
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  tv.  8.§.(1),(2)  és  16.§.(1)  bekezdésében,  valamint  az  egyes  helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-ában és 4.§.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a 2000. évi CXII. tv., a 2000. 
évi  XLII.  tv.,   a  16/2002.(IV.10.)  EüM rendelet,  a  4/1984.(II.1.)  ÉVM rendelet,  a 
213/1997.(XII.20.) Korm. rendelet, a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47.§.
(4) bekezdése és a 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével a 
következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1.§.(1)Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:Képviselő-
testület),  a  települési  folyékony  hulladék  rendszeres  összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez.

      (2)  A rendelet  célja  azoknak a helyi  szabályoknak a megállapítása,  amelyek 
biztosítják  a  kötelező  helyi  közszolgáltatások  kiszámítható,  biztonságos  és 
ellenőrizhető igénybevételének a rendjét.

       (3) A rendelet hatálya Litér község egész közigazgatási területére terjed ki.

       (4) E rendelet alkalmazásában:
települési  folyékony  hulladék  (továbbiakban:  szennyvíz)  az  ingatlanon 
keletkező  és  ott  gyűjtött,  tárolt  szennyvíz  és  szennyvíziszap,  a  közcsatorna-
hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó 
technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

2.§. A rendelet  személyi  hatálya  a  közigazgatási  határon  belül  valamennyi  lakás 
(helyiség) tulajdonosra,  kezelőre,  vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos) 
kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező gazdasági társaság.

                                                       Szennyvízelvezetés

3.§.    Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 
keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint:

      (1) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt
 a közcsatornába kell bevezetni.

      
      (2)Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított,

a  keletkező  szennyvíz  megfelelő  tárolását,  rendszeres  elszállítatását  kell 
biztosítani.
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4.§.(1)A  szennyvíz  szállítását  és  ártalommentes  elhelyezését  az  Önkormányzat 
kötelező helyi közszolgáltatással útján látja el (továbbiakban: szolgáltatás).

       (2)A 3.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az in-
gatlanán  keletkező  szennyvíz  elhelyezéséről  az  e  rendeletben  meghatározott 
módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

5.§.(1)Az  Önkormányzat  a  szolgáltatás  ellátásával  a  folyékony  hulladék 
összegyűjtésével,  elszállításával  az  1.  sz.  mellékletben  meghatározott  egyéni 
vállalkozót,  gazdasági  társaságot  (  továbbiakban:  Szolgáltató)  bízza  meg, 
melyet pályázat útján választott ki és felruházza az őt megillető, e rendeletben 
meghatározott jogosítványokkal.

      (2) A tulajdonos köteles a fenti közszolgáltatás igénybevételére irányuló igényét a 
jelen rendeletben kijelölt Szolgáltatónak bejelenteni.

      (3)  Az  ingatlan  tulajdonosa  csak  a  jelen  rendeletben  kijelölt  Szolgáltató 
közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.

(4) A rendeletben megjelölt helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses
jogviszony  a  tulajdonos  és  a  5.§.(1)  bekezdés  szerinti  Szolgáltató  között  a 
szolgáltatás igénybevételével jön létre.

      (5) A Szolgáltató a tulajdonosokat a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről
 és  lényeges  feltételeiről  írásban  értesíti,  illetve  felhívás  közzététele  útján 
tájékoztatni köteles.

6.  §.   A települési folyékony hulladékot csak az illetékes vízügyi hatóság által meg-
határozott folyadékártalmatlanító helyen szabad elhelyezni, leereszteni és
ártalmatlanítani.(Lásd:213/2001.(XII.14. Korm. rendelet.)

A Szolgáltató kötelezettségei

7.§.(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán
 belül a szolgáltatást elvégezni.
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       (2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg,
 kivéve,  ha  a  szippantandó  anyagról  érzékszervi  megállapítás  (szag,  szín, 
összetétel  stb.)  alapján  feltételezhető,  hogy  közcsatornába  a  vonatkozó 
jogszabály  rendelkezése  alapján  nem  engedhető.  Ez  esetben  a  Szolgáltató 
laboratóriumi  vizsgálat  készíttetésére  köteles.  Amennyiben  a  vizsgálat 
megállapítása szerint a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 1.§.
(4) bekezdése szerinti  települési hulladéknak, úgy a Szolgáltató – a vizsgálat 
igazolt  költségének  a  megrendelőre  történő  áthárításával  –  a  mindenkori 
jogszabályi  előírások  figyelembevételével  a  megfelelő  intézkedések 
kezdeményezése mellett megtagadhatja az elszállítást.

      (3) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni, és az
 erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni. 

      (4) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszol-
           gáltatás teljesítéséhez szükséges:

a.) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
b.) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel,

     (5) A Szolgáltató gyűjtésre és elszállításra használt eszközeire, és tevékenységére
 mindenkor  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásokban  foglalt  műszaki, 
közegészségügyi és egyéb feltételeket köteles alkalmazni.

                                                                
   

A pályáztatás szabályai

8.§.(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó
 Szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.

       (2) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a közszolgáltatás elvégzésére olyan
 vállalkozás  pályázhat,  aki  a  jogszabályban  foglalt  szakmai  és  egyéb 
követelményeknek megfelel, továbbá rendelkezik:
a.) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében hatóságilag engedélyezett 

olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 
gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és 
karbantartására,

b.) a  közszolgáltatás  biztonságos  ellátásához  szükséges  megfelelő  kapacitású 
szippantó járműparkkal,

c.) a  közszolgáltatás  megszervezéséhez  és  teljesítéséhez  a  jogszabályok 
előírásainak  megfelelés  a  képzett  és  megfelelő  létszámú 
szakemberállománnyal,

d.)  olyan  referenciával,  amely  biztosítja,  hogy  teljes  körű  és  osztatlan 
szolgáltatási kötelezettségének képes eleget tenni

                                                                
9.§. (1) A pályázati kiírásban rögzíteni kell a szerződés időtartamát.
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       (2) Az ajánlatnak a fentiekben leírtakon kívül tartalmaznia kell a szolgáltatás

 végzésére vonatkozó árajánlatot is.

        (3) A pályázati kiírás határnapjait a Képviselő-testület határozza meg.

        (4) A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban
 meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő pályázó.

A helyi közszolgáltatás díja

10.§.(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A megállapított 
díjat e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. 

       (2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony
 hulladék 1m3-e. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék
 mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

       (3) A Szolgáltató a pályázat elnyerését követően minden évben egy alkalommal
 kezdeményezheti  a  díj  felülvizsgálatát  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  - 
önköltséggel  alátámasztott,  a  Képviselő-testület  által  elismert  és  műszakilag 
indokolt  fejlesztéseket  is  tartalmazó  -költségeinek  változása  mértékének 
függvényében.

       (4) A Szolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a
 közszolgáltatás igénybevevője helyszínen köteles kiegyenlíteni. A
 kötelezettség végzéssel kapcsolatosan a Ptk szabályai szerint kell eljárni.
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Szabálysértések

11.§.(1) Szabálysértést követ el, és a külön jogszabályban meghatározott pénzbírsággal
             sújtható, aki

a.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi
 igénybe, vagy nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe.

b.) a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi 
közszolgáltatás  teljesítéséhez szükséges  bejelentési  kötelezettségének nem 
tesz eleget,

c.) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást 
     jogosulatlanul végez,

d.) települési folyékony hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el,

e.) a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre 
vonatkozó iratokat nem őrzi meg.

Hatályba léptető rendelkezések

12.§. E rendelet 2004. év  január hó 1. napján lép hatályba,
 kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Litér, 2003. október 1.

 
                     Szedlák Attila             Harnos László
                      polgármester                                                        körjegyző
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                 1.sz. Melléklet a 14/2003. (X.1.) rendelethez 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
nyújtására Litér község önkormányzata

………………………………………………………………………..

Szolgáltatót …………………………………..sz. határozatával bízza meg.

                   

2.sz. Melléklet a 14/2003. (X..1.) rendelethez

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételi díjának meghatározása.

2004. év  január hó 1. napjától a települési folyékony hulladék
 rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységes díja:

1. Litér község közműves csatornázással el nem látott területrészein 
                           a fizetendő díj :..…………….Ft/m3+ÁFA

2. Közületi szolgáltatás esetén:……………..  Ft/m3+ÁFA
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