KEREKI KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTULETENEK
11/2012.(X1I.19.) O N K O R M A N Y Z A T I R E N D E L E T E
a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere
vonatkozo kozszolgaltatasrol
Kereki Kozseg Kepviselo-testulete a vizgazdalkodasrol szolo !995. evi LVII. torveny 45. § (6) bekezdeseben kapott felhalalmazas alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi
C L X X X I X . torveny 13.§ (1) bekezdes 11. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. §
A rendelet hatalya kiterjed Kereki Kozseg kozigazgatasi lertileten a nem kozmuvel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkozo kozszolgaltatas ( a tovabbiakban: kozszolgaltatas ) teljes
korere, a kozszolgaltatora es a kozszolgaltatast igenybe vevo azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezeloire vagy egyeb jogcimen hasznaloira { a tovabbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos ), ahol haztartasi szennyviz keletkezik, es az ingatlan nines racsatlakoztatva a szennyviz kozcsatoma halozatra.
2. §
(1) Kereki Kozseg kozigazgatasi teriileten a haztartasi szennyviz begyiijteset a Dunantuli Regionalis
Vizmu Zrt. (Siofok, Tanacshaz u. 7.), mint kozszolgaltato, 10 eves kozszolgaltatasi szerzodes
alapjan. kizarolagosan jogosult es koteles ellatni.
(2) A haztartasi szennyviz begyujteserol - e rendeletben szabalyozott modon - az ingatlan lulajdonosa
a kozszolgaltatas kotelezo igenybevetele utjan koteles gondoskodni.

3-§
(1) A begyujtott haztartasi szennyvizet a kozszolgaltato altal iizemeltetett siofoki szennyviztelepre
(Siofok, Kele utca), az erre a ceira kialakitott miitargyban kell a kozszolgaltatonak iiritenie.
(2) A kozszolgaltato a beerkezett kozszolgaltatasi igenyekrol nyilvanlartast koteles vezelni.
(3) A kozszolgaltato a kozszolgaltatast a megrendelestol szamitott 48 oran beliil koteles elvegezni.
(4) A kozszolgaltato koteles az ingatlantulajdonos reszere szamlat kiallitani. melynek masolati peldanya
az onkormanyzat altal visszaigenyelheto lakossagi tamogatas igenybevetelenek bizonylatat kepezi.

4.§
(1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatok ( a termeszetes szemelyazonosito adatok valamint a lakcim ) kezelesere e rendeletben foglalt mertekben es terjedelemben jogosult.
(2) A kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adat csak a eel megvalosulasahoz sziikseges mertekben es ideig kezelheto.
(3) A kozszolgaltato megfelelo technikai es szervezesi intezkedesekkel koteles gondoskodni az adatok biztonsagarol. A z adatokat vedeni koteles kulonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltoztatas, nyilvanossagra hozas vagy torles, illetoleg seriiles vagy megsemmisiiles ellen.
(4) A kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatokat az ingatlantulajdonos azonositasara. a kozuzemi szerzodes teljesitesevel-. jogszabalyban eloirt ellenorzesek vegrehajtasaval
kapcsolatos feladatok ellatasara, szamlazasra, postazasra, kozuzemi dijhatralek behajtasara hasznalhatja fel.

5.§
(1) A haztartasi szennyviz begyujtese az erre a ceIra engedelyezett, zart rendszerii. csepegest es szaghatast kizaro eszkozzel vegezheto.
(2) A begyijjtesre hasznalt eszkozokon a kozszolgaltato azonosito szamat es jelet jol olvashato, nagyobb tavolsagbol is beazonosithato modon, az alapszintol eltero szinii feluleten fel kell tiintetni.
(3) Amennyiben a haztartasi szennyviz begyujtese kozben szennyezodes keletkezik, a kozszolgaltatonak a szennyezett teriiletet haladektalanul meg kell tisztitania es fertotlenitenie kell.
(4) A kozszolgaltato koteles jarmiivei tarolasara a kozegeszsegiigyi, komyezetvedelmi es epitesi eloirasoknak megfelelo telephelyet biztositani.
6.§
(1) Az ingatlanon keletkezo haztartasi szennyviz gyiijleset az ingatlantulajdonos az ingatlanon beliil,
az epitesi hatosag altal engedelyezett modon kialakitott, vizzaro kozmiipotlo berendezesben koteles vegezni, oly modon, hogy az ne idezzen elo talaj-vagy talajvizszennyezest.
(2) Az ingatlantulajdonos a haztartasi szennyviz begyiijtesere a 2.§ (1) bekezdeseben meghatarozott
kozszolgaltato szolgaltatasat koteles igenybe venni.
(3) A z ingatlantulajdonos a tenylegesen elszallitott haztartasi szennyviz mennyisege utan a szallito
eszkoz meroberendezese alapjan, a kozszolgaltato szamlaianak atvetelekor vagy a szamlan megjelolt fizetesi hataridonek megfelelden koteles a kozszolgaltatas diiat megfizetni.
(4) A haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkozo kOzszolg&ltatas dijanak legmagasabb merteke
2013. evben netto 2492 Ft/ m \
7-§

(1) A haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkozo szerzodes az ingatlantulajdonos es a kozszolgaltato
kozott az erre vonatkozo irasos szerzodes megkotesevel vagy a szolgaltatas igenybevetelevel jon
letre.
(2) A haztartasi szennyviz begyiijteset az ingatlantulajdonosnak kell a szolgaltatonal megrendelnie.
(3) A z ingatlantulajdonos a haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkozo igenyet a kozszolgaltatonak
szemelyesen vagy telefonon jelentheti be hetfotol - pentekig 7.00 - 18.00 ora kozotti idoszakban a
DRV Zrt. balalonszeplak-alsoi telephelyenek diszpecserenel.

8§
(1) A kozszolgaltato a koltsegelemzes alapjan keszitett dijkalkulaciqjat a megelozo ev november 30ig nyiijthatja be az onkormanyzat szamara.
(2) A kepviselo-testiilet a szolgaltatasi dijat evente feliilvizsgalhatja.

9.§

E rendelet a belso piaci szolgaltatasokrol szolo, az Europai Parlament es a Tanacs 2006/123/EK
iranyelvnek valo megfelelesl szolgalja.

' M6dositonaa 12/2013.(XIl.30.) Onkormanyzati rendelet 1. §-a. Hatilyos: 2013. december 31. napjdtbl.
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10. §
(1) E rendelet 2013. januar 1. napjan lep hatalyba.
(2) Hatalyat veszti a telepulesi folyekony hulladekkezelesi kozszolgaltatasrol szolo 8/20!0.(Xll.l7.)
onkormanyzati rendelet.

