
Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testületének
l7l20t4. (Xil. 16.) önkormányzati rendelete

a nem közrnűvel összegyűjtött háutartási szennyvíz összeryűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Lovas Község Önkormányzatanak KépviselŐ_testtil ete a vizgazdákodásrÓl szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalm azás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában

meghaüírozott feladatkörében eljárva a Közép-Dunántuli Kömyezetvédelmi és

Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet célja a szeruryvíz közcsatorna hálőzatba be nem kapcsolt ingatlanokon állÓ

építmények haszlíiata során keletkezó nem közművel összegyűjtött héututási szerrryliz
összegyűjtésére, elszálításara és iártalommentes elhelyezésére vonatkozó hell szabályok
megalkotása.

2.§ (1) A rendelet téngyi hatalya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a

továbbiakban: Tv.) meghatarozott nem közművel összegyűjtött héntartási szenrtyviz
összegyújtésével, sállításával és ártalommentes elhelyezésével összefiiggő közszolgéltatás
teljes körére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatá,iya Lovasközségközigazgatási teríiletére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hauílya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött héúraftá§i szenlyvíz összegyűjtésére, elszállÍtasára és

ártalommentes elhelyezésére iranyuló közszolgáltatíst ellátó szolgáltatóra,
b) a kózség kőzigazgatási teriiletén a közílzemi csatomahálózattal ellátott, de arra rá nem

kötött ingatlan, továbbá aközllzemi csatomahálózattal el nem látott teíületen lévő ingatlan

tulajdonosára, vagyonkezelójére , az ingatlant egyéb jogcímen hasmélőra (továbbiakban:

ingatlantulaj donos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik,

3.§ (l) A nem közművel összegyűjtött háu,tu,tási szenrty:t7z begyűjtésével, elszállítá6áva1 és

rirtalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgráltatás teljes köfét Parrag

György egyéni váIlalkoző (székhelye: 8200 Veszprém, Erdősáv u. 16., nyilvántartási szrárna:

E§_o5iot4; jogosult és köteles ellátni, Lovas Község Önkorményzatával kötött szerzódés

alapján 2015. január 1 . napj ától 201 9. december 3 1 . napj áig.
(2) A Panag György (a továbbiakban: közszolgáltató) által száIlitott, nem közművel
ósszegyűjtött háztartási szennyvizet a DRV Zr1. (továbbiakban: üzemeltetó) által üzemeltetett,

Balatonfiizfói Szennyvíáelepen (8184 Balatonfiízíö, Papkeszi u.) az erre a célra kialakított
mútárgyban helyezi el.

4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezó nem közművel

összegyűjtött háá artísi szennyviz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről._

(2) Á nem közművel összegyújtött héatartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres

elszállítását annak összegyűjtósére feljogosított közszolgáltatónak történő áádássa7 az

ingatlantulajdonosnak kell biáosítani.



(3) Az ingatlantrrlajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött hailAításí

.""*1oi" e'lhelyezéseről a rendiletben meghatarozott módon, a közszolgátatas igénYbevétele

és a róndeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni,

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgaltatast sziikség szerint, de legalább !v9.nte 
eer

akaoln-á igénybe verrrri, Az éves igénybevétel kötelezettsége a kőzszolgá|talőltoz

Úejelentett n"Á Úas"n,flt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet

használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa sziikség szerint, de legalább

minden masodik évben köteles igénybe venni a közszolgrfltatást,

(ij a n.* közművel összegyűjttitr háa aftási szennyviz elszállítasát a szolgátatást igénybe

vevőnek kell a szolgáltatóná megrendelnie.

1q e .r"- kozmiivel osszegyújtott háatarlási szelnyliz összegyújtésére és elszállítasá,ra

vonatkozo szerződés a túzotgátatas megrendelés ével az ingatlantulajdonos és a
közsznlgáltató között jön létre. Errrrek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgaltatást a

megrenáelés beérkezésétól számított 72 órán belül elvégezni,

5,§ (1) A közszolgáltató teljes kö rúen el]láfia avizgazdálkodasról szóló törvényben foglalt, a

ná'kozmúvel összeglújtött háztarIási szerny,tz összegyűjtésére, elszállítasára és

áLrtalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

1it e *. közművei összegyűjtött hítztultási szenrtyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra

engedélyezett, zír1 rcndszeríi,csepegést és szaghatást kizáró eszkőzzel végezhető.

(3Í Amáruryiben a nem közmúvil tsszegyújtott híLztaítási szenrlyvíz gyűjtése és szíllítísa
ko"b"o ,""*y.ződés keletkezett , a kőzsio\gáltatónak a szerrnyezett területet haladékÍalanul

tisztítania és fertótlenítenie kell.

1+) A kozszolgátatóval kötött közszolgáltatási szerzódést fel kell mondani, amennyiben a

szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen íidti le,

(5) A szolgláltató az iirített szennysliz mennyisége alapjan artalmatlanítasi díjat ftzet az

iizemeltetőnek.

6.§ A nem közművel összegyűjtött ha7rarúsi szennyvíz összegyíiLjtésére, elszállítá§ára és

á,rÜlommentes elhelyezéséÖ iranyuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltaüísi

szerzódésben meg kell hatráromi:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerzödés tátgyát,
c) a közszolgált atási szerződés időtartamát,
d) a teljesítés helyét,
e) a feladat ellátasara vonatkozó szabalyokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgráltatási díj megállapításrának módját, 

_

Ú) a szerződés módosításárrak, felmondasanak módját,

7,§ (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűtött háztarlásí szennyliz gyújtésére

,"orgáo tozÁtipotto berendezés kialakítrását a tulajdonos az ingatlanon belül és az épitesi

nutoiag att"t engedélyezett, a vízgazdáIkodási hatósági jogkör gyakorlásáró| és az országos

ieleptiúsr"nd""e"si és építési kovetelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon

köteles megoldani.

iil n *ri közművel összegyűjtött h6zlaítási szenrty-'iz elszállításáról és ártalommentes

eihelyezéséről e rendeletben {Ába\yozott mtldon az ingatlantulajdonos a szolgaltatís kötelező

igénybevétele útjrin köteles gondoskodni.



(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szenrryviz mennyisége után a szennlvíz-szál|itó
eszköz mérőberendezése alapirárr köteles a közszolgaltatónak számla ellenében e rendelet
szerinti díjat megfizetni.
8,§ (1) A nem közmúvel összegffitött háztaítási szenrlyvíz gyűjtési, szállítási és

ártalommentes elhelyezési díja kéttényezős díjból tevődik össze, amely á1l egyrészt
alapdíjból. melynek össze_ge 13,804.- Ft + ÁFA/alkalom. valamint iirítési díjból. melynek
összege 428,- Ft + ÁFA/mj.
(2) A közszo|gáltató ármegálapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 15-ig

jelezheti az Alsóörsi KözOs Önkormanyzati Hivatal felé.

9.§ A közszolgfltató a közszolgáltatássa1 összeffiggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy
székhely, az ingatlan ideiglenes vagy taítós használatna vonatkozó adat) kizárőlag a
közszolgátatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogól és az
információszabadságról szóló jogszabáy rendelkezéseinek megfelelően.

l0.§ A nyílt árokb4 csapadékelvezetó csatomarendszerbe történő illegális bevezetések
ellenórzéséról az Alsóörsi Közös Önkormanyzati Hivatal gondoskodik.

1 1.§ (1) Ez a rendelet 2015. január 1. napjrán 1ép haáyba.

Lovas, 2014. december 15.
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A rendelet kihirdetésének napja:

Lovas, 2014. december 16.
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Ferencz.v GáEörné


