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VigántPetend kÖzség Önkormányzatának Képviselő-teshilete a vízgazdálkodásról szóló
1995- évi LVII. tÖrvény (továbbiakban: Vgtv.) 44lC. § (2) bekezdésében és 45. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
Pondában, és a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghat ározott feladatkörében a
vizgazdiikodásról szóló 1995. évi LVII. Tv, 48 § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkÖrben eljárő KÖzép-dunántuli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérósével
a következőket rendeli el:

1. A közszolgáttatás tartalma, területe

1.§ A nem kÖzművel Összegyűjtött l,áztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás
VigántPetend kÖzség kÖzigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanon keletkező ideiglenes
tárolásra szolgáló gyújtőhelyről történő begníjtésre, elszállitására, és az ártalmatlanítás
céljábÓl VigántPetend község Önkormányz ata (atovábbiakban: önkorm anyzaí) által kijelölt
ártalmatlanító telepen történő elhelyezésre terjed ki.

2. Akőzszolgáltató és az árta|matlanító hely megnevezése

2.§ (1) VigántPetend kÖzség kÖzigazgatási területén a nem közművel összegyűjtö ttháztartásí
szennYvizzel kaPcsolatos kÖtelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató: Parrag György 8200 Veszprém, Erdősáv u.16.

(2) VigántPetend kÖzség közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel
ÖsszegffitÖtt héytartási szennyvizeket a Bakonykarszt Yiz és Csatornamű Zrt. (8200
VeszPrém, PáPai u. 41.) Nagyvázsonyi Szennyvíztísztitő Telep ártalmatlanító helyén kell
elhelyezni.

3. A közszolgáItató jogai és kötelezettségei

3.§ (1) A kÖzszolgáltatő aközszolgáItatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és
közegészségugyi j o gszab ályi előírások szerint köteles ellátni.

(2) A nem kÖzművel összegyújtött háztartási szemyviz összegffitésére és szállítására
vonatkozóan szerződés a kőzszolgáltatás megrendelésével a fulajdonos és a Közszolgáltató
közöttjön létre.

(3) A KÖzszolgáltatő az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban, a
megrendeléstől számított 48 órán belül köteles akőzszolgáltatást elvégezni.

(4) A kÖzszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Kőzszolgáltatő az íngatlantalajdonost
Írásban kÖteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A közszolgáltatás



feltételeiben bekövetkezetlváltozásokról a Közszolgáltatő azingatlantulajdonost - aváItozás
bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

(5) A Közszolgáltatő a nem közművel összegríjtött háztartási szettnyvíz elhelyezésével
Összefiiggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen
elhelyezett nem közművel összegyűjtött héntartási szennyvíz mennyisége, minősége és
származási helye akadálymentesen, ponto san megállapítható legyen.

4. Az ingatlantulaj donos j ogai és kötelezettségei

4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az íngatlartán keletkező, vagy onnan szárrnaző az
ideiglenes tárolásra szolgálő közműpótló létesítmények üdtéséből szérrmaző, illetve a
kÖzijzemi csatornahálőzatba, vagy más befogadóba, ya1y szennyvíztisztitőba nem vezetett
háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségrigyi előírások, illetve az egyéb
hatósági előírások szerint gffiteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegffitött baztartási szetlrtyviz
tekintetében a közszolgáltatást a megfelelő időben, de évente legalabb egy alkalommal a
rendeletben megjelölt Közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni, és részére a jelen
rendelet szerinti kőzszolgáltatási díj at megfi zetni.

(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormátyzat
által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott
ingatlanon nem keletk ezík szennyvíz.

@) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket,
kÜlÖnösen a szállitőjarmű számára a gytíjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Lz ingatlantulajdonos köteles a háztaftási szenrtyviz gffitése során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épsógét, egészségét és jó
kÖzétzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezzq a
nÖvény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és akőzbiztonságot ne zavaqa.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok follán a kőzszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kÖtelezettsége alól, ha a nem hasznáIt vagy beépítetlen ingatlanán héztartási szennyviz nem
keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti aKözszolgáltatőnak.

5. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkoző szerződés egyes tartalmi elemei

5.§ (1) A nem közművel összegyűjtött héLztartási szennyvizzel kapcsolatos helyi
kőzszolgáItatás igénybevételéről szőlő szerződésben meg kell határozni a szerződ,éskötő
feleket: a Kőzszo|gáltatőt és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)aközszolgáltatásigénybevételénekkezdőnap ját,



/

b) a teljesítés helyét,
c) a begffitési gyakoriságot,
d) a felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a kö zszol gált atási díj ró 1 és alkalmazásának feltétel eirő l,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáró1,
c\ a szerző dés módo sításának, felmondás ának feltételeiről,
d) az ir ányadó j o gszab ályok me ghatfu ozásáról.

6. A nem közművel összegyűjtőttháztartási szennywíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött héztartási szennyvizet az

ingatlana területén belül, zárt, vizzárő kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegrí
szewtyviz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, ttiz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszé|yeztetheti a
begffitést, üdtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a

szenrryvíztisztító telep rendeltetésszení működését és aműtárgyainak éllagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szernyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltatő a

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett
meglagadj a annak elszéllítását.

(4) A Közszolgáltatő a héntartási szenrtyvíz elszállitását nem tagadhada meg, kivéve a (3)

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyviz az arra kijelölt átadási helyen
szewtyvizelvezető törzshálőzatba yagy szennyvizelvezető műbe a ktilön jogszabílyok szerint
nem helyezhető el.

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni
személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytan a közszolgáltatás
i génybevételére kötele zetté v á|ik.

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a KözszolgáItatőt a szerződő fél személyes adatainak
kezel ésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezés ek b etart ásáv al.

8. A közszolgáltatás díja

8.§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött héLztartásí szenrryvizzel
kapcsolatos kezelési kőzszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíj és üdtési díj -
közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete
tartalmazza



(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegffitött és beszállított
haztartási szennyvizmerrrryi s é g e gys é gnyi térfo gatának üdtési díj a.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő üdtési őijat a (2) bekezdés

szerinti egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiségszorzata alapjánkell megállapitanl

() Az ingatlantulajdonos köteles

a) az alapdijat a KözszolgáItató által a begytíjtés helyén kiállított számla alaplán a
helyszínen,

b) az üdtési díjat alkalmanként a nem közművel összegffitött haztartási szennyvíz
begyűjtésével

egyidejűleg, a Kőzszolgéltatő által helyben kiállított számla a|apján a helyszínen
megfizetni.

(5) Az ingatlarr tulajdonosa aközszolgáItatási díjat lartalmaző számia aőataival és összegével

kap c so 1 atb an a Kö zszolgáltatőnél, írásb an ki fo gást emelhet.

(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó

hatálya nincsen.

(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltatő vagy
megbízottj a válaszolni köteles.

(8) Az (1) bekezdésben mefl:ratérozott közszolgáltatási díj a szippantott szennyvizre
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel
összefiiggő módosításáról szóló 2013. évi CXN. törvényben meghatlrozott rezsicsökkentést

tartalmazza.

9. Zárő rendelkezések

9.§ E rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.

n
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polgármester (.r/
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JegyZo

Rendelet kihirdetve: 20I 4.nov.24.
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1 . mellékl et a l I l 20 1 4.(XI. 24. )önk otnányzati rendelethez

Adij az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza

alapdíj: I574.-ft.lm3

üdtési díj: 626.- ftJm3



Előzetes hatásvizseálat

Vigántpetend község Önkormányzataképviselő-testületének a nem közművel
összegyű i tött háztartási szennwíz begvű i tésére és

elszállítására. elhelvezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján,mint a fenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgáIatot végeztem el a szabá|yozás várható
következményeiről, melyről mo st táj éko ztatom a képvis elő-testiiletet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) tiársadalm i, gazdasá§, költségvetési hatás :

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdaságihatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: nem jelentős, csekély mértélaí kiadás növekedés a
kedvezmények igénybevétele esetén,

b) környezeti és egészségi következmények:

- a rendelet betartása esetén csökken a felszíni talaj szennyezését,

c) adminisztratív terheket b efolyásoló hatások :

- a hivatalnak el kell látnia a rendeletben meghatarozott feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

- a rendelet megalkotásakötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti
törvényességi felhívás lehet.

A j o gszab ál y alkalmazás áúto z szüks é ges feltét el ek :

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre á11.

- tárgyl, feltétel: rendelkezésre á11.

- pénnlgyi feltétel: rendelkezésre áll.

i.*"hÉ,

Monostorap áti, 2014. november 7.

Jegyzo



Indoklás

1, § a kÖzszolgáltatás taríalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

2.§ a közszolgáltató és ártalmatlanító hely megnevezósét

3.§ a közszolgáltatójogait és köteiezettségeit

4.§ az ingatlantulajdonos jogai és kötelességei

5.§ közszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződés tartalmi elemei

6, § A nem kÖzművel Összegffi tőttháLztartási szennyv íz gyí4tésével és elszállításával
kapcsolatos

kÖtelezettségek, a közszolgáItatás igénybevételének módja és feltételei

7.§ személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

8.§ a közszolgáltatási díj

9.§ hatályba léptető rendelkezést tartalm azza.


