
Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének

14/2019. MG énkormanyzati rendelete

a nemkézmiivel dsszegyiijtétt haztartasi szennyviz begyiijtésére vonatkoz6 kételez6 helyi

kézszolgaltatasrél

Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete a vizgazdalkodasrol szd16 1995. évi LVII. torvény 45.§

(6) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, a vizgazdalkodasr6l szdl6 1995. évi LVI. torvény 44/C. §

(2) bekezdés és a Magyarorsz4g helyi Snkormanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1)

bekezdés 11. és 19. pontjaban meghatdérozott feladatkdrébeneljarva a kévetkez6ket rendeli el:

A rendelet célja és hatalya

L§

E rendelet célja azon helyi szabélyok megallapitasa, melyek meghatarozzak Pomaz Varos kézigazgatasi

teriiletén keletkezett haztartasi szennyviz elhelyezésével kapcsolatos kézszolgaltatas ellatasanak és

igénybevételének rendjét, ezzel dsszefiiggé feladatok eredményes végrehajtasat a kézség termétalajanak és

ivovizkészletének védelme érdekében.

2.§

(1) A rendelet személyi hatalya kiterjed Pomaz Varos kézigazgatasi teriiletén minden olyan kézcsatornaval

ellatott, de kézcsatornara ra nem k6tétt, vagy kézcsatornaval el nem Iatott teriileten a vizgazdalkodasrél
szol6 1995. évi LVII. térvény IX/A. fejezet alkalmazasaban meghatdrozott ingatlantulajdonosra

haszonélvezéjére, vagyonkezeléjére, vagy egyéb jogcimen hasznaldjara (a tovabbiakban  egyiitt:

ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet targyi hatalya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnal keletkezé, nem kézmiivel

dsszegylijtétt haztartasi szennyvizek begytijtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozdé kézszolgaltatas

ellatasara.

(3) A rendelet hatalya nem terjed ki a mezdégazdasagi és ipari szennyvizre és a veszélyes hulladékokra,

valamint az ezzel dsszefiiggd tevékenységekre.

(4) Gazdalkod6 szervezet akkor kételes a kézszolgaltatas igénybevételére, ha a gazdasagi tevékenységével
dsszefiiggésben keletkezett nem kézmtivel Gsszegytijtétt haztartasi szennyviznek a_ kezelésérél, a
vizgazdalkodasrél szdlé térvényben foglaltaknak megfelelden nem gondoskodik.

A kézszolgaltaté és az artalmatlanité hely megnevezése

3.8

(1) A nem kézmiivel ésszegytijtott haztartasi szennyviz begytijtésével, elszallitasdval és artalmatlanité helyre
térténd elhelyezésével kapcsolatos kézszolgaltatas teljes kérét a kdzérdekti szolgaltaté jogosult és kételes

ellatni, Poméz Varos Onkormanyzataval 5 évre kététt bérleti, tizemeltetési, valamint kézszolgaltatasi
szerzodésalapjan.

(2) A rendelet alkalmazdsa soran kézérdekti szolgaltaté alatt a ,SILVANUS” Epitéipari, Szolgaltaté és
Kereskedelmi Kft. (2014 Csobanka, ICossuth Lajos u. 6/b cégjegyzékszam: 13-09-072331 statisztikai szamjel

:10710085-4120-113-13 KUJ Azonosité 102300190 KTJ azonosité: 102164113 kell érteni.

(3) A kézérdekti szolgaltatd altal a nem k6zmtivel szallitott, nem kézmiivel dsszegyljtétt haztartasi

szennyvizet, DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft. (a tovabbiakban: DAKOVkft.) tizemeltetésében lévé

  



Solymar telepiilés szennyviztisztité telep (2083 Solymar, Ftizfa utca 7, 0189/2.3) szennyvizfogadé

miitargyaba kell elhelyezni.

A kézszolgaltatas ellatasanak rendje és médja

4.8

(1) Az ingatlantulajdonos kételes gondoskodni az ingatlandn keletkez6 nem kézmtivel dsszegyijtitt

haztartasi szennyviz szakszerli gylijtésérol.

(2) A nemkéziniivel dsszegyiijtétt haztartasi szennyviz gylijtését, rendszereselszallitasat annak begyiljtésére

feljogositott kézszolgaltatonak torténd Atadassal az ingatlantulajdonosnakkell biztositani.

5.8

(1) A szennyviz ideiglenes taroldsdra szolgalé létesitménykitiritését, a folyékony hulladék dsszegyijtéset,

szallitasat és artalommentes elhelyezését az 6nkormanyzat kételezé helyi kézszolgaltatas wtjanlatja el.

(2) A 2. § (1) bekezdés hatdlya ala tartoz6 ingatlan valamennyi tulajdonosa a keletkez6 szennyviz
gylijtésérdl, tarolasarél, elhelyezéséré] az e rendeletben meghatarozott mddon, a szolgaltatas igénybevetele

litjan kdteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos kételes a kézszolgaltaté altal nytijtott kézszolgaltatast igénybe venni.

(4) A kételezd szolgaltatassal kapcsolatos szerzédéses jogviszonyt a kézszolgaltaté és a tulajdonos kézétt a

szolgaltatas igénybevételének ténye hozzalétre.

A kézszolgaltaté és az ingatlantulajdonos jogai és kételezettségei

6.§

(1) Az ingatlantulajdonos kételes megfelelé rendszerességgel és idében elvégeztetni a kézszolgaltatast, és

biztositani a szolgaltatas elvégzéséhez sziikséges feltételeket.

(2) Az az ingatlantulajdonos kételes az ingatlanan keletkez6 szennyvizet mtiszaki és kézegészségiigyi

kévetelményeknek megfelelé mddontarolni.

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana a csatornahalézatba bekétve nincs, de az életvitelszerti ott
lakas kévetkezményeként szennyvizet terme! évente | alkalommal kételes a kézszolgaltatast igénybe venni.

Ez alapjan mentesiil az igénybevétel aldl az ingatlantulajdonosha:

a.) beépitetlen, vagy hasznalatonkiviili az ingatlan és itt szennyviz rajta nem keletkezik

b.) a kérelmére elvégzett hatésagi vizsgalat alapjan az engedély masolataval igazolja a kézszolgaltaté felé,

hogy az ingatlanan térténé szennyvizkezelés a jogszabalyoknak megfeleléentérténik.

(4) Az ingatlan tulajdonos kételes az dsszegytijtétt szennyvizet egy elére megbeszélt iddpontban a
szolgaltatonak atadni és a megallapitott dijat- kivéve (2) bekezdés a-b pontjainak érvényesiilése esetén-
megfizetni.

(5)Az ingatlantulajdonos a kézszolgaltatd altal kiallitott szamlat kételes 5 évig megérizni és azt a

kézszolgaéltatonak vagy az 6nkormanyzatnakellenérzés esetén bemutatni.

(6)A kézszolgaltat6 az ingatlantulajdonostdl a nem kézmtivel Ssszegytijtétt haztartasi szennyvizet az

ingatlantulajdonos elézetes bejelentése alapjan veszi at és gondoskodik az ideiglenes tarolasra szolgald
létesitmény kapacitasatdlfiiggé elszallitasardl.

 



(7) A nem kézmiivel Ssszegyiijtétt haztartasi szennyviz elszallitasat az ingatlantulajdonosnak kell a

kézszolgaltatast ellaté kézszolgaltaténél megrendelni. A szennyviz elszallitasat arra jogosulatlan szemeéllyel

a tulajdonos nemvégeztetheti.
(8) Az ingatlantulajdonos kételes a kézszolgaltatast sziikség szerint, megfelelé rendszerességgel és idében
igénybe venni és a kézszolgaltatas akadalytalan elvégzéséhez sztikséges feltételeket biztositani.

(9) Az ingatlantulajdonos kételes megadni a kézszolgaltaté részére a kézszolgaltatas elldtasa soran a

természetes személyazonosité adatait, valamint a lakcimét.

(10) Az iidiiléingatlanok és az idélegesen hasznalt ingatlanok tulajdonosai a kézszolgaltatast sziikség szerint

kételesek igénybe venni.

(11) A kézszolgaltaté a kézszolgaltatast a telepiilési szilard és folyékony hulladékkal kapcsolatos

kdzegészségiigyi kévetelményekrél szdld 16/2002. (1V.10.) EiiM rendelet 6. §-Aban foglalt eszk6zékkel és

az ott meghatarozott feltételek szerint kételes ellatni.

(12) A kézszolgaltats6 a nem kézmtivel Gsszegylijtétt haztartasi szennyvizet az ingatlantulajdonos

megrendelése alapjan, az ingatlantulajdonos megrendelésété] szamitott 72 dran beltil kételes begytijteni és
végleges artalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjeldlt szennyviztelepre szallitani.

Megrendeléskor a kézszolgaltaté kételes a szallitas napjat és varhaté idépontjat (maximum 3. 6ras
iddintervallumban) megjeléIni.

(13) A k6zszolgaltaté a nem kézmiivel dsszegyiijtétt haztartasi szennyviz szallitasa az erre a célra készitett

kiilénleges rendeltetésti, zart rendszerti, gépi iizemeltetésti, csepegés, biiz- és szaghatast kizaré eszkézzel és
lgy végezheti, hogy az teljes mértékben megfeleljen a kérnyezetvédelmi, viziigyi és kézegészségiigyi

eldirasoknak.

(14) A nem kézmiivel dsszegytijtétt haztartasi szennyviz szallitasat igy kell végezni, hogy az szennyezést,

elcsorgast ne okozzon. A kézszolgaltatas teljesitésébdél eredé szennyezés esetén a kézszolgaltatd kételes a

szennyezés eltakaritasérol, a teriilet szennyezédésmentesitéséré], a kérelharitasrél, valamint az eredeti

kérnyezeti allapot helyreallitasardl sajat kdéltségén haladéktalanul gondoskodni.

(15) A kézszolgaltaté felelés a nem kézmiivel dsszegytijtétt haztartasi szennyviz rendeltetési helyére térténd

biztonsagos eljuttatasdért. A beszallitas tényét, mennyiségét az elhelyezé telep tizemeltetdjével igazoltatni
kell.

(16) A nem kézmiivel Ssszegytijtétt haztartasi szennyviz szallitaséra szolgalé gépjaérmtiveket, a
kézszolgaltatas végzéséhez sztikséges eszk6zdket kizarélag az engedélyezett telephelyen szabad tarolni.

(17) A szallitéeszk6z tisztitasa és fertétlenitése kizarélag csak engedélyezett mosén végezheté, ahol olaj és
iszapfogd beépitésre keriilt, tovabba a vizforgaté rendszer biztositja a fertétlenitészeres technoldgiai
szennyviz elreagalasahoz sziikséges feltételeket.

(18) A kézszolgaltatas kérében az ingatlantulajdonos és a kézszolgaltaté kézétti jogviszonyt az a tény hozza
létre, hogy a kézszolgaltaté az ingatlantulajdonos szamara a kézszolgaltatds teljesitésére rendelkezésre all. A

nem kézmiivel dsszegyiijtétt haztartasi szennyviz begytijtésére a kézszolgaltatas megrendelésétél a
kézszolgaltaté kételes 48 Oran beliil a megrendelével egyeztetett idépontban eleget tenni. A megrendelés
térténhet személyesen vagy telefonon. A kézszolgaltaté az igénybevevékkel kiilén szerzddést nem két. A
kézttik fennalld jogtigylet a kézszolgaltaté szolgaltatasa révénjénlére.

(19) A kézszolgaltaté a kézszolgaltatasi tevékenységhez kapcsolédéan a megrendelé ingatlantulajdonos
természetes személyazonosité adatait, valamint lakcimét kizardlag a kézszolgaltatas végzéséhez és az
énkormanyzati ellenérzéshez tartja nyilvan és kezeli.  



(20) A kézszolgéltaté a nem kézmiivel dsszegyiijtott haztartasi szennyviz elszallitasat nem tagadhatja meg,

kivéve, ha a szippantandé anyagrol érzékszervi megallapitas alapjan vagy egyéb mddonfeltételezheté, hogy

az a rendeletben meghatdrozott atadasi helyeken nemadhaté le.

(21) A kézszolgaltaté kételes:

1. folyamatosan gondoskodni a nem kézmiivel Ssszegytijtétt haztartasi szennyviz begytijtéséréla

kérmyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen,

2. anemkézmiivel désszegylijtétt haztartasi szennyvizet a begylijtés napjan a rendeletben

meghatarozott atadasi helyre szallitani,

3. tigyfélszolgalati és tigyeleti feladatokat ellaté szervezetet fenntartani,

4, a kézszolgaltatas ellatasdhoz kapcsoléd6 nyilvantartasi rendszert vezetni, az elszallitott és tisztitas

céljara atadott nem kézmiivel Ssszegytijtétt haztartasi szennyviz mennyiségérdla feliigyeletet ellato

hatdsdgnak és az 6nkormanyzatnakadatot szolgaltatni,

5. a kézszolgaltatas teljesitéséhez sziikséges mennyiségti és mindéségii jarmil, gép, eszk6z,
berendezéssel rendelkezni, valamint a sziikséges létszamu és képzettségit szakembert alkalmazani,

6. a kézszolgaltatéi tevékenységérél évente részletes kdltségelszamolast késziteni, és azt a targyévet

kdveté év marcius 31-ig az 6nkormanyzatnak benyujtani.

A kézszolgaltatasi szerzédés

78

(1) A képviselé-testiilet a kézszolgaltatasi szerzédést a nem kézmiivel dsszegylijtétt haztartasi szennyviz

begylijtését végz6 kézszolgaltatéval 12 hénap hatarozott idére kéti, mely 1 alkalommal 12 havi opcids

lehetéséggel meghosszabbithato.

(2) A kézszolgaltatasi szerzédés tartalmara vonatkozoan a nem kézmtivel dsszegytijtétt haztartasi szennyviz

begylijtésére vonatkoz6 kézszolgaltatasi tevékenység részletes szabalyairél 455/2013. (X1.29.) Korm.
rendelet 6-9§ szabalyait kell alkalmazni.

(3) A térvényben meghataérozottakonkiviil a szerzédés tartalmazza:

a.)anem kézmiivel dsszegytijtétt haztartasi szennyviz gylijtésének modjat valamint az elszallitasnak a

bejelentéstdl szamitott maximéalis hataridejét.

b.A kézszolgaltaté altal igénybe vehetd haztartasi szennyvizet befogad6 Iétesitményeket, és azok pontos

cimet.

c.) Szerzddés médositasanak lehetséges okait és eljarasi rendjét.
d.) Nemrendeltetésszerti teljesitésb61 fakadé kétbérfizetési kdtelezettséget.

(4) A kézszolgaltatasi szerzédés megsztinik:
a.) Meghatarozott idétartam lejartaval.

b.) A kézszolgaltaté jogutéd nélktili megsziinésével.

c.) Elallassal

d.) Felmondassal

e.) Kdéz6s megegyezéssel

(5) A kézszolgaltatasi szerzddést mindkét fél egyoldaltianirasban felmondhatja. A felmondasi idé 6 hénap.

A felmondasiid6 alatt a képviseld-testiilet kteles uj kézszolgaltatét keresni a kézszolgaltatas zavartalan
fenntartasa érdekében,

 



A nemkézmiivel ésszegyiijtitt haztartasi szennyviz gytijtésével és
elszallitasaval kapcsolatos kitelezettségek, a kézszolgaltatas

igénybevételének moédjaés feltételei

8.§

(1) Az ingatlantulajdonos kételes a nem kézmtivel ésszegyiijtétt haztartasi szennyvizet az ingatlanateriiletén

beliil zart, vizzaré kiviteli k6zmlipotld létesitményben Ssszegytijtent.

(2) A kézmtipotld létesitménybe csak haztartdsi szennyviz vezethetd. Tilos a kézmtipotld Iétesitménybe

mérgezd, ttiz- és robbandsveszélyes anyagot, allati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely

veszélyezteti a begytijtést véez6 vagy mas személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a

szennyviztisztito telep rendeltetésszerti mikédését és miitargyainak allagat.

(3) Ismeretlen dsszetételli szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megallapitasaig veszélyes

hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a kézszolgdltaté — a jogszabalyi eldirasok figyelembe vételével,

megfelelé intézkedések mellett — megtagadhatja annakelszallitasat.

(4) A kézszolgaltaté a haztartasi szennyviz elszallitasdt nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben

foglaltakat, és azt az esetet, ha a szennyviz az arra kijelélt atadasi helyen szennyvizelvezeté térzshalézatba
vagy szennyvizelvezeté mtibe jogszabaly alapjan nemhelyezhetéel.

A kézszolgaltatasi dij

9.§

(1) Az ingatlantulajdonos a kézszolgaltatasért kézszolgaltatasi dijat kGteles fizetni, melynek mértékét az 1.
sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az ingatlantulajdonos altal fizetendé kézszolgaltatasi dijrél a kézszolgaltaté szamlat bocsat ki, melyet a
kézszolgaltatas teljesitésével egyidejtileg készpénzben, vagy atutalassal a szamla keltétél szamitott 15 napon
beliil kell kiegyenliteni.

(3) A kézszolgaltaté mindenév aprilis 30. napjaig a kévetkezdé évre vonatkozdéan dijkalkulacié készitésével

kezdeményezheti a kézszolgaltatasi dij feliilvizsgalatat a kézszolgaltatassal kapcsolatos kéltségeinek
kdltségelemzéssel alatamasztott valtozasa mértékének fiiggvényében.

(4) A kézszolgaltatasi dij megallapitasat, valamint feltilvizsgalatat megelézéen a kézszolgdltaté minden

esetben kételes kéltségelemzést és dijkalkulaciét késziteni és azokat hataridében az Snkormanyzat
rendelkezésére bocsatani.

(5) A dijhatralék kiegyenlitésére vonatkoz6 eljarasi szabalyokat a vizgazdalkodasrél szd16 1995. évi LVI.
térvénytartalmazza.

 



Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettség, ellendrzés

10.§

(1) A kézszolgaltaté és az ingatlantulajdonos kételes eleget tenni a nem kézmiivel dsszegylljtott szennyviz

vonatkozésaban a kérnyezetvédelmiés viziigyi jogszabalyokban meghatarozott bejelentési, nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kételezettségeknek.

(2) Azon kézszolgaltatast igénybe vevd ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a nem kézmtivel

dsszegylijtStt szennyviziiket a kézszolgaltatonak adjak at, az (1) bekezdésben meghatarozott k6dtelezettségek

teljesitésér6] a kézszolgaltaté gondoskodik.

(3) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem kézmiivel dsszegytijtétt haztartasi szennyviz kezelésérél

kézszolgaltatason kiviil gondoskodik, kételes errél a tényrél annak bekévetkeztét kdéveté 15 naponbeliil a

kézszolgaltato egyidejii tajékoztatdsa mellett a nyilvantartas szamara a jegyzéh6z cimzetten irasban

nyilatkozni és egyidejtileg igazolni, hogy a mentesiilés alapjaul szolgal6 feltételeknek megfelel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell akkor is, ha az ingatlantulajdonosnak a

nyilvantartasban szerepl6 adataiban valtozas kévetkezett be.

(5) A jegyz6 jogosult ellenérizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem kézmiivel Ssszegyiljtott
haztartasi szennyviz elszallitasérél a rendeletnek megfeleléen gondoskodik-e, a szallitast a rendeletben
megjelélt kézszolgaltatéval végezteti-e, valamint a kézszolgaltaté a rendeletben foglaltak alapjan végzi-e a

tevékenységét.

Személyes adatok kezelésére vonatkoz6 rendelkezések

11.§

A kozszolgaltaté a kézszolgaltatassal dsszefiiggd személyes adatokat (természetes személyazonosité adatok,

valamint lakcim) kizdrélag a kézszolgdltatas végzéséhez tartja nyilvan és kezeli az informacids
dnrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél szdl6 2011. évi CXII. térvény rendelkezéseinek

megfelelden.

Zaro rendelkezések

12.§   Ez a rendelet a kihirdetése napjanlép. hatalyba-rendelkezeseit a kihirdetés napjatol kell alkalmazni.
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Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 14/2019. ((X.19.) 6nkormanyzati rendelete a nem

kézmtivel Ssszegyiijtétt haztartasi szennyviz begytijtésére vonatkoz6 kételezé helyi kézszolgaltatasrol

1.sz. melléklete

A nem kézmiivel ésszegyijtétt haztartasi szennyvizszallitas kézszolgaltatasi dija 2019. oktober 1-

tdl:

Brutté 3810.- Ft/m3

A minimalis szolgaltatasi dij: brutté 24 765 Ft/alkalom.

A szennyvizszallitasi dij tartalmazza a szallitas dijat, a lerakas dijat (tiritési dij), valamintaz afat.

 


