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Jegyz6kiinyvi kivonat

Kdsztilt Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilet6nek 2013. december 2-6n
16 6rakor megtartott nyflt iilds6nek jegyz6kiinyv6b6l.

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6testiilet6nek
1012013. (XII.06) iinkormdnyzati rendelete
A nem kiizmiivel tisszegyiijt6tthintartisi szennyviz begyiijt6s6re, elszdllft6sr[ra
elhelyez6s6re irdnyul6 kiizszolgdltatfs16l

6s

Bodrogkisfalud Kozs6g Onkormrinyzathnak K6pvisel6-testi.ilete a Yizgazd6lkodrisr6l sz6l6

1995.6t'i LV[. torv6ny 441C. $ (2) bekezdes a)- g) pontjai alapjdn kapott felhatalmaz1s
aIaplftn, az Alaptdrveny 32. cikk. (1). bekezd6s6nek a) pontj6ban, a Mlgyarorsz1g helyi
dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13.
$. (l) bekezd6s6nek 21.
pontj6ban, 6s aYizgazddlkod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LVII. iorvdny 4.
$ (2) bekezd6sdnek d.)
pontj 6ban meghatdrozott feladatkcir6ben ellirva, a kcivetkez6 rendeletei alkoti a:
1.$.

A rendelet hatdlya

(1) A rendelet hatiiya kiterjed Bodrogkisfalud kcizsdg tertilet6n, a nem kozmrivel

cisszegytiljttitt hfntartdsi szennyvizek, illetve a telepi.il6sen tal6lhat6 szennyvizbekotds ndtkiili

keletkez6 hi.ztartdsi szenny v izek b e gyrij t6 s 6re.
(2) A Ktipvisel6-testi.ilet az iidtil6- ds ideiglenesen haszniit ingatlanokra elt6r6 szabfiyozttst
nem dllalrit meg, azokra e rendelet szabfiyaitkell alkalmazni.
in gatl ancrkon

A telepiil6si foly6kony hullad6k elszhllithsitra irfnyul6 kiizszolghltaths ellftisfnak
rendje, a szolgfltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei
2.$.

(1) Bodrrogllisfalud Kcizsdg kdzigazgat6si teriilet6n a szippantott szennyviz begyrijt6sdvel,
szilllitdsdval 6s elhelyezdsdvel kapcsolatos feladatokat ellifi6 kozszolgilliat6t a
k6pviseltitesttilet ktiltln p\lyfuati eljaftst kovet6en hatdrozza meg, az igy kivahsztott
kozszolgdlt

at 6t a rendelet 1 . sz. ftiggeldke hrtalmazza.
(2) A szippantott szenrtyviz befogaddsiira a Borsodviz ZP{T Tokaji v6rosi szennyviztelepdt
kell haszrn6lnLi.

3.$.

(1) A Szolg6ltat6 akdzszolgilltatdsta kiilon jogszabSly 6ltal meghatinozottmriszaki,
kozeg6szs6gtigyi kdvetelmdnyeknek megfelel6en koteies ell6tni.

(2) A telepiil6si foly6kony hullad6k elsz6llitlsa az erre a cdlra enged6lyez ett, ztrt rendszeni,
sep e g6st es szaghatdst kiz6r 6 eszk6 zzel v 6 sezhet6 .
(3) A sz6llftdsrahasznillt eszkozdkcin a Szolg6ltat6 nevdt, cim6t az, alapszint6l elt6r6 szini,
j6l olvashat6 bettinagys6gri felirattal fel kell ttintetni.
(4) Amennyiben kozszolg6ltat6s teljesit6s6b6l ered6en szennyezds keletkezik, a
kdzszolgSltat6 koteles a hullad6k eltakarithshr6l, a tertilet szennyezdd6smentesitds6r6l, a
kdrelhdritilsr6l, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot helyrerillitris6r6l gondoskodni.
c

a

4.$.

(1) A Szolg6ltat6 a megrendel6st6l szdmitottT2 6rinbeltil krtteles elvdgezni a munk6t.
(2) A Befo gad6 a vizellfitdsi adatok alapjfn nyilv6ntart6st koteles ,"r"tni az 1ovizhftl6zatba

bekapcsolt,

de

a

szennyvizhill6zatba nem kapcsolt fogyaszt6k vizfelhasznii1sr6l, a
szolgfitatdsa sor6n ezel<rol a helyekr6l elszrillitott szewtyvizmennyisdg6r6l.
(3) A KozszolgilItat6
a) az adatkezelds sor6n kdteles az inform6ci6s cinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6s
szabadsdgr6l sz6l6 2011. dvi. CX[. tiirv6ny rendelkezdseit
b) a szem6lyes adatok kezel6se sorSn a szem6lyes adatok vddelm6r6l 6s a k<jz6rdekii adatok
nyilv6noss6garol sz6l6 1992. evi LX[I. torv6ny rendelkez6seit betartani.

Az ingatlan tulajdonosfnak jogai

6s

kiitelezetts6gei

s. $.

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa koteles a keletkezit haztartfusi szennyvizet vizz6r6
tartfiyba, akn6ba gffiteni, 6s azt akdzszorgdltat6 reszere 6tadni.
(2) A tulajdonos a vizzhr6 szennyvizgyrijt6ben cisszegyrijt<)tt ds ideiglenesen tfirolt
szennyvizet a ktilon rendeltben megjelolt SiotgaltatOval koteles elszilllittatni.
(3) A tulajdonos a t6nylegesen elsz6llitott szennyviz mennyis6ge ut6n kriteles a jelen
rendelet fiiggeldke szerinti dij at megfi zetni.
(4) A tulajdonos a szolgilltat6ssal, munkav6gz6ssel kapcsolatban a Szolg6ltat6n6l jogosult
panaszt tenni. Amennyiben a Szolg6ltato apanasz alapjhul szolg6l6 kortilm6ny, cselekm6ny,
vagy gyakorlatot nem tudja megvilltoztatni, koteles a beadv6nyt 8 napon belill a Jegyzoh1z
tovdbbitani.

(5) Az

ingatlan tulajdonosa kciteles

a

kozszolgilltatds elv6gzdse drdekdben,

a

kozszolgfrltatoval egyiittmrikridni ds ardszlre sztiksdges inform6ci6kat megadni.
(6)4 k<izszolgdltat6 azingatlantulajdonossalkozszolgilltat6i szerz6d6st kot.

(7)Akdzszolgttltatilsiszerzodestartalmielemei:
. a szerzod6 felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai:
kozszolgttltat6st igdnybe vev6 term6szetes szemdly neve, lakcime, sztiletdsi helye, ds ideje,
anyja neve,; gazdillkodo szervezetek ad6sz6ma 6s sz6mlav ezeto pdnzint€zete.
. a ko zszolgilltatds i g6nyb ev6te I 6nek napj a
. a teljesitds helye pontos cfm szerint
. a t5rol6edeny irtartalma
. a befogad6 hely megjeldldse

. a kd zszolgilltatis dij 6nak me gfi zet6 s dnek m6 dj
a
. az ir 6ny ad6 j o gszab 6lyok megh atfr oz6sa

'polg5ri peres elj6r6s eset6n akiz6r6lagos illet6kess6ggel elj616 bir6s6g megjelol6se
Kdzszolgitltatdsi szerz6d6s l6trejiitte az Onkorm finyzat 6s a Kiizszolg6ltat6st v6gz6

kiiziitt
6.$.

(l) Az Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete aKozszolgilltatSval akozszolgdltat6s ellitfistna

irdsban kozszolg|ltat6i szerz6d6st kot.

(2) Akdzszolg6ltatrisi szerzldlsnek legal6bb az alilbbiakat kell tartalmaznia:

()nkorm 6nyzat (nev6t, cim6t, k6pvi sel dj 6 t, ado szftm6t)
b) a szolg6ltat6 azonosit6 adatait (n6v, cim)
c) a kozszol g6ltat6si tevdkenys 6 g me gnevez6se
d) a k<izszolgilItatilsi tev6kenys6ggel drintett terilletet
e)akozszolglltatdsitevdkenys6gv6gzds6nekidotartamit
f) a haztartSs i szennyv izet b ef o gad6 I 6te s itmdny m e gne v ez6s6t
(4) A kozszolg6ltatoi szerzlddst az onkormhnyzat csak akkor mondhatia fel. ha a
kdzszolgitltat6:
a) a kozszolg6ltat6s ell6t6sa sorSn a krirnyezet v6delm6re ds a vizgazd1lkod6sra vonatkoz6
jogszabdlyok, vagy 16 vonatkoz6 hat6s6gi hattrozat el6ir6sait srilyosan megsdrti,
6s ennek
t6nydt a bir 6shg vagy hat6s 69 megdllapitja;
b) aszeruoddsben meg6llapitott kcitelezettsdgdt neki felr6hat6ansrilyosan megs6rti.
(5) A teljesitds megkezd6s6t kdvet6en a kcizszolgilltat6 aklzszolgiltatilsi szerzodest akkor
mondhatja fel, ha
a) az dnkormiinyzat a kozszolgilltatilsi szerz6ddsben meghathrozott kdtelezettsdg6t a
kdzszolgiitat6 felsz6litdsa ellen6re -srilyosan megs6rti, 6s ezzel a k1zszolgdltat6nak k6r1
oko z, vagy akaditly o zza a ko zszol galtatfs te lj e s it6 s 6t, v agy
b) a kozszolgdltatdsi szeruodds megkcitds6t k<jvet6en hatillyba l6peu jogszabilly a
kozszolgfltatdsi szerzodds tartalmi elemeit, itgy vtitoztatja meg, hogy a iozszoryahat6nak a
kozszolgilltatils szeuld6sszeni teljesit6se kdr6be tartoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s
m6rt6kben s6rti.
(6) A felmonddsi id6 legal6bb kdt h6nap, legfeljebb hat h6nap rehet.
(7) Akozszolgilltatdsi szerz6d6s felmond6sa esetdn az rinkormfnyzatnak intdzkednie kell,
hogy a felmond6si id6lejlfien k<ivet6en akozszolgilltatdsbiztositott legyen.
a)

A

szer z5d6'

A kiizszolgdltatds dija
7.$.

(1) A szolgfitatdst ig6nybe vev6 ingatlantulajdonos a kozszolgilltatdsert a Szolgftlta,ri Ahal
ut6lag megki.ilddtt szftmla alapjdn dijat koteles fizetni.
(2) Akozszolgiltat6s d4ahrtalmazza a begyrijt6s, szallitds es az irtalmatlanitts kcilts6g6t. Az
alkalmazf'nt6 legmagasabb dij mdrt6k6t a rendelet l. szdmufiiggeldke tartalmazza.

.

Z616 rendelkez6sek
8. $.

(I) Az.e rendelettel osszeftigg6 tevdkenysdgeket, a rendelet v6grehajt6s6t Bodrogkisfaludi
Ko zci s 0nkorm6n y zati

Hiv atal J e gy z6j e ell en6 rzi,
(2) E rendelet 2013 . december 15, napj6n l6p hatillyba, egyben a telepiildsi foly6kony
hulladdkra vonatkoz6 helyi kozszolgilltaths ellfifusfufil rendelkez6 412003, (V ,27 ,)
onkorm6nyzati rendele t hatilly 6t vesziti,

k"m,f,

