
Lit6r Kiizsdg Onkorminyzatn K6pvisel6-tesaiitete
2lt20l4- (X[.05.) iinkormdnyzati rendeletc

a nem kiizmiivel lisszegyrij lai(t hdztartdsi szcnnyviz
begyffjt6sdre vonntko26 helyi k6zszol gdltatds16lr

Lit6r Kozsdg Onkormiinyzat K6pvisel6-testulete a vizgazdiikod6sr6l szol6 1995, cvi LVII.
torvdny 45,$ (6) bekead6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjdn, Magyarorszag helyi
onkorm6nyatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)O(XIX. lorveny 13 $ (l) bekezdes ll. pontjriban
meghattrozott feladatkOreben eljdrv-a, a kornyezet vedelm6nek iltalinos szabdlyair6l sz6l6
1995- evi LIIL tdrvdny 48 $ (3) bekezddsdben biaositou velem6nyezesi jogk6reben elj6r6
illetekes komyezetvddelmi igazgal si szerv vdlemdnyenek kik6r6sivel a kOvetkez6ket rendeli
el:

l. A kiizszolgtiltatis tartnlma' teriilete

1.$ (1) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed Lit€r kozseg kodgazgatasi t€rfileten
kozcsatom6val el nem litott teruleten vagy kozcsatorneval cllftott, de kozcsatorn6ra ri nem
kotott ingatlan tulajdonosira, vagyonkezelSjere vagy egydb jogcimen havnfl6j6ra (a
tovribbiakban egytiu: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet te,rgyi hat6lya kiterjed az (l) bekezdds szerinti ingatlantulajdonosnil keletkez6
nem ktlzmiivel dsszegyriitott heztartdsi szennyviz (a lovdbbiakban: szennyviz) begy(rjt6sere,
valamint az erre vonstkoz6 kozszolg6ltatis ellelasera,

z. f,aelmezi rendelkez6sek

2.$ E rendelet alkalmaalsrlban:

a) Udul6ingatlan: Az ingatlan nyitv6ntarriis adatai szerint udul6kdnt belegyzett ingatlan.

b) Id6legesen hasznilt ingatlan: a pihen6s, iidiiles celjara haszniilt olyan ingatlan, ahol sem
lak6helyet, sem lart6zkodasi helyet nem l6tesiteltek, azonban a kozmfives iv6vizelkit6st
igdnybe veszik.

c) Nem hasznelt ingatlan: az az ingatlan, ahol a kdanfives iv6vizell6tist nem veszik
igdnybe, es ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si helyet nem letesitettek.

3. A ktizszolgdltat6 6s az frtalmatlanit6 hely

3 $ (1) Litdr kozsd,g kdigazgalasi tertiletdn a szanayriz begyfijtdsCt, szillit6sit es

6rtalommentes elhelyezeset az dnkorm6nyzattal kdzszolgiltat6si szerz6d6st kotott
Kozszo[eltat6 l6tja el. A Kozszolgflut6 megnevezesit e rendelet I szemri mell6klete
larlLlmazl,a-

(2) A szennyvizet ertalmatlaoitrls cdljrib6l kiz6r6lag a Bakonykarsa Zrt. veszprflmi
szennyr,iaisait6 telepdn az arra kialakitott fogad6 mritrirgy6ban kell elhelyezni.

1 Egrsiges szerkezetben



4, A kizszolgdltat6 ktitelezetts6gei

4 $ (1) A ktizszolgiltato a krizszolg6ltat6st a teleprilesi szililtd ds folyekony hulladekkal
kapcsolatos kozeg6szsegtigyi ktivetelm6nyekr6l sz6lo EriM rendeletben foglalt eszkdzzel6s tz
ott meghat6roz-tt feltdtelek szerint kciteles ellitni.

(2) A szennyvizbegyfijt6set 6s sz6llitdsat ugy kelt v€gezni, hogy az szennyez6st ne idezzen el6
sem a gy,trjt6terulAen, sem koztedleten.

(3)Elcsorgis eset6n a szeonyezdst megsziintetni, az elcsorgott szennyvizet osvcgyiijteni, a

szennyezett tenila fert6tleniteset elvigezni vagy elvegeztetni, a krirelhirit6st, a kornyezet
eredeti 6llapotfu helyredllitani a szennycz.dst okoz6 Kozszolgdltat6 kdtelessege, melynek
haladdktalanul k<lteles eleget tenni.

(4) A kozszolgiltat6 a szennyvizet koteles az ingatlantulajdonos megrendelesetSl szimitott 72

or6n beltil begyujteni es vegleges irtalommentes elhelyezes vegett a 3 $ (2) bekezdesben
megjelolt szennlruiztisztit6 telepre szAll(tani

(5) A kozszolgiltat6 a szennyviz elszallitAsrit nem tagadhatja meg, kiv6ve az e rendelet 5. $ (3)
bekezdesben foglaltakat ds azt az esetet, ha erz6kszervi megillapitis alapjin, vagy egyflb
m6don feltetelezhetS, hogy a szennyviz az arra kijelcilt 6tadesi helyen a szennyvizelvezet6
t6rzshflozatba vagy szennyvizelvez.eto mtibe avonatkoz6 jogvabilyi megAllapit6s alapjd.n nem
helyezhet6 el.

(6) A kOzszolgiltat6 nyilvilntart6st kOteles vezetni az ivovizhtl6zatba bekapcsolt, de a
szennlruizhil6zatba be nem kapcsolt felhaszndl6k vizfelhaszn6lis6rol 6s a k6zszolgiltatis
ellftasa sor6n ezekrol a helyekrol elszillitott szennyviz mennyis6gir6l.

5. Az ingattantuhjdonos kdtelezettsegei

5.S (l) Az ingatlantulajdonos kciteles azingatlaniln keletkezd, akdanzemi csatomahil6zalba
nem vezetett szennyvizet a vizek hasznositdsdt, v6delmdt es kiirt6teleinek elhiritis6t szolgflo
tevekenysegekre 6s l6tesitm6nyekre vonatkoz6 6ltal6nos szabAlyokrol szol6 Korrn6ny
rendeletben meghat6rozott modon, zart,vizzir6 kivitelfi kozmiip6tl6letesitmdnyben gyiijteni
6s az ingatlanin a telepiildsi szilfrd es folydkony hulladdkkal kapcsolatos kcizeg6szs6gugyi

kovetelmenyekr6l sz6lo EirM rendeletben meghatdrozott kozmtipotlo berendezdsben

ideiglenesen elhelyezni.

(2) A k6zmiipotl6 ldtesitmdnybe csak szennyviz vezethet6. Tilos a k6zmtipotlo litesitmenybe
m€rgezi,- t[z- ds robbanisveszClyes anyagot, illati tetemet vagy egydb olyan anyagot

elhelyezni, amely veszelyeaeti a begytijtdst, Urit6st v€gz6 vagy mds szem6lyek dletdt is testi

eps6g6t, egdszseget, valamint a szennyvinisztitl telep rendeltetdsszerfi mtikodesdt 6s a
miitirgyainak al lagft.

(3) Az ismeretlen Osszetdtelfi szennyvizet veszilytelensegdnek vagy veszelyess6gdnek

megfllapitdsiig veszelyes hullad6knak kell tekinteni, amely esetekben a Kdzszolg6ltat6 a
mindenkori jogszab6tyi el6ir6sok figyelembevdtelivel megfelel6 intdz-kedesek mellett

megtagadhatj a annak elsz6llitisit.

(4) A, ingatlantulajdonos koteles a kdzmtip6tlo letesitmdnyt rigy hasznilni, hogy azzal mis

szemdlyek vagyon6t, testi 6psiget es a kOrnyezetet ne kirositsa.

(5) Az ingatlantulajdonos koteles a szennyviz elszfllitisira 6s irtalmatlanitds6ra a

kOzszolgflt"Art igerybe venni, is a szolg6ltatist az e rendelet 1. sa'imri mell6klet6ben

megielolt K6zszolgiltat6t6l megrendelni.



(6) A szennyviz elszitllititsitt ana jogosulatlan szemellyel az ingatlantulajdonos nem
vdgeaetheti

(7) Az ingatlantulajdonos koteles a kozszolg6ltat6s elv6gz6shez sztiks6ges felt6teleket,
killcinOsen a sz6llitojr6rmff sz6mara a gyrijt6hely megkrizelithetSseget biztositani.

(8) Az udul6 ingatlanok, valamint az id6legesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai a
kOzszolgilltat6st evente legalibb egy alkalommal kdtelesek iginybe venni Annak tdny6t, hogy
az ingatlan id6legesen haszn6lt ingatlan, a tulajdonos irisban koteles bejelenti a
Kozszolgriltatonak,

(9) Az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6sirt e rendelaben meghatdrozott m6rtikii dijat
koteles fi zetni a Kozszolg6ltat6nak.

(1O) Az ingatlantulajdonos mentesiil a kozszolgriltat6s igenybevitel6re vonatkoz6
kotelezetts6ge al6l, ha a nem haszn6lt vagy beepitetlen ingatlan[n szennyviz nem keletkezik,
ds ennek teny6t ir6sban bejelenti a K6zszolgaltat6nak.

5. A kiiaszolgdltatdsi szerzdd6s

6 $ (l) A vizgazdrilkod6sr6l sz6l6 tOrvenyben meBhaterozott pelyA,zat nyenesevel a szennyviz
gyiijtdsire, elszillitisiir4 6rtalmatlanitrls6ra, azaz L kOtelez6 kdzszolgiiltat6s teljesit6s6re az
Onkormrinyzat K6pvisel6-testulete szerz6dest kdt az eredmenyhirdet6st krivet6 30 napon beltil.

(2) Akozsmlgitltatrisi szerz6d6s 10 evre sz6l. Kezd6napja az aliiris napj4 a szerzddes lej6rta
a 10. ev utols6 napja.

(3) A ktizszolg6ltatAsi szerziides tafialmazz.a:

a) Az 6nkorm6ny zat kdlelezf,]llsegdnek rogziteset a kozszolg6ltatdLsi szcrz6desben, aztz
inform6cio dtadiist a feladat hatdkony elhit6sa 6rdekeben, illetve a kozszolgaltato
kiz{,r6lagos jog6nak biaositrisrlt
b) A Szolg6ltat6 kotelezetts6genek rdgzitdset a ktlzszolg6ltat6si szaz6dlsbery azaz az
Ugyf6lszolg6tat mfikddtetdserq lakossdg tiil6kozl*irsbra vonatkoz6 kotelezettsegeket,
illetve a fogyasa6i panaszok elint6zesi rendjdt.

c) a kOzszolg6ltatasi szerz6d6s leriileti, 6s id6beli hat6lyrlt,

d) a kdzszolgrlltatis ig6nybe v6tel6nek m6dj6t,

e) a kcizszolgiltat6si szerz6d6s m6dositrisri,nak fehdteleit,

f) a kdzszolgdLltatrisi szerz<ides felmondrisdnak feltdteleit.

(a) A k6zvolgiltat6si szerz6des tafialmaz:,a a szerz6d6s megviltoaat.6s{'nak okait 6s eljfrisi
rendjdt.

(5) A kdzszolgiltatlsi szerz6des lej6rta esetdn lefolytatott pllybnatAs eredm6nytelensdgc
esetdn a Polgarmester egy alkalommal 6 h6napra megbiz6st adhat I kozszolgaltatis
teljesitCs6re.

(6) A kozszolgr tat6si szerz6dest mindk6t fdl felmondhatja 6 h6napos felmondisi id6vel,
irisbarL k6rt6rit6si kotelezettsig nelkiil. A felmond6si id6 alatt a kozszolg6ltat6st valtozatlan
feltdtelekkel tclj esiten.i kell.

(7) A kdzszolgriltatisi szerz6d6s lej6rta el6tt 6 h6nappal, vagy felmond6s eseten az

Onkorm6nyzat Kepvisel6-testillete ij pdlyhzatot ir ki a kiizszolgAltat6s ell6tisrira

(8) A Szolg6ltat6 evente, m6rcius 3l-ig beszimol az 0nkorm6Lnyzat KCpvisel6-testtilet6nek a

kozszolgdltatas teljesit6senek tapasztalatair6l, mely besz6mo[6 alapjin az Onkorm6nyzat



Kepvisel6-testiilete 6rtdkeli a k<itelez6 k6zszolgdltat6s ellitisat, a k0zszolgr{ltat6si szerz6des
irv6nyesuliset.

7. A kiizszolg{ltatdsi dij2

7. $ (l) Az ingatlantulajdonosnak a kozszolgiltat6s igenybeveteliert kettenyez6s - alapdijb6t
es Uritdsi dijb6l eU6 - kozszolgAltatisi dijat kell fizetnig amelynek legniagasabb egysdgnyi
dijft a 2, mell6klet tartalmazza-.
(2) Az ingatlantulajdonos k6teles

a) az alapdijat 6vente egy alkalommal, a kozszolgiltat6 eltal kibocs[tott szitmlo. alapjin,
annak kiilliteset6t szimitott l5 napon behil,
b) az tirit6si dijat alkalmank6nt, a nem
begyiijtesevel egyidejffleg, a krizszolg6ltat6
megfltzetni.

kOzmfivel osszegyiijt0tt h6etartdsi szennyviz
6ltal kiillitott szimla alapjin, a helyszinen

8. A k6zszolgdltatissal tisszefiigg6 szemdlyes adatok kezelfse

8.$ (l ) A K0zszolgiltato a kozszolgiltauist kotelez6en igdnybevev6 szemdlyre vonatkoz6an annak
nevdt, sziiletdsi helyet 6s idejet, anyja nev&, lakcimet 6s a szolgiltatisi hely cimdt az inforrnici6s
onrendelkezdsi jogr6l, es az informdcioszabads6grol sz6l6 t6rvCny rendelkezesei szerint az
ingatlantulajdonos azonositSsAra, a kozuzemi szerzddes teljesitdsevel, jogszabilyban el6irt
ellen6rzesek v6grehajtdMval kapcsolatos feladatok ell6tis6ra, szimlSziisra, post6zAsra,

kedvezmdnyek ervenyesitdsere, k6zrizemi dijhitralikok benyujtdsira hasznilhatja fel.

(2) A kcizszolgiltatist igdnybevev6 szemely a kdzszolgiltatis nyilv6ntartisa cdlj6b6l az (l)
bekezdesben meghatirozott adatokat kciteles szolgiltatni a k0zszolgi.,ltat6nak, tovibb6 a lakcim
es a szolgiltatisi hely cimenek vdltozisAt l5 napon belUl

9. Ziri rendelkez6sek

9.$ (1) E rendelet 2014. december 6. napj6n l6p hatrilyba.

2 Modosilotta a 9/2016. (VlI.4.) dnkormdnyzati rendelel



1- Melliklet a 2U2011- Q{1L05-) dnkormdnyztti rendelahez

Litdr kdzsdgkbzlrgazgatesi terUlet6n a nem kOzmiivel dsszegyfijtiltthhztafiasi szennyviz
begyiij t d s 6t, s 261 li t6 s6t 6 s rirtal ommente s elhely ezlsfit az

Aqua-Start Kft.
(S zentkirrily szabadja K6t6ssfirii t 22.)

Kdzszol 96l tat6 v 6gzi -3

Lit6r kozs6g kbagazgatfusi tertilet6n a nem kdzmiivel dsszegyffjtott hAaartesi szennyviz
begyfijt6s&, szillit6s6t 6s 6rtalommentes elhelyezesdt a

Balatonalmridi Hulladdkgazdilkod6si Kft
(8220 Balatonalmidi, Ri.iik6czi u. a3.) Kdzszolg6l tat6 v6gzi. a

3 M6dositona az 5/20I5.flII.2-) Onkormdnyzati rendelet
a Hatilyos 2015. mCrcius 3-t61.



2. Mell4klet a 2I/2014. (X11.05.) dnkormdnyzati rendelethez

5

5

7 A nem kdzmiivel osszegyfijtott hiutart si szennyvizbegyiijtds6nek kotelez6 kozszolgiiltat6sa
ig6nybevetele6rt fi zetendo dij :

alapdij: 3 540,- Ft + AFA/ 6vlingatlan (brutt6 4.496,- Ft/€vlingatlxt)
i.irit6si dij: 3.360,- Ft+ AIA./m3 @rutt6 4.267,- Flm3)

A dij az iital nos forgalmi ad6 osszeget nem tartalmzza

5 M6dosirona az 5/2015.flIL2.) Onkonndnyzati rendeler
6 Hauilyos 2015. mdrcius 3-t61.
1 M&ositol/.a a 23/2015.()qI.30.) 2 t/2016.()flI.29.) Onkormdnyzati rendetet


