Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013.( XII.20) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására,
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 9/2013.( VII.26.)önkormányzati rendelete
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi L VII. tv. 44/C § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények
használata során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának
és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet alkotja.
1. §

A rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt
szennyvizet a 3.§.(2) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval köteles elszállítani.
2.§
A rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§.(2) (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött

szerződésnek tartalmaznia kell:
a) szerződést kötő feleket,
b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát,
c) a begyűjtés gyakoriságát,
d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,
e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás
díját, megfizetésének módját,
f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait.
3.§

A rendelet 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
-.
6. A közszolgáltatás díja

8.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
(2 )A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az igénybevevő köteles készpénzben
vagy átutalással kiegyenlíteni számla ellenében. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe
gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell megállapítani.
(3)A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke bruttó 8.890- Ft /forduló.

(4)A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.
4.§

A rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
.

7. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések
9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni
személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje,
anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik, vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik.
(2) A Közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a
közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket
betartani.
5.§
A rendelet 9/ A.§ -val egészül ki:
8. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó sajátos szabályok
9./A.§ (1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.
(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség
alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlana
esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a
Közszolgáltató felé és mellékeli az erről szóló, Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott
gazolást.
6.§
A rendelet 1 melléklete hatályát veszti.

Záró rendelkezések
E rendelet 2013. december 23-án. lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Bátaapáti, 2013. december 12.

Darabos Józsefné
polgármester

Bakó Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20.
Bakó Józsefné
jegyző

