Lad Községi Önkormányzat 12/2002. (XII.05.) sz. rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi
közszolgáltatásról
Lad Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv, 8.§-ának (1), (2) és l6 §-ának (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. XLII tv. 2.§-ában és a 4.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 253/1997. (XII. 20.) Korm.. rendelet (OTÉK 47.§
(4) bekezdése és a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet
alkotja.
I. Fejezet
A rendelet célja ás hatálya
1. § (1) A rendelet célja Lad Község terniİtalajának és ivóvízkészletének védelme. l
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán
keletkezı települési folyékony hulladék szakszerő elhelyezésérıl.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) Kommunális szennyvíz
A lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szociális célú (ivó,
tisztálkodási, egészségügyi vízhasználatából keletkezı, más eredető szennyvizekkel nem
keveredett szennyvíz.
b) Ipari szennyvíz
A gazdálkodó szervezetek mőködése során keletkezı. nem kommunális szennyvíz, valamint a
lakosság nem háztartási célú vízhasználatából keletkezı szennyvíz.
c) települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz)
Az ingatlanon keletkezett és ott győjtött, tárolt- kommunális szennyvíz és szennyvíziszap.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Lad Község bel- és külterületén található ingatlanokon
keletkezett szennyvíz elhelyezésére, szállitására.
3. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki:
- egyéb jogszabályok alapján az embene és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek,
szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.
II. Fejezet
Szennyvíz elhelyezése
4.§ Valamennyi ingatlan tulajdonosa. használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezı
szennyvíz szakszerő elhelyezésérıl az alábbiak szerint:
.( 1) Ahol a szennyvíz közcsatornán történı elvezetésének lehetısége nem biztosított, a
keletkezı szennyvíz megfelelı tárolását. rendszeres elszállíttatását kell biztosítani.

5. § (1) A szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat kötelezı
helyi közszolgáltató útján látja el (továbbiakban: szolgáltatás).
(2) A 4.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán
keletkezı szennyvíz elhelyezésérıl az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(3) Az önkormányzat a szolgáltatás ellátásával pályázatot ír ki ás a pályázat nyertesét bízza
meg 3 évre szól szerzıdéssel.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás végzésével meghízhat olyan gazdálkodó szervezeteket,
valamint egyén vállalkozókat, amelyek. illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás
végzésére kiterjed. A szolgáltatást végzı tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás
ellátásával megbízott felel.
(5) A szállított szennyvíz leürítési helye: kizárólag a szennyvízlerakó telep.
IlL Fejezet
A közszolgáltatást ellátó val történı szerzıdés megkötése
6.§ (1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı
közszolgáltatás teljesítésére képviselı-testület szerzıdést köt.
(2) A szerzıdés 3 évre szól. A szerzıdés az aláírás napján jön létre és - ha a rendelet eltérıen
nem rendelkezik - aláírást követı év elsı napjától számított 3 év utolsó napján szőnik meg.
(3) A szerzıdésben rögzíteni kell továbbá különösen:
a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstıl számított maximális
határidejét,
b) a települési folyékony hulladékok győjtésének módját.
r) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás igazolási ás
ellenırzési módját,
d) a leeresztıhely megnevezését.
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját ás feltételeit,
a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét.
g) a szerzıdés módosításának lehetséges okait ás eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerzıdés határozott ideje lejár és a (6) bekezdés alapján kiírt
pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás
ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónap idıtartamra megbízást adhat - pályázat nélkül - a
közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történ kijelölésére nem kerül sor.
A polgármester által adott megbízást a képviselı-testületleg további 3 hónappal
meghosszabbíthatja.
(5) A szerzıdést mindkét fél 9 hónapos felmondási idıvel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idı alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerzıdésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is
helye van.

(6) A szerzıdés lejártát megelızıen legalább 6 hónappal Vagy a felmondás kézhezvételét
követı 3 hónapon belül az önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
(7) Az önkormányzat a kötelezı közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerzıdés
végrehajtásának tapasztalatai évente értékeli.
IV. Fejezet
A szolgáltatást ellátó kötelezettségei
7.§ (1) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerő olyan jármővel és
úgy végezhetı hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.
(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstıl számított 24 órán belül igénylıvel egyeztetett idıpontban - elvégezni.
(3) A szolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg.
(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó
iratokat két évig megırizni.
(5) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
nyilvántartási rendszerrel.
(6) A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárulni tilos, telephelyen belül a többi
jármőtıl el kell különíteni
I nk1 udvarán kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható.
(7)
A szállító jármővek tisztítása és fertıtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszinti
mosótérrel rendelkezı területen végezhetı, ahol az elhasznált víz elıírásoknak megfelelı
elhelyezése biztosított. tisztítás, fertıtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy
mellette. általában természetes környezetben nem végezhetı. Lakóházak udvarán a mosás,
fertıtlenítés csak zárt térben végezhetı.
V. Fejezet
A közszolgáltatást igénybevevı kötelezettségei
8 § (1) Megfelelı rendszerességgel és idıben elvégeztetni a szolgáltatást.
(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
(3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
VI. Fejezet
A szolgáltatás díja
9 §(1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az árhatóság által megállapított
díjat köteles fizetni.
(2)
A szolgáltatási díj az elszállított szennyvíz köbméterenként az 1. számú mellékletben
megállapított összeg, melyet az igénybevevı a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla
ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más fizetési módról szóló megállapodás van.
(3) A szolgáltató a szerzıdést követıen minden év szeptember 3 kezdeményezheti a
következı évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

VIL fejezet
Szabálysértések
11.§ (1) Szabálysértést követel és 30.000,- Ft-ig terjedhetı pénzbírsággal sújtható, aki
a) a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott
szolgáltatását veszi igénybe,
b) az ingatlanon keletkezı szennyvizet nem a 4. *-han foglaltaknak megfelelıen helyezi el,
r) a szennyvizet nem az 5.§ (6) bekezdésében kijelölt helyre szállítja,
4) a szolgáltatást ellátó a szennyvíz eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó
iratokat nem ırzi meg 2 évig,
e) szolgáltatást jogtalanul végez.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 500-5.000.-Ft-ig terjedı helyszíni bírság
is kiszabható a körjegyzı. illetve az általa felhatalmazott köztisztviselı által.
Záró rendelkezések
E rendelet a 2003,január 01. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a Szervezeti és Mőködési Szabályz szerint gondoskodik.
Dr.Árvay László sk.
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