Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
Nagyigmánd
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és a
44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

(1) A rendelet hatálya Nagyigmánd közigazgatási területén a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszolgáltatásba bevont, helyi
közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy
használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) elszállítására,
ártalmatlanításra történő átadására terjed ki.
(3) A szennyvíz kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását,
ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának
biztosítását a Komárom-Ács Vízmű Kft. (2900 Komárom, Sport u. 35.)
útján (továbbiakban: Szolgáltató) végzi és biztosítja.

2.§

A felek (szolgáltató és az ingatlantulajdonos) között a közszolgáltatás
megrendelésével szerződéses jogviszony jön létre.

3.§

A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése, az ingatlantulajdonos azonosító adatai
b) a szerződés tárgya
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak
megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb feltétek.

és

4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az 1. § (3) pontban megnevezett
Szolgáltatótól igénybe venni a közszolgáltatást.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet
környezetkárosítás nélkül ideiglenesen tárolni, gyűjteni, a Szolgáltatónak
átadni, valamint a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani, hogy a szennyvíz a
szállítójármű szerkezete által kiüríthető legyen. Az ingatlantulajdonos
felelős a szennyvíz minőségéért, amely nem tartalmazhat környezetre
veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket.
(4) A közszolgáltatást vízfogyasztástól függően szükség szerint, de évente
minimum egy alkalommal köteles igénybe venni.
(5) A szolgáltatás elvégzéséhez a Szolgáltatót az ingatlanára köteles
beengedni, továbbá gondoskodni a szennyvíztározó műtárgy fedlapjának
balesetmentes nyithatóságáról és hozzáférhetőségéről.
(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételét legalább 72
órával előbb be kell jelenteni.
5.§ (1) A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított 72 órán belül, az
ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban, a szolgáltatást elvégezni.
(2) A Szolgáltató köteles telefonos ügyfélszolgálatot fenntartani és
ügyeleti feladatokat ellátni.
(3) A Szolgáltató köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és felszereltségű járművel, eszközzel, berendezéssel
rendelkezésre állni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakembert alkalmazni.
(4) Amennyiben a szennyvíz begyűjtése, szállítása során szennyeződés
keletkezik, a Szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg
kell tisztítania és fertőtlenítenie.
(5) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
nyilvántartási rendszert vezetni.
(6) A nyilvántartás tartalmazza a csatornahálózatra nem kötött ingatlanok
címét, az ingatlantulajdonos személyes adatait, elérhetőségét, a
fogyasztott víz éves mennyiségét, valamint az ártalmatlanításra elszállított
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét
ingatlanonként.
(7) A nyilvántartásban szereplő adatokat a Szolgáltató köteles átadni az
előző évre vonatkozóan, minden tárgyévet követő év február 28-ig az
Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal részére.
6. § A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15
nappal - írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
7.§ (1) A Szolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat
csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a
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közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy
kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.
(2) A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat
köteles megsemmisíteni.
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet. Az
alapdíjat a közszolgáltató által évente kibocsátott számla alapján, annak
kiállításától számított 15 napon belül, az ürítési díjat alkalmanként számla
ellenében, a szolgáltatás teljesítésekor.
(2) A közszolgáltatási díj mértéke
a) alapdíj: 35 Ft/hó/ingatlan ,
b) ürítési díj: 3.005 Ft/m3
(3) A megállapított közszolgáltatási díjak nem tartalmazzák az általános
forgalmi adót.
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 19/2003. (IX.25) önkormányzati rendelet 1.§ (2)
bekezdése, a 2.§ (9)-(11) bekezdése, 9.§-a.

Hajduné Farkas Erika
polgármester

Dr. Füles Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján.
Dr. Füles Zoltán
jegyző
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