Encsencs Kiizs6g dnkormrnyzata

Kepvisel6-testiilet6nek
6D0r4. (rv . 28.)
iinkormrinvzati rendelete
a nem kiizm{ivel

iisszegyiijtiitt h6ztrrtdsi szennyviz begyiijt6s6r6l, sz6llit6srir6l,
tdrolisd16l, kezel6s616l

Encsencs Kdzsdg Onkormiinyzat6nak (a tovribbiakban: itnkormrhyzat) Kdpvisel6-testiilete
a
vizgazdekoddsr6l sz6l6 1995. dvi LVU. tdrvdny 44/C. g (2) 6s 45. g (6) bekezdes6ben kapott

felhatalmaz6s alapjrin, valamint e tdrveny
feladatkdrdben elj6rva a kdvetkez6t rendeli el:

4. g (2) bekezd6s d)

podtj6ban biztositon

1.S
(1) A nem kdzmiivel itsszegyiijtittt haztartdsi szennyviz begyiijtesdre vonatkoz6 ktjtelez6
kdzszolgdltatAs Encsencs kdzsdg kttzigazgatrisi tertiletdn elhelyezkedd ingatlannak az
ingatlan tulajdonosanil, vagyonkezel6jendl, vagy egy6b jogcimen haszn6l6janfl (a
tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) keletkez6, nem kdzniivel dsszegyiijt6tt
h{a:utAsl szetnryiz tekintetdben az alabbi tevdkenysdgekre terjed ki:

a) az ingatlanon kele&e26, nem kitzmiivel dsszegyiljtdtt hdztartdsi

szenn),viz

ideiglenes ttuolasara szolgal6 glujt6helyr6l tdrt6n6 begyiijtdsre, loyebb| M
elsz6llitist vdgz6 rdszdre 6tadott nem ktjzmiivel iisszegyiijtdtt hdztartisi
szennyvfznek az drtalmatlanitAs cdli6b6l tdrt6n6 elszrillites6ra.

b) az a)

pontban foglaltak szerint gyiijtdtt, begyiijtittt 6s elszallitott szennyviz
futalrnatlanilisa cdlj6b6l a nem kdzmiivel dsszegyiijtiitt hdztartasi szennyviznek a
kijel6lt drtalmatlanit6 telepen tdrtdr6 elhelyezdsdre.

(2) Az dnkormdnyzat kSzigazgatisi te iletdn a nem kdzmiivel dsszegyiijtdrt hdztartasi
szennyviz begyiijtds€t, elsze[idsrit kiizszolg6ltatas titjdn Kov6cs Jtuos egyeni
v6llalkoz6val (4300 Nyirbritor, Iskola u. 70. a tov6bbiakban: kijzszolgAltat6) kdtdtt
k6 zszol g{ltatasi szen6dds alapj rin biaositj a.

2.$
(1) A kdzszolg6ltat6s tekintet€ben az dnkomAnyzat feladata.,

a)

a kiizszolg6ltat6s kijr6be tartoz6, nem

kdzniivel dsszegyiijtiitt hlntart6si szernyviz

rendszeres begyiijtdsdnek, elszdllitrsdnak ds aftalmatlanitdsdnak megszervezdse,

b) a

kdzszolgeltatris elhtAsara kitzszolgiiltat6 kiv61aszt6sa,
kijzszolg{ltatiLsl szen6dds megk6t6se.

a kijzszolg6ltat6\,al

a

3.S
(1)

A

kdzszolg6ltat6 6s az ingatla.ntulajdonos kijzdtti jogviszony
igenybevdteldvel j6n 16tre.

a

szolgaltat6s

(2) A kdzszolgriltal6sdrt az ingatlantulajdonos 6ltal fizetend6 dij: 1.300.-F mr + AFA.
A kozszolgAltat6 ldb kdszpdnzfizet6si szamldt bocs6t ki kijzvetleniil a szolgiiltatAs
elvdgzdse ut6n a lakossrigi igdnybevev6 rdsz6re, aki az ellendrt6ket a szritnla
atvdtelevel egyidejtileg kdszp6nzben kiegyenliti. A kiiziileti igdnybevdtel esetdn a
szimlat banki 6tutal6ssal kell 8 napon beliil kiegyenliteni. A kdzszolg6ltatas dija
magAban foglalja a kozszolgeltatds valamennyi kdltsdg6t.
(3) Kitzszolgaltat6 kiitelezetts€geil

a) A kdzszolg6ltat6 a

kdzszolgdltatAsi szerz6dds hatalya alatt kdteles Encsencs

kiizs6g kitzigazgatasi tediletdn

a

nem kdzmiivel itsszegyiijttttt haztartasi

szenn).vizet c61g6p€vel begyiijteni, annak elsz6llit6sar6l gondoskodni, valamint
Afialmatlarit6s c6ljab6l a Nyirsdgviz Zrt. Nyirbatod telepdn (Nyirb6tor kiiltedilet
024'7 1 5 lirsz) a szemryizfogad6 miitrirgyban elhelyezni.
o)

A kdzszolgdltat6 kitteles a kiizszolgdltatrist folyamatosan ds teljes kdriien ellitni, a
megfelel6 teljesitdshez sziiksdges mennyis€gii 6s min6segii jamiivet, gdpet,
eszkdzt, berendezdst, valamint a sziiksdges ldtszimt 6s k6pzettsdgri szakembert
biztositani.

c)

A kdzszolgaltat6 kiiteles az ingatlantulajdonosok szdmfua k6nnyen hozziierheto
iigyfdlszolgtilat €s tajdkoztatdsi rendszer miikddtct€sere, (telefonszim, intemetes
el6rhetdsdg), valamint az esetleges fogyaszt6i paneszok ds dszrevCtelek elintdzdsi
rendj€nek megellapites&a.

o.)

A

e)

A

kdzszolgeltat6 a telepiildsi nem kijzmiivel ijsszegyiijtdtt hdztartiisi szenn).viz
kezelesdvel kapcsolatos tevdkenysdgr6l kdteles €vente az tinkomanyzat k6pvisel6testiilet6nek t6j €koztatdst adni.

kiizszolgiiltat6 a szolgdltat6st az ingatlantulajdonosok rdszdre a bejelentdst6l
szfunitott 3 napon beliil - az ingadantulajdonossal egyeztetett id6ponlban kiJteles
megkezdeni. Amennyiben miiszaki vagy id6jrirrisi okok miatt, illetve ha a hatrrid6
munkasziineti napra esne - :itgy ad az akaddly elhdrul6s6t kiivet6 munkanapon
kdteles teliesiteni.

(4) Kdzszolgaltat6 jogai:
Kizrir6lagosan jogosult Encsencs kdzsdg ktt zigazgatasi
szerTddds szerinti kdzszolgdllaldsl vdgezni.
b)

A

c)

Az

tefiIet'L

a

k'zszolg'ltatasi

szerz6d6s teljesitdse sorfu elharithatatlan akad,ily, milszaki meghibiisodris,
munkaszewezdsi ok miatt a kiizszolgdltat6 teljesitdsi segddet, kitzremiikdd6t vehet
igenybe.

ismeretlen dsszet€telii sze ryvizet veszel)4elensdg6nek, vagy
vesz€lyessegdnek megAlhpitas6ig veszdlyes hulladdknak kell tekinteni, amely
esetekben a kdzszolgaltat6 a mindenl<od jogszabalyi el6iresok figyelembev6teldvel
megfelel6 intdzkedesek mellett megtagadja annak elszillitiset.

d) A kdzszolgdltat6 a hriztartasi szennlviz elszAllit6s6t nem tagadhatja meg, kiv6ve a
c) pontban foglaltakat 6s azt az esetet, ha a szennytiz az dtaddsi helyen
szennyvizelvezet6 t6rzsh6l6zatba, vagy szennlruizelvezet6 miibe a kiilijn
jogszab6lyok szerint nem helyezhet6 el.

(5) Az ingarlanrulajdonos kdtelezeftsdgei:

iisszegyiijt't hlztartasi szennryiz
gyiijtdsdr6l, kdmyezetkarositas rdlkiili ideiglenes tirol6srir6l 6s annak sziiksdg
szerinti elszillittatasAr6l a k6zszolg6ltat6 igdnybevdteldvel gondoskodni.

a) az ingatlantulajdonos kiiteles a nem kdzmiivel

b) A hrlajdonos kdteles a kittelezti munklk vdgzds6t tiimi, e cdlb6l a k6zsznlgiltat6t
annak el6zetes 6rtesitdse alapj6n - az ingatlanba beengedni, a munka akad6lytalan

el\egzesehez sziiksdges felt€teleket biztositani. Az ingatlantulajdonos kiiteles
biztositani a gyfjt6hely megkdzelithet6sdgdt a szSllit'jfum!'J szrimrira oly m6don,
hogy az ell6thassa feladatet.

ingatlantulajdonos a kiizszolgeltates ellenertdket az (2) bekezd6sben
meghatrirozott szolgdltatdsi dijat kdteles a kdzszolgeltat6nak sziimla ellen6ben

c) Az

negfizehi.

d) Az

ingatlantulajdonos kdteles a h6z1aft6si szermwiz gytjtdse sordn megfelel6
gondossriggal eljami annak drdekdben, hogy az rndsok dlet6t,

testi

6ps6gdt,

eg€szsdg6t ds j6 k6zdzet6t ne veszdlyeztesse, a kdzsdg temdszetes €s dpitett
kiimyezetdt ne szennyezze, a ndv6ny- 6s Allatvil6got ne krirositsa, a ktjzrendet 6s
a
kdzbiztons6got ne zavada.

(6) Az d*orm{nyzatjogosult ellend zni, hogy:

a)

a szennyvlzcsatoma h6l6zatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett

szennydz elszrillitisilr6l gondoskodik-e,

b) az

ingatlantulajdonos

a

sz6llit6st az

e

rendeletben megjeldlt szolg.iltat6val

v6gezteti-e,

c)

a szolgiiltat6 e rendeletben foglaltak alapjan vdgzi a tevdkenysdgdt.

4.S
(1) A nem ktjzmiivel tisszegyiijttjtt hedartdsi szenn)"vizzel kapcsolatos helf
kdzszolgrltatds igdnybevdtel6r6l sz6l6 szerz6d€sben meg kell jel<ilni:
a) a ktizszolg6ltatds igdnybevdteldnek kezd6napj6t,
b) a teljesitds helydt,
c) a begyfijt€si gyakorisrigot,
d) a felekjogait 6s kdtelezettsdgeit.
(2) A szerz6ddsben rendelkezni kell tov6bb6:
a) a kiizszolg6ltat6si dijr6l ds alkalmazAs6nak felt6teteir6l,
b) a kdzszolgiiltalas mdrtdkdt meghaladd, a megendelti igdnyei szerinti eseucgcs
titbbletszolgiiltardsr6l ds annak dijit6l,
c) a kdzszolgaltatdsi dij megfizetdsdnek m6djtu6l,
d) a szerz6dds m6dositisrinak, felmondrisanak feltdteleir6l,
e) az ir6nyad6 jogszab6lyok meghatfuozes6r6l.

s.$
Az ingatlantulajdonos mentesiil

a kdzszolg6ltatAs ig6nybevdtel6re

kittelezettsdg a16l bedpitetlen ingatlana vonatko llati$i\ban.

vonatkoz6

6.$
(1) Az ingatlantdajdonos kdteles

a kdzszolg.iltat6nak g napon

beliil bejelenteni szem6lyes
adalait (a kdzszolg6ltatrist igdnybe vev6 neve, lakcime, sziiletdsi helye 6s ide;e,
anyla
neve), valamint az ingatlan adatait (cim, helyrajzi szrim) ha tulajdonosv6ltoz{s, vagy
egydb ok fol)'tin a kdzszolg6latas igdnybevetel6rc kiitelezettd v6lik. A kdzszolg6ltat6
a kdzszolgAltat6ssal iisszeffigg6sben ezen szemdlyes adatok kezel6s6re jogosult.

(2) Akdzszolg'ltati

a ingatlantulajdonos (1) bekezd6sdben meghatarozott szem6lyes
adatait a szerzdddses jogviszony ldtejitttdt6l annak megsziindsdig, dijhetraldk
esetdn a

tartozes fennflUsdig kezelheti. A kttzszolgaltat6 szemdlydben bekdvetkezett veltozis
esetdn a kor6bbi kiizszolg6ltat6 kdteles az dltala kezelt adatokat az

fi

kozszol gdltat6nak atadni.

(3) A kitzszolg6lta.to kdteles az ingatlarnrlajdonos adatainak kezeldse soiin a mindenkor
hatalyos adatv6delmi rendelkezdseket betartari. A kdzszolgriltat6 nem jogosult az
altala kezelt kdzszolgdltatissal dsszefiigg6 szem€lyes adat nyilvanossagra hozatalara.
(4) A kdzszolgAltat6 kijteles, gondoskodni az adatok biaonsrigrir6l. Az adatokat vddeni
kdteles killttndsen ajogosulatlan hozzAfdrds, megvAltozatds, nyilviinossagra hozatal
vagy tiirlds, illet6leg sddilds vagy megsemmisiil6s ellen.

(5) A k0zszolg6ltat6

a kozszolgAltat6ssal iisszeffigg6 szem€lyes adatokat az

ingatlanhasznril6 azonosit6sdra, a kttzszolg6ltatdsi szerz6d6s teljesitdsdvel,
jogszabdlyban,el6irt ellen6rzdsek vdgrehajtiisaval kapcsolatos feladatok ellifistua,
szA'lrl z8ta,kiizszolgAltatesi dij hAtraldkok behajtasiira haszniilhatja fel.

7.S
(1) Ez

E n cs en

a rendelet 2014.

m6jus 1. napjrln l6p hatrill'ba.

cs,2014, {Drilis 28.
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