CSALLÓKÖZARANYOS 1/2013. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
Az ivóvíz ideiglenes korlátozásáról vagy másra felhasználásának tilalmáról
annak hiányában, az alternatív vízellátás és a szennyvízelvezetés pótlásáról,
valamint az emésztőgödrök tartalmának ártalmatlanításáról
Csallóközaranyos község a Tt. 36/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény és
későbbi módosításai és kiegészítései 6. § 1. bekezdésének és a 11. § 4. bekezdésének g)
pontja, a Tt. 442/2002. sz. a nyilvános vízhálózatról és csatornahálózatról szóló törvény és
későbbi kiegészítései 36. § 7. pontjának b) és c) pontja, valamint a Tt. 276/2001. sz.
a hálózatok iparágak szabályozásáról szóló törvény és későbbi módosításai értelmében ezt az
általános érvényű rendeletet hozta meg.
1. Cikkely
Bevezető rendelkezések
1. Ez az általános érvényű rendelet (későbbiekben csak „ÁÉR”) érvényes minden polgárra,
akik Csallóközaranyos község területén élnek vagy ingatlannal rendelkeznek. Továbbá
érvényes minden egyes olyan természetes és jogi személyre is, akik Csallóközaranyos
község területén vállalkozási tevékenységet folytatnak, amiből kifolyólag szennyvizet
termelnek, amely az emésztőgödrökbe kerül.
2. Ezen ÁÉR módosításának tárgyát az alternatív vízellátás módja képezi annak hiányában,
valamint a szennyvízelvezetés Csallóközaranyos területén.
3. Ezen ÁÉR módosításának tárgyát az emésztőgödrök fenntartójának kötelességei képezik a
szennyvízelvezetéssel kapcsolatban Csallóközaranyos községben.
2. Cikkely
Alapfogalmak
1. Ezen ÁÉR-ben az alábbi alapfogalmakkal találkozhatunk:
a. Emésztőgödör – egy vízálló létesítmény a szennyvíz összegyűjtésére, ezeknek
kiürítése a megfelelő járművel történik a szennyvíztisztító telepre történő
elszállítással.
b. Az emésztőgödör tartalmának ártalmatlanítása – a megfelelő járművel történik a
szennyvíztisztító telepre történő elszállítással.
c. Aglomerácia – olyan terület, ahol a tömörülés vagy a gazdasági tevékenység olyan
fejlett, hogy indokolt a szennyvízelvezetés egy csatornarendszeren keresztül egy
szennyvíztisztító telepre vagy egy másik kezelési, kiengedési helyre.
d. Iszap/üledék – természetes és mesterséges úton előállított folyamatokból különböző
vizekből eltávolított folyadékok és szilárd anyagok keveréke.
e. Szennyvíztermelő – természetes vagy jogi személy, aki tevékenysége során
szennyvizet termel.
f. Az emésztőgödör tulajdonosa – az építmény tulajdonosa, amelynek kiegészítő
funkcióját látja el az emésztőgödör.
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3. Cikkely
Az emésztőgödör építésének feltételei
1. Az emésztőgödörnek meg kell felelnie a rá vonatkozó egyéni előírásoknak.
2. Az emésztőgödörre a Tt. 50/1976. sz. a területrendezésről és az építésügyi szabályzatról
(építésügyi törvény) szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében egy
építkezési engedélyt adnak ki az építmény jóváhagyásával együtt, amely a
szennyvízgyűjtésre fog szolgálni. Abban az esetben, ha már létező építményről van szó és
az emésztőgödröt kiegészítésképp fogják kiépíteni, akkor az építésügyi törvény szerint
egy kisméretű építményről beszélünk, amely a főépület kiegészítő funkcióját fogja ellátni.
3. Az emésztőgödröt úgy kell elhelyezni, hogy az kiüríthető legyen, tekintettel a higiéniai és
esztétikai elvárásokra.
4. Az emésztőgödör szerkezetének ellenállónak kell lennie földfelszín alatti víz
hidrosztatikai nyomásával szemben.
5. Az emésztőgödör szerkezeti anyagának ellenállónak kell lennie a szennyvíz és annak
károsító anyagaival szemben.
6. Az emésztőgödör aljának és falainak, valamint minden olyan alkatrészének vízhatlannak –
vízállónak kell lennie az emésztőgödör használatának idején.
4. Cikkely
Az emésztőgödör üzemeltetése
1. Az emésztőgödröt tisztességesen kikell üríteni, ha az emésztőgödör eléri a maximális
kapacitását.
2. Az emésztőgödör szivárgása esetén ellenőrizni kell az emésztőgödör telítettségének
szintjét.
3. Ha az emésztőgödör telítettségi szintje eléri a maximumot, abba kell hagyni azokat a
tevékenységeket, amelyek további szennyvizet termelnek.
4. Ha az ellenőrzés alatt kiderül, hogy a szennyvíz szivárog, és ezzel szennyezi a
földfelszíni, földalatti vizet, vagy a környezetét és ez az emésztőgödör állapotából adódik,
akkor az emésztőgödör tulajdonosa köteles felmutatni az emésztőgödör vízhatlanságának
igazolását - az emésztőgödör újbóli vízhatlansági ellenőrzése.
5. Cikkely
A szennyvíz ártalmatlanítása
1. Az emésztőgödör tartalmának kiürítése csak az erre meghatározott helyre történhet. Tilos
kiengedni vagy kiüríteni az emésztőgödör tartalmát:
a. A földfelszíni vagy földalatti vizekbe,
b. Az esővíz csatornákba, fedett csatornákba, vízmedrekbe
c. Kertekbe, csatornákba, füves területekre, mezőgazdaság és erdőgazdálkodási vagy
egyéb területekre, akkor is, ha ezek a területek az emésztőgödör tulajdonosának
tulajdonában vannak.
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2. Az emésztőgödör üzembentartója köteles bebiztosítani az emésztőgödör kiürítését és
ártalmatlanítását a kapacitástól függően a megfelelő időben a saját költségeire az arra
felhatalmazott jogi és természetes személy által.
3. Az emésztőgödör tartalmának elszállítója köteles a szennyvizet az ártalmatlanításhoz arra
a helyre szállítani, amit erre kijelöltek – szennyvíztisztító telepre, amelynek üzemeltetési
rendje ezt engedélyezi.
6. Cikkely
Száraz toalett
1. Hordozható száraz toalett használható a rövidebb lefolyású kulturális és
sporteseményeken, vásárokon, fesztiválokon, piacokon, építkezéséken és mindenhol, ahol
nincsenek létesítve klasszikus szociális helyiségek, vagy ahol nem lehetséges a szennyvíz
csatornahálózatra való rácsatlakozás. A száraz toalettnek egy zárt, nem hozzáférhető
gyűjtőtárolóval kell rendelkeznie, aminek minimális űrtartalma 100 liter. Ezeknek a
gyűjtőtárolóknak a kiürítését ez erre felhatalmazott jogi vagy természetes személy végzi.
7. Cikkely
A víz ideiglenes korlátozása vagy felhasználásának tilalma annak hiányában
1. A község polgármestere ideiglenesen korlátozhatja vagy tilthatja az ivóvíz használatát a
nyilvános vízhálózatról, más célra, mint az emberek ivóvízzel való ellátása a Tt.
442/2008. sz. a nyilvános vízhálózatokról és csatornahálózatokról szóló törvény és
későbbi módosításai 32. § 1. bekezdése, valamint a Tt. 276/2001. sz. a csatornahálózatok
szabályozásáról szóló törvény és későbbi módosításai értelmében.
2. Az ivóvíz korlátozást, tiltást, valamint annak megszűnését a helyi hangosbemondóban
hirdetik ki, valamint nyilvánosságra hozzák a község honlapján és a hivatali
hirdetőtábláján.
3. Az ivóvíz korlátozása alatt (kivéve ivás) tilos az ivóvíz felhasználása más célokra főleg
kertek, parkok, közterületek öntözésére, autómosásra, medencék megengedésére,
építkezési célokra, takarításra és egyéb célokra 05.00 óra és 23.00 óra között.
4. Az ivóvíz korlátozása alatt (kivéve ivás) tilos az ivóvíz felhasználása más célokra főleg
kertek, parkok, közterületek öntözésére, autómosásra, medencék megengedésére,
építkezési célokra, takarításra és egyéb célokra az ivóvíz korlátozás visszavonásáig.
8. Cikkely
Alternatív ivóvízellátás pótlás
1. Az ivóvíz korlátozásának vagy a vízellátás megszakításának ideje alatt az ivóvíz pótlását a
nyilvános vízhálózat üzemeltetője biztosítja ciszternakocsik vagy egyéb szállítójárművek
segítségével.
2. Az alternatív ivóvízellátás pótlása az alábbi helyeken történik a község területén:
a. 1. Elosztó – A COOP Jednota előtti téren,
b. 2. Elosztó – A Kóczán Mór alapiskola sportcsarnoka előtti téren,
c. 3. Elosztó – A COOP Jednota előtti téren a „KÓREA” területén,
d. 4. Elosztó – Nagylél,
e. 5. Elosztó – Felaranyos,
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f. Egyéb elosztó helyek a szituációtól és az igényektől függően.
Az ivóvíz pótlása rendszeresen napi szinte történik, 07.00 óra és 21.00 óra között.
Az ivóvízzel ellátott ciszternakocsi érkezését a község nyilvánosságra hozza a
hangosbemondó segítségével, kifüggeszti a hivatali hirdetőtáblára és honlapjára.
Az ivóvíz pótlását a vízelosztó helyekre vészhelyzeti ellátáskor:
a. Ciszternakocsikkal,
b. Palackozott ivóvizekkel,
c. Egyéb eszközök segítségével biztosítják.
A vészhelyzeti ellátáskor biztosított víz minimálisan 10 liter személyenként egy napra,
rendkívül kedvezőtlen körülmények között személyenként egy napra 5 liter, legrosszabb
esetben 3 egymást követő napon.
9. Cikkely
Közös rendelkezések

1. A község területén a válsághelyzetet a válságstáb elnöke jelenti be, és kezeli a
válsághelyzettel kapcsolatban felmerülő feladatokat, a válságstáb elnöke a község
polgármestere.
2. A község polgárai számára a helyi hangosbemondón és a község internetes honlapján
információkat szolgáltatnak.
10. Cikkely
Szabálysértések
1. Jogi vagy természetes vállalkozó személyekre ezen ÁÉR-ből származó kötelességek
megszegése vagy egyéb jogsértésekből eredően a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításainak 13. § 9. bekezdése
értelmében 6638,00 EUR összegig büntetés szabható ki.
2. Természetes személyekre büntetés szabható ki, amennyiben megsértették a tiltással járó
kötelezettségeket a Tt. 372/1990. sz. a szabálysértésekről szóló törvény és későbbi
módosításai és kiegészítései 48. § értelmében 33,00 EUR összegig.
3. A büntetés összegének meghatározásakor figyelembe veszik a kötelességek
megszegésének károsító hatását, a jogsértés időtartamát és körülményeit.
4. A büntetésekből származó bevételek a község költségvetésének bevételét képezik.
5. Ezen ÁÉR feltételeinek betartását ellenőrzik:
a. A község polgármestere,
b. A község főellenőre,
c. A Községi Képviselő-testület képviselői,
d. A közrend betartásáért felelős bizottság tagjai
Az ellenőrzésre joga van más szervezeteknek is.
11. Cikkely
Záró rendelkezések
1. Ezen ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 26. ülésén,
2013.01.23.-án, 26/2013-8. sz. határozattal.
Hatályba lép a jóváhagyást követő kifüggesztés 15. napjától.
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2. Ezen ÁÉR elérhető mindenki számára a Csallóközaranyosi Községi Hivatalban és a
község internetes honlapján.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

Kifüggesztve:
Levéve:
Jóváhagyva:
Kifüggesztve a jóváhagyás után:
Hatályba lép:

2012.11.26
2012.12.12
2013.01.23
2013.01.24
2013.02.11
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