Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e
a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001.(XI.14.) kormányrendeletben
foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1)

A rendelet területi hatálya kiterjed Varsány község közigazgatási területére.

(2)
A rendelet személyi hatálya kiterjed azon ingatlan tulajdonosára és használójára, aki
folyékony hulladékot bocsát ki (továbbiakban: kibocsátó) és az ingatlant a közüzemi
szennyvízcsatornára még nem kötötte rá, illetıleg nem ráköthetı.
(3)
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró
szennyvízgyőjtıben történı elhelyezésére és a kötelezı közszolgáltatásra.
Általános rendelkezések
2.§
(1)
A folyékony kommunális hulladék kibocsátója – amennyiben befizette a
közmőfejlesztési hozzájárulást – jogosult rákötni a közüzemi szennyvíz csatornára, ha
ingatlanán a rákötés lehetısége fennáll. A 2.számú melléklet tartalmazza azokat az
ingatlanokat, melyeknek csatornahálózatra való csatlakoztatása mőszakilag megoldhatatlan.
(2)
Amennyiben az ingatlan nincs ellátva közüzemi szennyvízcsatornával, a folyékony
kommunális hulladék kibocsátója köteles vízzáró réteggel ellátott egyedi szennyvízgyőjtıt
építeni.
(3)
Ingatlanok ivóvíz bekötése, meglévı bekötés bıvítése csak akkor engedélyezhetı, ha
az ingatlan közüzemi szennyvízcsatornával ellátott, illetıleg ennek hiányában az ingatlanon
használatbavételi engedéllyel rendelkezı közmőpótló berendezés (egyedi szennyvízgyőjtı)
van.
(4)
Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyőjtıjét
legalább két hetenkénti ürítési idı figyelembevételével kell megépíteni illetve átépíteni úgy,
hogy a szolgáltatóval is egyeztetett módon a közútról megközelíthetı legyen.
(5)
Az 1.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán
keletkezı szennyvíz elhelyezésérıl az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás
igénybe vétele útján köteles gondoskodni.

A szolgáltató meghatározása, jogai és kötelességei
3.§
(1)
Varsány község területén a települési folyékony kommunális hulladék elszállításával
és ellenırzött ártalommentes végleges elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot
teljes körően és valamennyi ingatlan tekintetében a Szécsényi Észak Nógrád Vízmő Kft.
(továbbiakban: szolgáltató) látja el.
(2)

A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat szerzıdést köt.

(3)
A szolgáltatónak mindenkor meg kell felelnie a 213/2001.(XI.14.)
Kormányrendeletben és a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendeletben foglaltaknak.
(4)
Az 1.§ (1) bekezdése szerinti ellátási területen csak a szolgáltató végezheti a folyékony
kommunális hulladék győjtését.
(5)
A folyékony kommunális hulladék elszállítását a szolgáltató folyamatosan biztosítja –
legalább 3 m3 összegyőjtött szennyvíz esetén – a kibocsátó jelzése alapján, a jelzéstıl
számított 3 napon belül.
(6)
A folyékony kommunális hulladék leürítése a szolgáltató által mőködtetett
szennyvíztisztító telepre (Szécsény város külterülete) történhet.
(7)
A folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért a kibocsátó az
1.sz. mellékletben feltüntetett közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltató kéthavonta
számlázza a kibocsátó felé a szolgáltatás díját.
(8)
Szolgáltató az ellenırzés érdekében köteles kibocsátóról naprakész nyilvántartást
vezetni az alábbi adatokkal:
- kibocsátó neve, címe
- elszállított folyékony hulladék mennyisége
- szállítás idıpontja
(9) Szolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdésérıl és a szolgáltatás megrendelésének
módjáról a kibocsátókat részletesen tájékoztatni.

A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók
feladatai, kötelességei, jogai
4.§
(1)
A folyékony kommunális hulladékot kibocsátó a közszolgáltatást köteles igénybe
venni.
(2)
A kibocsátó az ingatlan szennyvízgyőjtıjét köteles környezetvédelmi szempontból
megfelelı módon használni és rendszeresen üríttetni.
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(3)
A folyékony kommunális hulladék elszállítását a kibocsátó a szolgáltatónál köteles
megrendelni.
(4)

A szennyvíz elszállítását a kibocsátó arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti el.

Ellenırzés és szabálysértési rendelkezések
5.§
(1)
A szolgáltató köteles a jegyzınek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet
megsértését tapasztalja.
(2)
Aki e rendelet 2.§ (2), (5) bekezdéseit, illetve a 4.§-ban foglalt rendelkezéseket
megszegi – amennyiben cselekménye nem minısül bőncselekménynek – szabálysértést követ
el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(3)
Aki e rendeletben szabályozott kötelezı közszolgáltatások körébe tartozó
munkálatokat jogosulatlanul végzi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható.
(4)

A szabálysértés elkövetıjével szemben a jegyzı jár el.

Értelmezı rendelkezések
6.§
(1)
Folyékony kommunális hulladék: Az ingatlanon keletkezı és ott ideiglenesen
elhelyezett kommunális szennyvíz és szennyvíziszap; kivéve a közcsatornába vezetett,
valamint a termelési szolgáltatási tevékenységbıl származó, technológiai eredető szennyvizet
és szennyvíziszapot, továbbá a folyékony veszélyes hulladékot.
(2)
Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló szolgáltatás: A
folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közmőpótló berendezés kiürítése
(szippantás) és a folyékony kommunális hulladék elszállítása ártalmatlanítás céljából a kijelölt
fogadóhelyre, ürítı állomásra.
(3)
Kibocsátó: Az ingatlantulajdonos és ingatlan használó természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság, akinek Varsány község
közigazgatási területén folyékony kommunális hulladékot termelı építménnyel beépített, de a
szennyvíz közcsatornába be nem kötött ingatlantulajdona, vagy ingatlan használata van.
(4)
Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott az ingatlan, ha az ingatlanon a szennyvíz
bevezetésére (gravitációs vagy kényszeráramoltatású bekötés) közüzemi szennyvízcsatorna
rendelkezésre áll.
(5)
Környezetvédelmi szempontból az egyedi szennyvízgyőjtı berendezés használata
akkor megfelelı, ha az ingatlanon elfogyasztott vízmennyiség legalább 90 %-a igazoltan
elszállításra kerül.
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Záró rendelkezés
7.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Varsány, 2006. szeptember 11.

Kiss Zoltán
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyzı

KIHIRDETVE:
Varsány, 2006. szeptember 12.

Bárány Erzsébet
jegyzı
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1. számú melléklet

Díjkalkuláció a szippantott folyékony szennyvíz szállítására
és kezelésére

Szippantó kocsi tartály térfogata: 5 m3
Költségek:
Szippantás és kezelés költsége:

6.000,-Ft + ÁFA

Szennyvíz szállítás költsége:
2 x 10 km x 250,-Ft/km

5.000,-Ft + ÁFA

Összesen:

11.000,- Ft + ÁFA

1 m3 szennyvíz költsége: 2.200,-Ft + ÁFA

A tapasztalatok alapján a házi szennyvízgyőjtık mőszaki állapotát figyelembe véve
átlagosan 20-25 % besőrősödött szennyvíz mennyiséggel kell számolni.
Az alkalmazott szorzó: 0,2
A fajlagos díj: 2.200,-Ft/m3 x 0,2 = 440,-Ft/m3 + ÁFA
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2.számú melléklet

Ingatlanok, melyeken a csatornahálózatra történı rákötés
mőszakilag nem megoldható

Hrsz.
158/2
513
612
628
636
648
651
666
686
716
722
725/2

Cím
Varsány, Rákóczi út 50.
Varsány, Petıfi út 22/a.
Varsány, Táncsics út 19.
Varsány, Táncsics út 14.
Varsány, Dózsa Gy út 15.
Varsány, Dózsa Gy. út 13.
Varsány, Dózsa Gy. út 9.
Varsány, Dózsa Gy. út 5.
Varsány, József A. út 5.
Varsány, József A. út 4.
Varsány, József A. út 16.
Varsány, József A. út 22.

Hrsz. Cím
260/29 Varsány, Bem apó út 13.
609 Varsány, Táncsics út 21.
618 Varsány, Dózsa Gy. út 20.
633 Varsány, Táncsics út 11.
647 Varsány, Dózsa Gy. út 8.
650 Varsány, Dózsa Gy. út 12.
664 Varsány, Dózsa Gy. út 6.
669 Varsány, Dózsa Gy. út 4.
694 Varsány, József A. út 9.
721 Varsány, József A. út 14.
723/2 Varsány, József A. út 20.
726 Varsány, Dankó út 1.

.
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