
Lovas Község Önkormányzat KépYi§clő-testületónck
17120r1. (xII. l6.) önkoImán}Zati renCleletc

a ncm közművcl öSs7egyűjtött háztartósi szennyvíZ összegyűjtósére,
etszállítására és clhclyezé§ére irányu|ó kijzsZolgá|tatásról

(nlódosiláSoklia1 eg}ségcS SZerkezelbelr)

Lovas KözSég Önkonnánvzalállak Képviscló-testületc a vizgazdálkodáslól szóló lg9,§ évi LViL
1ör!élly 45. § i6) bekezdóSóben kapotl íclhatahlazás alapján_ a \{agvarország helyi önklrlmán,Y,7aiairól

',oto:orr'cvi-crrxxIx'lörvén}]]§(l)bekczdésl]'ponliábann]eghetltrozottt.eladalkijlébeilcljálva a Kijzép Dunánlúli Kijrn}czei\,éC]elltli és 'l enrószetvéd e lrn ] Feliig]clóség \óleLl]Érr}-ének

kiL(érésé!cl aZ alábbi lendelctct alkolja:

1,§ A rendelet cé]ja e SZennyVíz köZcsalonre há]irzatba be neln kapcsolt ingatlBnokon álló építnények

használata sorál kejeikc7ő neln közlnű\,eL összeg},iijtött h'lzLartási szenn),viZ öSS7§g},íijtósé,e,

elszállíiásáía és álletomnlenlcs cihelyezóSór§ v()nati(o7ó hel\i szabályok nlegalkotása,

2,§ (l) A lendelct iárgyi hatál}a e vi7gazdálkodásróL sZóló ]995 óvi LVll, tijl",,én}bcn (e

t,,iluuiatrrn, Tv,) n'eghatálozot| ncrn közművcl összegyiijrött híLziarlási s7§nn),\,iz összegyii]té§évc],

S7ál]ításávBl és ártalonmentes e]helyeZóséve] összcíiiggij köZsZo18á]tatás |eljes kölére t§rjed ki,

(2) A rendelct teliileti hatálya Lovas ki]Zség kö7igazgatási terülelére tcrjed ki,

(:]) A rendelet slcmélyi hatál_va kiterjed:

a) a nc]I kör;iível össze!.yililö11 há7íaíitsi szennyvíZ összegyűilósórc, elSzá]lítá§áre é\

árlalolnmentes clhelyezósóre irán]Uló l(ö7szolgáltl1lást elláló SzolgálLalóía.

b)aköZsógkiizigezgatásilenileténxkö7]i7elnicsatolrlahílrizallalellátot!.dcarl.rálremkötött
l,rglLLan, tnulula a toritzcllli osaronrahálózallal cl nenl 1álott tcrü]eten ló\,ő ingatlü tu]4jdonosára,

v|gyonkczeIiljére. az ingetlant egyéb jogcímen lrasználól.t (továbbiákban: ingal]antultl]do|os)

akiné] a l)á7l.líási szenllyviZ kc]etkezik,

],§ (1) A ne közmiivel öSS7egyűjlöfi háZlaíáSi s7enn}\iZ bcgr-iljlósóvel, els7állitásá!l1l é\

ánalrrlallanitó hel)Te tijíélrő elhel}eZóSó\,el kapcSolát(]§ kaizs7o]3á]talis telje§ köíót Pa[a8 C}ölg)
egl,óni r,állalkozó (székhel},e: 8200 Veszpló]i, I]rdőSá\ u, l6,- llyihánlallásj SZáne: ES-05901,1)

iűosu11 és kijteles;llátni, Lovas KöZsóg Ö n kornányzatá\ a l kótótt szerzijdés alapján 20l5, január ],

naPjától 20l9, decembcí 3], nepjáig,
(2jiA Parrag György (a továbbiilrlran] közszolgá]tató) aZ áliala s7állilotl, nem köZmilvel i]sszcgyiijlölt

t'ranu,rllrl .]r.*r,Ú"t a DLrnántílli ltegionitlis Vízmii Zrt, (továbbiakban] üzcneltetó) által

iizeDlclletett. Balatonfiiíedi SZenny!iztiS7litó '] elcpen (lJ2]0 Balatonfi]I ed. T]han),i ill 032/ l,) a7 erre a

célle kjalakilott miitárg)ban helyezi el.

1,§ (l) .A.Z ingallantulddonos kőteles gonc]oskodni az ingil]anán kelct]iezö llcnr kijzllliivel

ijssZcgyújtölt l!á7tltíási sZenn}viZ'l'v. S7elinti elóírásoknak lnc3l'elelij összcgyiútésóről,
(2) A'llem kozmiivel osszegl:i]jtlll háíaíási SZc|nyviz összcgyiijté5ét. lc ds7el€s cls7átlíiáSá1 annak

osizegyiiitésér,e ful]ogosilot! kijzsloLgált.Ltónak történi] attedáSsal aZ il)gatlantLLlejdono\ni]( kell

biZtoSilani,
(]) AZ ingallalrtulajL]onos ingaLLanán keletlrező nenl köZmúvel ijsszcg},iijti]l1 lú7tartási s7enn}\,íZ

ettrctyeresirot a reidcletben ncghatárolott módon. a közszolgáliatás igénybcvétele és a lendcIetben

lnegjelőlr kijZsZo j8áltató últ]án köLelcs gondoskodni,

1+)-Az ingatlantuIajdonos kötcles i köZszolgáltlltáSt sziiksó8 5zerinl, cle lcgalább óVent€ cgy

alirlo,1,nai igénYl,,.'r,cnni, Az é\,cS igényb.Vét€l kötclc7ett\ége a közszol3általólloz bejelcntett ncrn

llasznált ilgatianra ncrl vonatkozik, ,{z ér,enle 6 h(.rnaplláL keresebbct haszrrált és a l(öZszolgálralóho7

bejelentcningatlan 1Ulajclonosa SZiikSég §Zerint. de lcg3láblr mnrdcn nlásodik élbcn kij|clcs igélr}be

\,elrn] a köZSZo jgáltetáSt.

N,legállapitoía a 9/]r]l5 (VIll,l3 )ij.koí]nán!z31i rcndelel. Hatál} ba lépc1120l5, 08, l4, napjá],,

]



I (5) A ncln köZmiiVel összegyújtött háZtartási SzennyVil els7á]liiáSái a slolgáltallisL igénybe levi!nel
kell a S7o]gáltatónál mesrcndelnie,
(6) A nenl köZnrúVel összegyűjtötr háZtarlási szenny\íz öSszcg}űjiéSére és elszill1itatsára vonatkozó
szerzódéS a köZszo]gáltaiás nleE:rendeléSéve] aZ ingatlantulejdonos éS a kőZszo]gálraú köZöltjön lélre,
Ennck kerelében a köZszolgáltató kötc]cs i köZszolgtiltatást a ncgrcndelés beérkezéséti]l szirmított 72
ór,án belülelvégezni,

5,§ (]) A köZszolgáltaló telje5 kiniien §llátjt l1 vízgazdálltoclásnil szóló tijNén}ben íirgl11h. a nenr
kóZmúivc] öSSze8yiijtött hááaJtási sZenn),ViZ össZegyűjtésére, §lsZállításáfa ós áúalolntncnlcs
elhel),,€Zéséle VonatkoZó k(jzsZo1 gáltatást,
(2),\ nl.fi kóZnliiv§l öSszcg!,iljtött ltáZtartásj Szennyvíz gyiijtése és elSZá]litása a7 erre a célla
engedélyezelt, Záll rel1dszerii. csepegést és szag|atalst k]7áró cszköZZel Vógezhetó,
(]) Anl€nn),iben a nen] ki'zmiive] őss7egyűjtótt háziertáSi szenn},ViZ g}i]jtése és száliitása kijzlren
s7enn}e7Ódés keletke7ett. a kiiZszolgál|atónek l jZennve7ett tl:rüieíet haledóktaIallLll 1iSZtílarlra Ó5
lcfiőtlcnítcnic kcll.
(4) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltalási szerzódést 1'e] kell mondani. anrcn])yibe]r c \Zclrll} \ zL1
nem 3 3. § (2) bckczdóS szelinl kiielölt helyen ijliti ]e,
(5) A szolgáltaló aZ iiritett SzennyvíZ nrcnnyisége alapján általmatl.nitási dúal fiZel aZ iizenleltetilnek

6,§ A Ieln kijzmii\el ijss7egyűjtót1 háZtaíáSi szenn]Yi7 összc$,iijtósólc. clszál]íLáSála as
áfta]oml|entes elhel}eZóSólc irán},uló kijzszolgáltatásra vonalkoló l(ijzszo]gáltatllsi szerzódésben meg
](clI határozni:

a) a szerziirló felek megnevezéSét óS azorrositó adelai1,
b) a sZcrZődéS 1árg,,ál.
c) ll kijzszolgáltat'tSi SZerZödós időtellanlá1.
d) a lel.jesilés hclyél.
e) a leladel 9Ilr]tásllra vonatkozó 57tbál)o](at.
D á t'elekjogai1 és kajtelezcltsógc]i.
g) i köZszolgáliiűsi (lij D]egállapitásának mód]át,
h) a szelzódés módosítáSán.lk, íilnondásáiak mrjdjatt.

],§ ( ]) Az ingatlanon kelctkcző netrl kijznii\ el öss7e8!iiitött hálLrnási szenn)\ í7 g)úitésére S7olgá]il
köznrlipólló belendezés kialakititsát a nllajdol)os al ingallanon bcliil ós aZ épílési hrtó:iág álla]
engedélye7elt, a vizgazdálkodllsi hel0ságijollköl g}alioílísalól és az ol,száe.ls tclepü]óSrcndczóSi óS

építéSi kövctclnón)ckrő1 szólr!jogszabályokban mcgltelároZolt módon kötclcs rncgoldelli,
(2) A nem kirzmiive] ijss7eg},űjtöll ltáZtertási szennyviz elszálliLásáról éS áí:llomm§ntes el|el},czéSélól
e rendclctbcn Szebál!,ozolt Ina)d(nl a7 ingatlalrnlla.jdonos a szo]gá]tatáS kótclcző igón}lre!étele útián
köteles gondoskodni.
(]) Á tLr]a]do.os e lón}legese| elsZál]ítlrlt S7erlnyvíZ nlennlisége után l1 szcnn\,\,iZ SZá]ljlLi csZkiiz
nrólőbcrcnllelése.llipjtin kijteles a kóZsZo]gáll0lónak szám].L ellc|ébclr c rclldclcl slelinli diial

8,§ (l)' A nem köznlűv§l össz.g},iülölt háztaíási SZ§nnvviZ g}iljlési. sZá]]ítási é§ 
'tllalommenteselhelyezéSi díia kéttóllyczós díjlri)t te\,ódik össze, a e]y áll e$rrés^ alapdíjbó], lnclync]( öSSZcgc

13,801.- l]L + AllA./alkalom. valamint iirítósi diiból. rnelynek ö5Szcgc 605, 1.1 ]-Al'A/l)1 ,

(2)Akijzszol8álttltóánnegállapitáSraVonalkozókéle]méttrncgeliizóéVszeplembell5_igjelezheti az
Alsóijlsi Ki]Zijs ()nkonnán}^t] IIi\,lrlal lilé

9,§ A kij7sz(rlgáltató a köZszolgáliitássaI összelüggi] s7elnól\cs adaiokal (l)ó\. lalróJlcl1 vag;
székhcly, aZ ingatlan ideigienes vagy taíós használaríra vonnlkozó adat) kiZáIólag a köZszolgilil ús
VégZéSéheZ laíja DyilVán é5 kezelj aZ inlbffilációs őnrcndelkezésijogról és az inlbnrrációszabadságrill
, o]o -./"b'l ] ,crl '.ll,_z..c rrc\ c l.'e'^e

]Mesá]lnpitottia9/20l5(V l,]].) önkoürányz3lirendelel, ]Iatál},ba latel120l5 08. 1.1, Iapján



I
l0,§ A nyilt árokba, osapadékelvezctő csatornarcndszerbe történő illegális bevezctések ell§]lő.,óséről
aZ Alsóijrsi Kőzós Önkormár}zati Hivatal gondoskodik,

] l,§ ( l) EZ a rcndelet 2015,.ianuár J . napján Iép hatályba,

Lovas. 20l4, decenrbcl 15,

_Í,*r""t ,.-, l
Fercnczy Gábornó l

polgálme5tcr

,/--' '-r.:."
-Báró3élA

jegyző

A r§ndelci kihird§tésének napjai

Lovas, 20],1, december ]6,

Báró Béltr

fli}


