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l lii;nl\c:.l |clk:hl]a|rck tiltalános to/:tilyuin)l sZó]í] I995' ó!i I-I]I' tő|vé0}''18' { (]]] b.k.7dóSc l1a1ljrirl ícrlti

iinkomlá1ry/.li lcndclcl-t.rve7eÍéhc7 . Kö/óp Llunántú1i Kijrn},ezctvÚdclllli ós 'l'crrrlóslclfa(1cll]]i
1;cliigyclósóg ito\'áhbiakbarl: l.cli]gyc]ijsóg) rós7ólő] a7 a]ább] véle]nón),L adoln:

\/ inlkoüDálr}'7al] rcndclct tcn'c7cl 1aÍaInla7lá .l Lízr!tzdtiII)dtisrt;! slóló l99_s' óvj I-V]L t(]l\'ón}'
(l()vál)biak|]an: VgLv') 1'1]C |' (2) bekc7dóshen í'ogLa1l r]lLtl]illos taÍalmi köVclclrnón\'ckcl a7 al'lbbr.lk
l( i\itcl a]'q]l

^ 
rct )dclcltcl vc7c1 llclll Iarli]ll)Lalza il V.qtv' :l:|]t' .s (2) b) pollt]a l1lapiírl a kijls7o|gálÍltó nlcgllcfc'ósól.

valllnr]]r1tl Vg1v :1'11(] $ (2) e) á7.]](alrna7hirLó (|ii Icgmagastlbb 
'nórtókót

lckilll\'c. hogy e kij1s7olgatllaló nlcgnevc7ósc, \,ala]rrinl al alka]nrazható díj lcgnrrl,].tsrlbl] nló]rók. a/
i]]lkonnárry7at] Ícndc]cl k(ilc]c7ij tartalnli clenlei. .1ck ncgadásá\'tt1 a lcnclclcl 1crvc7ctcl lllóg ll .]jagadása
clií] s/iiksaqcs kic9ós7ileni

.\ l.ő7sZo]gallt.ltó lIcgne\'c7ósóvc]' il]cL\'c a7 all1almat]aní1iS céljából tijÍónij á1ádási hc1\c nlcgldásr]r,lrl
kapcsolalbarl a VgLv' x].ábbi elóiÍásaiÍa hj\'o]1l L1a ligyclnrct:

' '11i('. "Á (1) bck.7dése: ',) nem Li):níivcl i)lszqlíiilölÍ házl(r1Ii'li s:c}1nl\í. űtyttclirL littlct
r:L1ltt]\,íztjs:|í!o lIlIp(!1 szL, nwízclyc:cn; rni llr'e kil,:,li;1t llcfur|, a lirrar la.qr rglrl/,
\.l]n/l^,í.lisztíÍó nlircl kI lo|libbi(kl\1]1 c:!iiÍt lill1lliíi ]rcIf) 1vii'iig!-i hakisóg ü: titdl,ts ht'llt
Y!ri1ú i!1fló|c! lel(piili.\i a)nkarnúlt\,'.al i.syzi;ie wlaűry:illLlt lciltti.ell|cl i[löIi .,'
,14i I] \ (]) bckczdÚsc: .Ll l,.qiiiló ,, b(M
h?ial! tlni. 1\,í:ijcl! llal(''uir beiIl0|ós L!!dÚán yi|\)áhhDró!! \,C:!1 L1 hcgvjilt{i l.l,rjlir'rrrllrjr:i,l
yl:t:'ijkről .'

- 14i|: \ ' /3) I{iiis1oleáltatás| dz yÍ|'!(zl1at' ulíi :

a |,) !]!L9']!4!1! ])!Aúj]!r!!!!l blg t:il!.l ltllv sz|rinl il1.litqlEi
hei cl ut ! c t t c i s tLy!=!jg!j:lul!!k u:b!.t!!U:q!!rr!r lvt a !a!1 r L!r!1! !,

4sic' $ (2) hullaclókrol szrllrj 20]2' é\'] (]T.XxxV. Lö]vón]'(a to\:ábbiakbtln: Il(') halál]'b.lló1)ósÚl
l]rcgclóZócn k!adot1]\l]!!!\!!!q!!]]ü1!!! !l]L 1!ny ]!!]]4dé!!]!s!Ú1i!] ós s,.í!]iúi!r!!!11:\
kij7|rii\'cl a'!s7cg\,.tí]tőll llí/(a11ási szc]1ny!i- l]qg4!jtési és s7r]Llíttlq rryé]r!]]J!eg! ]] ].1(]

bciclcDtósscl 99venértókii'
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-,lr,; :]ll,:örr rrx. .1.; Konriil-'Lcntlc]cLbc' ]ilgLahal lzcÍí|. e vizLrgyi ós rizvÚdclrrl] h:rlóságl :'.]!Cll1okel

]0:,l. \/c|1enbfl 1üti1l .l l.tászll ó Íl1véClclcnl lália el'

A Ic](Lclc1 lela,c1c1 ellirgirdása clő1l ja\'asolt ogyeztetní a7 illclókes KöZép-duBántúli Viziigyi tlalósitg

jogtltódjáv|l a r'eiór l'Icgvei l{ataszÍrófavódc|mi lgazgntósággal, llogy a l cndelettol ve7e1bon IcvesítLndij

i.ii'."'ulgar,"t,l l ievtkcnystget vizügyi halóságnak bejclürtett€_c' és a víZügyi .h'rlóság 
a lc'\'ékcn}SégcL

rlyrlrauiarrásba vcl1e e, iilcli,c hog} a tcNezetbcn meghatáro7otl crn kóZnlűve] ijsszcgJ'űJtöll há7taíási

szcrrnyríz árvótolÚrc kótclcs szcnrryvíztisztitó tclep Vgl!. 'l'li C s' (] ) lrokc7dés szcÍr1Íi, vizügy] halóság ál1 lj

Lijelijlósc lncglöl1ónl c.

^ 
lclldclcr lcn'czol 2 .s'ávat kapcsolalban 1'c]hívonr a figycllllcl' lrogy a szcnnyvíZ clhelyczósórc

(ki]ZcsaLonrll vag1, allnak kapacitás; hiállyában) a Zltrl tárolóban ti]íón'ő gyű]los éS fogadóleleprc töíóDij

"'i,ttiL:,.. 
n'.tlclr .gy"ai szaks)crLi közmúpótlr] borcndezéscklrc] is Sor ke lhcl' ]]]gyec]i szakszcrű kö7nűpótló

bcrcnr]czÚs alLaIrrlazása csclén a he]yi tala]visZonyoktól' bcó]r1tl3ttsógi visZo1lyoktó] fiiggően ós aücnll}'ilrcn

io'Jsáblr]yi clijirás llcln tiit]a _ a szc nyvíZ' illetvo a tjsztítoLt szcnn}'viz végstj clhelye?ésc ]']rlénhcL fólcltani

iiizcgbc sl ikkaszrással ]Ll. ajntöZésScl' vagy Íelszíní viz betirgadóba vozctéssel'

l]clhi\,()n a llgycln1cl aÍa, hog}, í ]\,"rl:.li ./o.q.\.? bli\ttÍróÍ szótó 338/201]' (X}I' 29') Konntir4,rItcl?Í lI \
(]) bclezL]ósl a]apián a Ncrnzeli Jogszabálytárban a (]) bekczdósbcn i].glah kivóLcllcl cgysógcs

s'crkczctúwovcggclkőzzékclltenrlivalamenrryi'20]]'lúnius]o'utánkihildetetlósalckórclozósrlapján
hatill,"'os' i;nkonrráyzati rcnrlcletnck ideéívc a 201]' lúnius ]0' után kihildetetl ii ormáni'Zali lendclcltcl

rnc*r]ál'oztalo1r ij,,tr;n,.ány7atí rcn.]elcld is _ a lckél.tezós ap]a.n hatályos szöv€gét' ós a ]ekórclczés l plaÍ

ll1cgclij7ij, illcl\'c l(ijve1ij ogy cgy iclőállapotál'

^7 
i]llkon]lányzati ÍcndelcGlcÍve7eloL a vonalkozó lratályos jogszabályi rendclkczések clajíásainal(

lig'u_c1cmbc vÓic1e 
'''cllou 

clal( 
'l 

Í'clttick szerinti kiegószítés mc!.történte után javasoLia a l'eliigyclijsóg

Kólcnr e7 cllogado1l rcndclc1 cgy PóklányáL szíveskctliorlck nrcgkii1deni a lrc]ügyclijsógrc tu.l(nl'tásu1 \'ólcl

có1lilró1

S,ókcsl'chólYár' 20] 4. nu'.mu.. Y_
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