfi zetni.

(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat
á|tal szervezett kötelező kőzszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott
ingatlanon nem keletk ezlk szennyvíz.

() Az

ingatlantulajdonos köteles a kőzszolgáltatás elvégzéséhezszükséges feltételeket,
különösen a szállitőjármű számára a gytíjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a híztartásí szetutyvíz gyűjtése során

megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében,hogy az mások életét,testi épségét,egészségétés jó
kőzérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és építettkömyezetét ne szeníIyezze, a
növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavatja.
(6)

Az ingatlantulajdonos köteles

egyéb ok folytán a közszolgáltatás

Közszolgá|tatőnakbejelenteni, ha tulajdonosváItozás vagy
igénybevételérekötelezetté válik.

a

ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételérevonatkozó
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetleningatlanán háutartásí szennyvíz nem
keletkezik, és ennek tényétírásban bejelenti aKözszolgáltatónak.

(7) Az

5.

A közszolgáltatás

igénybevételérevonatkoző szerződés egye§ tartalmi elemei

5.§ (1) A nem közművel összegffitött

béatartásí szennyvizzel kapcsolatos helyi
közszolgáItatás igénybevételérőlszóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő
feleket: a Közszolgáltatőt
(2)

A

és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

szerződésben meg kell jelölni:
a) a kőzszolgáltatás

igénybevételénekkezdő napját,

b) a teljesítés helyét,
c) a begytíjtési gyakoriságot,
d) a felek jogait és kötelezettségeit.
(3)

A

szerződésben rendelkezni kell tovabbá:

díjról és alkalmazásanak feltételeiről,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjaról,
cj a szerzőőés módosításának, felmondásának feltételeiről,
d) az ír ény adó j o gs zab ályok me ghat étr ozás ár őI,
a) a kőzszolgáltatási

szennyvíz gyűjtésévelés elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételénekmódja és feltételei

6.

A nem közművel összegyűjtöttháztartási

ingatlantulajdonos a nem közművel összegffitÖtt hántartási szennYvizet az
gyűjteni.
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű köznűpótló létesítménybenkÖteles

6.§ (1)

Az

jellegtí
létesítménybecsak kommunális, vagy összetételében kommunális
robbanásveszélYes
szenrryvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybemérgezŐ-, Űz- és
a
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszéIyeztethetí
a
begyűjtést, üdtést végző vagy más személyek élet_ és testi ópségét, egészségét,valamínt
szemlyvíztísztító telep rendeltetésszeníműködését és aműárgyainak á|Iagát,

(2) Közműpótló

ismeretlen összetételű szetrtyvizet veszélytelenségének, vagy veszélYességének
a
megáIlapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a KÖzszolgÍltatő
mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelŐ intézkedések mellett

(3)

Az

megtagadj a annak elszáIlrításán.

a (3)
Kőzszolgá|tatő aháutartási szelrryvíz elszá|litását nem tagadhatja meg, kivéve
helYen
bekezdésben foglaltak at és azt az esetet, ha a szennyviz az ana kijelÖlt átadási
jogszabálYok szerint
szerrlyvizelvezető törzshálőzatba .vagy szerrtyvíze\vezető műbe a kiilÖn
(4)

A

nem helyezhető el"
7" Személyes

adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belÜl bejelenteni
szernélyes adatait, ha tulajdonosváItazás, vagy egyéb ok folytán a kőzszolgáItúás
i

gényb evételérekötele zetté v áIlk "

(2) Az önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatőt a szerződő fél személYes adatainak
kezelésével, a mindenkor hatályo s adatvédelmi rendelkezések b etart ásáv aI.
8.

A közszolgáltatás

díja

ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtÖtt háztartási szelrryvízzel
díj kapcsolatos kezelési közszo\gáLtatás igénybevételéértkéttényezős - alaPdíj és Üdtési
jelen rendelet melléklete
közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek egységnyi díját

8.§ (1)

Az

tartalmazza

(2) Egységnyi díjtételaz ingatlarton keletkező nem közművel összegyűjtött
báztartási szennyvízmennyiségegységnyi térfogatának üdtési díj a.

(3)

Az

(!

Az ingatlantulajdonos köteles

és beszállított

ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő üfitési díjat a (2) bekezdés
szerinti egységnyi díjtételés a beszállított mennyi ség szorzata alapjan kell megállapítani.

a) az alapdijat a Közszolgáltató áItaI a begytíjtés helyén kiállított számla a|aplán
helyszínen,

b) az üdtési díjat alkalmanként a nem közművel összegffitött

begffitésével
egyidejűleg,

a

Közszolgáltató

a

háztartási szennyvíz

által helyben kiállított számla a|apjén a helyszínen

megfizetni.
(5)

Az ingatlan tulajdonosa aközszolgáltatási díjat tartalmaző

szttmla adataival és összegével

kapcsolatban a Közszolg áItatőnál, írásban kifogást emelhet.

(6)

A

a

kifogásnak

számla kiegyenlítésérevonatkozó kötelezettség teljesítésérehalasztó

hatá|ya nincsen.

A

kifogásra, annak kézhezvéte|étőlszátmított 30 napon belül a KözszolgáItató
megbízottj a válaszolni köteles.
(7)

Az (l)

vagy

bekezdésben megltatározott közszolgáltatási díj a szippantott szewtyvízre
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel
összefiiggő módosításáról szóló 20t3. óvi CXIV. törvényben meghatározott rezsicsökkentést

(8)

tartalmazza.

9.

Zárő rendelkezések

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon léryhatályba.
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az általános forgalmi adó összegét nem tartaImazza

rendelethez

Előzetes hatásvizsgálat

Monostorapáti község Önkormányzataképviselő-testületének a nem közművel
összeevűitött háztartási szennwíz begyűi téséreés
elszállítására. elhelyezéséreirányuló közszolgáltatásról szóló rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alaplén,mint a fenti jogszabály
előkészítője azalábbi előzetes hatásvizsgálatotvégeztem el aszabályozás várható
következményeiről, melyről mo st táj éko ztatom a képvi selő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdaság, költségvetési hatás

:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdaság1 hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: nem jelentős, csekély mértélaíkiadás növekedés a

kedvezmények igénybevétele esetén,
b) környezeti és egószségi következmények:
- arendeletbetartása esetén csökken a felszíni talaj szennyezését,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a rendeletben meghatározott feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotásakötelező,

a jogszabály alkotas elmulasztása miatti

- a rendelet elmaradásának következmenye
törvényességi felhívás lehet.
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- a személyi feltétel: rendelkezésre

:

á11.

- szewezeti feltétel: rendelkezésre á11.
- tárgyt feltétel: rendelkezésre áll.
-

pénnlgy feltétel: rendelkezésre á11.

Monostorapáti, 2014. november

1

7.

,,,"o":*1;f;i,;. .
'

É' '-*

,s':

r§-*"

.-,"

i,

d"á*t, €l
klfl.W§,j

'{3&_jP§

í*t
?

ó--

r

$uta.J Lászlói}
jegyző

Indoklás

l. §

a közszolgáltatás

tartalmát, a közszolgáltatással

ellátott terület határait,

2.§ a közszolgáltató

és ártalmatlanító hely megnevezését

3.§

jogait ós kötelezettségeit

a közszolgá|tatő

4.§ az íngatlantulajdonos jogai
5.

§ közszolgáltató

6.§ A

és kötelességei

igénybevételérovonatkozó szerződés tartalmi elemei

nem közművel összegyűjtötthaztartási

szennyvíz gyűjtésével és elszÍÚIÍtásávaI

kapcsolatos
kötelezettségek, a közszolgáltatás

igénybevételénekmódj a és feltételei

7.§ személyes adatok kezelésérevonatkozó rendelkezéseket.
8.§ a közszolgá|tatási
9. §

díj

hatályba 1éptető rendelkezést tartalmazza.

