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háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól

a nem közművel összegyűjtött

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 4. § (2)bekezdés d.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló ,1995. évi LVll,
törvény 45. § (6) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselótestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011. (V, 26) rendeletének 29 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlensé9i és Településfejlesztési Bizottsá9 valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll, törvény 48.§ (3) bekezdése alapján
az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményénekkikérésével- a nem közművel
összegyűjtölíháztarlási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaival
kapcsolatban a következőket rendeli el:

í. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa
1. §

A közszolgáltatás kiterled:
a.) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítménybenösszeggyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlan ítás céljából történő elszáll ításra,
b,) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kíjelölt áftalmatlanító telepen
(1 )

történ ő elhelyezésére.

(2)

A nem

közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező
közszolgáltatással ellátott terület határa Ladánybene község közigazgalási területére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2, § E rendelet alkalmazásában:

1. Közműpótló létesítmény:közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon

keletkező
háztarlási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére és tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett
akna.

2. Közszolgáltatási díj: közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő, rendeletben meghatározott díj,

3. lngatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 44lB, §-a szerinti
ingatlantulajdonos.

3. A

közszolgáltató és az ártaImatlanító he!y megnevezése

3. § (1) A közszolgáltatást teljes körűen ellátó, kötelezett, kijelölt közszolgáltató a KUSZAKA
2004. Bt. 6090 Kunszentmiklós, Liszt F, u. 10. - (továbbiakban: közszolgáltató).
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Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvizet
Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telepen
az átadási helyen kell elhelyezni a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó
műtárgyában.

4. Aaingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás
kötelező igénybevételénekmódja és feltételei

4. § (1) A közszolgáltatás körében az

ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az a tény hozza {étre, hogy a közszolgáltató az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás
teljesítésérerendelkezésre á ll.

(2) Aközszolgáltatás teljesítésénekfeltételeiről aközszolgáltató
ingatlantulajdonost.

írásban köteles érlesíteniaz

(3) A közszolgáltató

köteles azingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72őrán
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmu lasztott elszáll ítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán be\űl,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a
rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni,
Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost külön értesíti.

(4)

A

5.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz
gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét,
testi épségétne veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze.

(2)

közszolgáltatónak - a tárgyévet követő év március 1. napjáig - az elszállított és
tisztítás céljára átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről
a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzalnak adatot
kell szolgáltatnia,

Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetóségét szállítőjármű
számára.

(3) Az

ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételérevonatkozó
kötelezettsége alól, ha nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán nem keletkezik
háztaftási szennyvíz és ezt írásban bejelentette a közszolgáltatónak.

6. § (1) A közszolgáltatás megkezdésekor az ingatlantulajdonos, vagy a közszolgáltató
kezdeményezésérea teljesítés feltételeit írásba kellfoglalni, mely során meg kell határozni:

a.)
b,)
c.)
d.)
e.)

f.)

a közszolgáltatás megkezdésének napját,
a teljesítéshelyét,
a felek jogait és kötelezettségeit,
a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit
a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.
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(2) Aközszolgáltatás

!
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alapdíját a 4 § (1)bekezdése alapján, aszerződés írásba foglalásától

5. A nem közművel összegyűjtött háztarúsi szennyviz gyűltésével és elszállításávaI
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételénekmódja és feltételei

7. § (1) Közműpótló létesítménybecsak kommunális vagy összetételében

kommunális
jellegű szennyvíz vezethető. Tilos mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely a szennyvíztisztító telep
ren deltetésszerű mű köd ésétakadály ozza,

(2) Aközszolgáltató köteles a ingatlantulajdonos bejelentésétől számítolt72 órán belül a vele
egyeztetett idópontban a szolgáltatást elvégezni,

(3)

A nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtése és elszállítása,
árlalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető, vagy
korlátozható.

(4)

Az

ismeretlen ősszetételű szennyvizet összetételének megállapításáig veszélyes

hulladéknak kell tekinteni, amelynek elszá||ítását a közszolgáltató

megtagadhatja.

A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kívévea (4)
bekezdésben foglaltakat, valamint ha a szennyvíz az átadási helyen a külön

(5)

jogszabályok szerint nem helyezhető el.

A nem közművel összegyűjtött
rendelkezések

6.

8.§
(2)

(1)

háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen

szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

A

közműszolgáltató

a begyűjtött és elszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az

átvett háztartási szennyvízzel összefüggő

nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy

a ténylegesen elhelyezett háztaríásí szennyvíz mennyisége, minősége és származási
helye pontosan megállapítható legyen.

7. Aa.

időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát
nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tadalmaznia kell, hogy az
ingatlanban bejelentett la kóhelye senkinek nin cs.
(2)

(3)

A nyilatkozatot aszezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató

részére.

A nyilatkozat alapján aközszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségei is erre azidőszakra terjednek ki.

8. Személyes adatok kezelésérevonatkozó rendelkezések

A

közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a
közgzolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás
igénybe vételének idótartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevó nevét,
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni,

§

10.

(1)

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a

közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételérekötelezetté válik.

(3)

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben
minden kor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartan

a

i.

9. A közszolgáltatás dlja, az egységnyi díjtétel,a fizetendő díj megállapítása,
díjmentesség és díjkedvezmé ny alkalm azása

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért
egytényezős - ürítési
díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetníe, amelynek legmagasabb egységnyi díját az
1 . melléklet tarlalmazza.
(2)

Az ürítésidíj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött

(3)

Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásétl fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti

elszállított háztarlási szennyvízmennyiség egységnyi értogatára vetített díja.

és

egységnyi díjtételés az elszállított mennyiség szorzaIa alapján köteles megfizetni.

() Az íngatlantulajdonos

köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésevel egyidejűíeg, a közszolgáltató által helyben kiállított
számla alapján a helyszínen megfizetni.

a közszolgáltatási díj megfizetésétaz, aki a nem közművel
összegyűjtött háztaftási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a közszolgáltató a közszolgáltatásra vonatkozó 4, § (2) és (3) bekezdés szerinti
tálékoztatási kötelezettségének eleget tett és a közszolgáltatás teljesítésérevonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.

(5) Nem tagadhatja meg

(6)

1

Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális
használat időtartamára kell megfizetni,

0. Hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2015. március 1, napján lép hatályba.
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kardos Attila
polgármester
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szádvári Erika
aljegyző

Ezen rendelet2015. február 27-én kihirdetésre került.

Ladánybene,2015. február 27
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. melléklet az 112015. (ll. 27 .)

A nem

rendelethez

közművel összegyűjtött

közszolgáltatás legmagasabb díja

1

2
3

4

háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó

A
lakossági csatornázott
lakossáq i csatornázatlan
közületi csatornázott
közületi csatornázatIan

A díjak az álIalános forgalmí adó összegét nem tartalmazzák.
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