
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
vonatkozó közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

1.§

A helyi közszolgáltatás

(1) A közszolgáltatás a szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed
ki.

(2) A közszolgáltatást a Tóth Györgyné egyéni vállalkozó, székhely: 5350. Tiszafüred, Ifjúság u. 20.
szám (továbbiakban: közszolgáltató) látja el, végzi kizárólagos joggal az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A közszolgáltató működési területe a község közigazgatási területe, amelyen belül a
közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni.

(4) A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a (3) bekezdésben foglalt területen a közszolgáltatón
kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

2.§

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő
jogai és kötelezettségei

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés, az 1995.
évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A szennyvizet termelő tulajdonos a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon
a birtokába kerülő szennyvizet köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról
az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek
megfizetésével, a költség megfizetéséről szóló bizonylat felmutatásával gondoskodni, köteles a
közszolgáltatást igénybe venni. A szennyvíz összegyűjtése, elszállítása, a tulajdonos konkrét
megrendelése (előzetes bejelentése) alapján történik.

(3) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül.

(4) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással összefüggő
személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) köteles az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni.

(5) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a szennyvíz elszállítására és
ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésére a Bélapátfala községi szennyvíztisztító telep leürítő
helyen.

(6) A szennyvizet úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból
eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató szennyvíz eltakarításáról, a terület szennyeződés
mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.



3.§

A község külterületnek minősülő közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet elhelyezni tilos.

4.§

A közszolgáltatás díja

(1) Az igénybevett és elvégzett szolgáltatás alapján a tulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli.
(2) 1 A szolgáltatásnak a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb kéttényezős díjtétele általános

forgalmi adó nélkül: alapdíj: 14.500,- Ft/5 m3
ürítési díj: 8.000,- Ft/5m3

(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében – utólag köteles megfizetni.

4/A.§2

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt ingatlanokra és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó sajátos szabályok

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt ingatlanokra és a nem használt ingatlanokra vonatkozóan
külön szabályozást nem állapít meg.

5.§

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek nem minősülő folyékony hulladék
elhelyezéséről – saját költségén – az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mihály Ferenc sk. Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester                                                                                   Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. év november hó 1. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Jegyző

1Módosította az 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet

2 Kiegészítette az 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet




