Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
25/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/C. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ában foglalt feladatkörében, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás egyes kérdéseiről a következő
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) biztosít a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: szennyvíz) begyűjtésére.
(2) A közszolgáltatás magában foglalja a szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és az
Önkormányzat által meghatározott átadási helyen történő lerakását.
(3) A közszolgáltatás a Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén található, közműves
szennyvízcsatorna szolgáltatásba be nem vont ingatlanokra terjed ki.
2. §
(1) Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltató Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Kétegyháza, Gyulai u. 6., (továbbiakban: Szolgáltató).
(2) A közszolgáltatás ellátása érdekében az Önkormányzat és a Szolgáltató közszolgáltatási
szerződést köt, melynek tartalmaznia kell az e rendeletben nem szabályozott
részletszabályokat, a közszolgáltatási díj megállapításának és elfogadásának rendjét, illetve a
közszolgáltatás időtartamát és a szerződés felmondásának, módosításának szabályait.
3. §
(1) Szolgáltató a szolgáltatás ellátása érdekében – saját telephelyén - ügyfélszolgálatot működtet.
(2) A szennyvízszippantás személyesen vagy telefonon a Szolgáltató ügyfélszolgálatán rendelhető
meg. A megrendeléseket a Szolgáltató azok sorrendjében, legkésőbb a megrendelést követő
3. munkanapon teljesíti.
(3) A Szolgáltató a szolgáltatásról elvégzéséről készpénzfizetési számlát állít ki, melynek
kiegyenlítése a helyszínen történik.
(4) A kiszippantott szennyvíz leürítése Kétegyháza Nagyközség Szennyvíztisztító telepén
(010/10. hrsz.) történik, Szolgáltató és a szennyvíztisztító telepet üzemeltető
közműszolgáltató között fennálló megállapodás alapján.
4. §
(1) A lakóingatlanon keletkező szennyvíz
kötelezettsége. E körben köteles különösen:
1

elszállíttatása

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. december 16-i ülésen fogadta el.

az

ingatlan

tulajdonosának

- zárt rendszerű és szivárgásmentes gyűjtőaknát üzemeltetni, az ingatlanon keletkezett
szennyvizet gyűjteni;
- a keletkezett szennyvizet a Szolgáltatónak átadni, elszállíttatni;
- a szolgáltatás díját megfizetni.
(2) A keletkezett szennyvíz kilocsolása, csapadékvíz elvezető rendszerbe történő bevezetése,
illetve más módon történő elszivárogtatása tilos
(3) Az e §-ban foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrizheti, ennek során összeveti az
ingatlanon felhasznált ivóvízmennyiséget a számlával igazolt, elszállíttatott szennyvíz
mennyiségével. 10 %-ot meghaladó eltérés esetén az ingatlan tulajdonosával szemben eljárás
indítható.
5. §
(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kizárólag a szolgáltatás ellátása, a díjfizetés és a
szolgáltatás igénybevételének ellenőrzése céljából kezelhetők.
(2) Az adatok kezelését a szolgáltatás elvégzését és a díj megfizetését követően haladéktalanul
meg kell szüntetni. E rendelkezés nem vonatkozik az ellenőrzés körében kezelt adatokra,
melyekre az adott szabálysértési vagy büntető eljárási szabályokat kell alkalmazni.
6. §
(1) A szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díjat a Szolgáltató díjkalkulációja alapján az
Önkormányzat állapítja meg, legalább egy éves időtartamra.
(2) A szolgáltatás díja 2015. évben bruttó 6.700.- Ft/szippantás.
(3) A díj megfizetése alól kedvezmény, mentesség nem adható.
7. §
A közszolgáltatás ellátása kizárólag jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető. A
közszolgáltatás időleges szüneteltetése esetén az érintett lakosságot hirdetmény útján
haladéktalanul értesíteni kell.
8. §
Ez a rendelet 2015. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 9/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
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