Imely község a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú, többször
módosított törvény 6.§-nak (1) bek., valamint a közvízellátásról és közszennyvíz-elvezetésről
szóló 2002. évi 442. törvény 36.§-nak (7) bek. c) pontjának – amellyel módosul és kiegészül a
hálózati iparágakban való szabályozásról szóló 2001. évi 276. számú törvény – határozatai
értelmében a következő rendeletet adja ki:
Imely község
1/2013. sz.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
a vízellátás és szennyvízelvezetés pótlásának módjáról, valamint az emésztőgödör
tartalmának ártalmatlanításáról Imely község területén
1. §
Alapvető rendelkezések és fogalmak meghatározása
1.

2.

3.
4.

Ennek az általános érvényű rendeletnek a tárgya a természetes és jogi személyek részére
megállapítani Imely községben a kommunális szennyvíz (a továbbiakban "szennyvíz")
kezelését illető eljárást, amely a lakhatást, termelést, üzletet, szolgáltatásokat szolgáló
ingatlanok használata közben keletkezik Imely község kataszteri területén.
E rendelet célja az olyan szennyvízkezelés feltételeinek a kialakítása, amely nem
szennyezi és nem veszélyezteti a környezetet, talajt, felszín alatti vizet, valamint nem
veszélyezteti az emberek egészségét.
Ez a rendelet szabályozza a vízellátás és szennyvízelvezetés pótlásának módját, valamint
az emésztőgödrök tartalmának ártalmatlanítását a helyi feltételek alapján.
Az emésztőgödör (pöcegödör) fogalom alatt a felszín alatt lévő lefolyó nélküli vízzáró
tartály értendő, amely a háztartásokból származó szennyvíz összegyűjtésére szolgál.
2. §
Az emésztőgödör építése és működtetése

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Az emésztőgödör felszín alatt lévő lefolyó nélküli vízzáró tartály, amely a háztartásokból
származó szennyvíz összegyűjtésére szolgál.
Az emésztőgödör építésének meg kell felelnie a vonatkozó általános érvényű jogi
előírásoknak és a műszaki szabványoknak.
A telken elhelyezett emésztőgödörhöz való hozzáférést lehetővé kell tenni a kiűrítése
céljából, és úgy kell elhelyezni, hogy lehetővé váljon távlatilag az
építmény közcsatornára való csatlakoztatása.1
Az emésztőgödör aljának és falainak vízhatlannak – vízállóknak kell lenniük úgy, hogy
a szennyvíz ne szivároghasson a környező környezetbe és ne szennyezhesse be.
Az emésztőgödör üzembentartója köteles úgy kiépíteni és működtetni az emésztőgödröt,
hogy a szennyvíz ne szivároghasson ki az emésztőgödörből a környezetbe, és ne
veszélyeztethesse vagy károsíthassa a lakosság egészségét, illetve a környezetet.
Az emésztőgödörnek az egyéni vízellátásra szolgáló kúttól való legkisebb távolságának
meg kell felelnie a szlovák műszaki szabványoknak.2
Az emésztőgödrökbe elvezetett szennyvíz, a szennyvízülepítőkből származó szennytől
eltérően, nem települési hulladék, nem vonatkozik rá a települési hulladék, az építési
törmelék gyűjtésének és ártalmatlanításának módja.3
Az emésztőgödör üzembentartója köteles bebiztosítani az emésztőgödör kiürítését
a pöcegödör kapacitásától függően a megfelelő időközökben a saját költségeire az arra
felhatalmazott jogi és természetes személyek által.

9.

Az üzembentartó Imely község ellenőrző szervének felszólítása esetén köteles bemutatni
az emésztőgödörből származó szennyvíz értékesítésének vagy ártalmatlanításának módját
igazoló bizonylatot.
3. §
A vízellátás pótlása és a szennyvíz elvezetése

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

A vízellátás pótlását abban az esetben biztosítja be Imely község, ha nincs elegendő
ivóvíz a településen. A víz ciszternakocsi segítségével lesz szállítva az Imely községben
található víztárolóból (a hidroglóbuszból ‘a víztoronyból‘) az ivóvíz szükségellátásának
mennyiségében, miközben előre meghatározott helyeken lesznek lokalizálva.
Az ivóvíz szükségellátásának idején szigorúan tilos az ivóvíz más célból való használata.
A használati vízellátás pótlása a magántulajdonban lévő kutak használatával biztosítandó.
A szennyvízelvezetés pótlása és az emésztőgödrök tartalmának ártalmatlanítása céljából
a közcsatorna kiépítéséig az emésztőgödrökből és szennyvízülepítőkből származó
hulladék elszállítása azon cégek szippantókocsija által, amelyek a hulladék efféle
fajtájának
ártalmatlanításával
hivatásosan
foglalkoznak,
Naszvad
község
szennyvíztisztítójába történik.
Tilos a szennyvíz kibocsátása a közterületekre, a felszíni vizekbe, a magántulajdonban
lévő ingatlanok területére, valamint az emésztőgödör tartalmának átvezetése az említett
helyekre.
4. §
Közös és záró rendelkezések
Ezen általános érvényű rendelet betartását ellenőrzik:
a) Imely polgármestere,
b) Imely község főellenőre,
c) Imely község képviselő-testületének tagjai,
d) Imely Községi Hivatalának megbízott alkalmazottai.
Ezt az általános érvényű rendeletet a község képviselő-testülete a 2013.05.14-i ülésén
tárgyalta meg, és a 20/2013- 13. számú határozat alapján hagyta jóvá.
Ez az általános érvényű rendelet a vízellátás és szennyvízelvezetés pótlásának módjáról,
valamint az emésztőgödör tartalmának ártalmatlanításáról Imely község területén
a község képviselő-testülete általi jóváhagyását követően, 15 nappal a község hivatali
hirdetőtábláján való kifüggesztése után lép hatályba.

_________________________

1.

2.
3.

a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma az 532/2002. számú rendelet 11. §-nak (2)
és (3) bekezdésében szabályozza részletesen az építkezések általános műszaki követelményeit és a
mozgáskorlátozottak építménybe jutását biztosító épületkialakítási követelményeket
STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115
A hulladékokról szóló 223/2001. számú törvény 39. §-nak (7) bekezdése, továbbá a helyi adókról,
valamint a települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004. számú,
többször módosított törvény

Imely, 2013.05.14.

Ing. František Tyukos
polgármester
Kifüggesztve: 2013.05.14.
Levéve:

