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o ko rd g Ktizs 6 g O nkorm 6ny zata K6pvis el6-testiilet6nek
l0 I 200 4.(x1.22.) ren delete a telepiil6si foly6kony hullad6kkal

kap c s o I ato s kiitelez ri h elyi kiiz szol grtitatils 16l

o ko r rr g Kii zs 6 g o n ko rm 6"/;Tl"i:ffi ;;:;lrestinet6n e k r0 t 200 4.(xr.zz.)
rendelete a telepiildsi foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiitelez6 helyi

kiizrszs196ltatf s16I
OKORAG KOZSEG ONXONUANYZATA KEPVISEL6-TESTULETENEK

1012004. (X1.22.) sz6mri rendelete egys6ges szerkezetbe foglalva a
1412005.(x.14.) sz., a 17/2006. (xll.ls.) sz., n t4/2007.(xII. 19.) sz., a l0/200g.

()(II. 15.) sz., a1212009. (xII.17.) sz., a912010. (xII.08.) sz,at4l20fl. (KI.ls.)
sz., 

^ 
912012. (Iv.l7.) sz. 6s a l0l20tz. (v. 30.) sz, a lzl20t2.(Vlll.3t.) sz, 

^20/2012. (XII.I1.) a 512013.(IV.l1.) 6s a 8/2013.(V[.17.) rendelettel a telepiil6si
foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiitelezd helyi kiizszolgdltatf sr6l

OKONAC KilZSEG ONKORMAXY ZAT A
KE PVI SE L 6-TE S TULE TENE K

egys6ges szerkezetbe foglalva a 1412005.(X.14.) sz.,
a 1712006" (xII.15.) sz., a 1412007.(x[. 19.) sz., a t0/2008. (xII. 15.) sz., a

1212009. (xII.l7.) sz,.,, a 912010. (KI.08.) sz, a r4tzltt. (xII.l5.) sz., a gl20t2.
(Iv.l7.) sz. 6s a 10/2012. (v. 30.) sz, a tzl20l2.(ull3r.) sz., a 20/2012.

(x[.11.) a 5/2013.(IV.il.) 6s a 8/2013.(ul.t7.) rendelettel

a telepiil6si foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiitelezfi helyi
kiizszolgdltatAs16l

Okor6g Kcizsdg 
_Onkorm6nyzata(tov6bbiakban: Onkormhnyzat) az Alaptrirv6ny

32.cikk (l) bekezd6s a.) pontja 6s (2) bekezd6sdben, valamint a Magyurorr)1ghetyi
cinkorm6nyzatairol sz6l6 20II.6vi CLXXXX. torvdny 13.$ 1lf bekezdes ll.
pond6ban biztositott feladatk6r6ben elj6rva, a vizgazd6lkod6sr6l sz6l6 1995. 6viLVII. t6rv6ny (tov6bbiakban: vet.) 44/c.5 -Q) 

bekezddsdben biztositott
felhatalmaz|s alapjirn, figyelemmel a253lIgg7. (XII.20.) korm6nyrendel.t tOfefj
47.$. (4) bekezd€s6ben foglalt rendelkezdsre is az alilbbirendeletet alkotja:lil

I. Fejezet

A rendelet cilja is hatdlya

1. $.



(l) A rendelet c6lja Okor6g kcizs6g term6talaj6nak 6s iv6vizkdszletdnek
v6delme. Ennek drdekdben valamennyi ingatlan tulajdonosa, hasznilloja koteles
gondoskodni az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi foly6kony hullad6k szakszeni
elhelyez6sdr6l.

(2) E rendelet alkalmaz6s6ban
a./ Kommundlis szennwiz

A lakoss6gi iv6 eshhztart6si, valamint a gazd6lkod6 szewezetek szoci6lis cdlir
(iv6, tiszt6lkod6si, eg6szsdgiigyi) vizhasznhlatb6l keletkez6, m6s eredetti
szenrryv izekkel nem keveredett szennyv iz.

b./ Ipari szennvviz
A gazd6lkod6 szervezetek mtikod6se sor6n keletkezo, nem kommun6lis

szennyviz, valamint a lakoss6g nem hdztartbsi cdhi vizhasznillatirb6l keletkezo
szennyviz.

c./ Telepiildsi folv6kony hullad6k (tovdbbiakban: szennwiz)
Az ingatlanon keletkezett 6s ott gytijtdtt, tfurolt

o kommun6lis szennyviz 6s szennyviziszap,

" ipari szennyvizek krlziil azok, melyek osszetdteliik alapj6n a kozcsatorn6n is
elvezethet6k.

2. $.

A rendelet hat6lya kiterjed az Okordg kozs6g bel- 6s ktilteriiletdn tal6lhat6
ingatlanokon kel etkezett szennyviz elhel y ezdsdr e, sz6llit6sfu a.

3. $.

(l) A rendelethatillya nem terjed ki:
a.l az iparr szennyvizek azon rdszdre, melyek osszet6teltik alapj6n a

kozcsatom a h6l6zatba nem vezethet6k be,

b.l egydb jogszab6lyok alapj6n az emberre 6s a kdrnyezetre
veszdlyes hulladdkok, szennyvizek, szennyviziszapok kezel6s6re,

szhllitils 5r a. firtalmatl an it6s 6ra.

II. Fejezet

Szennyviz elhelyezise



4. $.

Valamennyi ingatlan tulajdonosa, haszn6loja koteles gondoskodni az ingatlaniin
keletkez6 szenrtyviz szakszerfi elhelyezds 6rol, az al6bbiak szerint:

(1) Ahol a szennyvizkozcsatom5n tort6nri elvezet6sdnek lehetosdge biztositott,
azt a kdzcsatorn6ba kell bevezetni.

(2) Ahol a szennyviz kozcsatom6n tcirt6no elvezetdsdnek lehet6sdge nem
biztositott, a keletkezo szennyviz megfelel6 t6rolfs6t, rendszeres elsz6llit6s6t
kell biztositani.

s. $.

(l) A szennyviz szdllit6s6t 6s 6rtalommentes elhelyezdsdt az Onkorm6nyzat
kcitelez6 helyi kozszoLgdltat6s tttjfun l6tja el (tov6bbiakban: szolg6ltatds).

(2) A 4. $. (2) bekezddse hatillya a\d tartozo ingatlan tulajdonosa,
hasznilloja az ingatlan6n keletkezo szenrryvfz elhelyezeserol az e rendeletben
meghat6rozott m6don, a szolghltatils igdnybev6tele ritj6n kciteles gondoskodni.

(3) A szolg6ltat6 olyan gazd6lkod6 szewezet, valamint egydni villLalkozo,
amelynek tevdkenys6gi kore a szolgilltaths vegzes6re kiterjed.

1412005.(X. 14.) sz. ctnkr.
(4) A sz6llitott szennyviz leiirit6si helye: Sellye, Kiiltertilet,065ll. hrsz."

III. Fejezet

A kdzszolgdltatdst elldtdval tdrtinf szerzfidis megki)tise

6. $.

(l) A szolg6ltat6val a telepiil6si foly6kony hulladdkkal kapcsolatos kdtelez6
kozszolg|ltat6s teljesit6s6re a kdpviselo-testtilet szerz6d6st kot. A szolg6ltat6:
Matoricz Liszlo Sellye, Kiss G6za u. 15. sz6m alatti lakos vhllalkoz6

1412005.(X. 14.) sz. onkr.
(2) A szerzod6s 10 6vre sz6. A szerz6d6s az al|irds napjdn jcin l6tre 6s - ha e

rendelet elt6r6en nem rendelkezik - az alilirSst kovet6 6v elso napj6t6l
szdmitoff 10. dv utols6 napj6n szrinik meg."
(3) A szerzoddsben rrigziteni kell tov6bb6 kiildnosen:

a.l a teleptil6si folydkony hullad6k elsz6llft6s6nak a bejelent6stol sz6mitott
maxim6lis hat6ridej 6t,

b./ a teleprildsi folydkony hulladdkok gytijtdsdnek m6dj6t,
c.l a telepiildsi folydkony hulladdkkal kapcsolatos kotelez6

kozszolgilltat6s i gazo l6s i 6 s ellenorzd si m6 dj 6t,



d.l a leereszt6 hely megnevez6sdt,
e./ a ktizszolg6ltat6s finanszirozds6nakm6dj6t 6s felt6teleit,
f.l a szolg6ltat6nak a lakoss6g fe16 ir6nyul6 t6j6koztat6si

kcitelezetts696t,
g.l a szerzodds m6dosit6s6nak lehetsdges okait 6s eljdr6si rendjdt.

(4) A szerz6d6st mindk6t fel t h6napos felmond6si id6vel ir6sban
k6rt6ritdsi kcitelezettsdg n6lktil (rendes felmond6s) felmondhatja. A
felmond6si id6 alatt a szolg6ltatdst villtozatlan felt6telekkel kell teljesiteni.
Srilyos szerz6d6sszegds esetdn azonnalihatdlyl felmond6snak is helye van.
(5) A szerz6dds lejdrtdt megel6zcien legal6bb 6 h6nappal vagy a

felmond6s kdzhezvdtel6t kciveto 3 h6napon beltil az Onkormhnyzatpillyhzatot
ir ki a kozszolgilltat6s ellfitilsdra.
(6) Az Onkormdnyzat a kcitelez6 kozszolgdltat6s ell6t6s6nak, valamint a

szerz6 d6 s v6grehaj tSs6nak tap asztalatait 6vente drt6ke I i.

IV. Fejezet

A szolgdltottist elldtd kdtelezettsdgei

7. $.

(1) A szennyviz szd,llithsa kiz6r6lag effe a cdka kdszitett z6rt rendszer(i olyan
j6rmtivel 6s rigy vdgezhet6, hogy az teljes mdrt6kben megfeleljen a mindenkor
drv6nyes j o gszab6lyoknak.

(2) A szolg6ltat6st e1l6t6 kciteles a szolg6ltathst a bejelentdst6l sz6mitott
36 orhnbeltil - ig6nyl6vel egyeztetett id6pontban - elv6gezni.
(3) A szolg6ltat6st ell5t6 a szennyviz elsz6llit6s6t nem tagadhatja heg,

kiv6ve ha a szippantand6 anyagr6l erzekszervi meg6llapit6s alapj6\ vagy
egydb m6don felt6telezhet6, hogy a kdzcsatorn6ba a vonatkoz6 jogszab6lyi
meg6llapiths alaplfun nem engedhet6.
(4) A szolg6ltat6st ell6t6 kciteles a szilllitott szennyviz eredetdt igazolni ds

az efie vonatkoz6 iratokat kdt 6vig meg6rizni.
(5) A szolg6ltat6s ell6t6j6nak rendelkeznie kell a kozszolgdltat6s

ell6t6s6hoz kapcsol6d6 nyilv6ntart6si rendszerrel.
(6) A szilllitdsra hasznositott eszkdzt kcizteri.ileten t6rolni tilos, telephelyen

beliil a tobbi j6rmrit6l el kellkiiloniteni.
Lak66piiletek udvar6n kizfirolag erre a cdlra elktilonitett helyen

t6rolhat6.
(7) A sz6llit6 j6rmtivek tisztit6sa 6s fert6tlenit6se szigetelt t6rburkolattal

ell6tott nyiltszini mos6tdrrel rendelkez6 tertileten v6gezheto, ahol az
elhaszn6lt viz el6ir6soknak megfelelo elhelyez6se biztositott. Tisztit6s,



fert6tlenitds koztertileten, termdszetes vizekben, vagy mellette, 6ltal6ban
term6szetes kcirnyezetben nem vegezhetl. Lak6hdzak udvar6n a mos6s,
fertotlenitds csak z6rt terben v6gezhet6.

V. Fejezet

A kdzszolgdltatdst igdnyb evevd kiitelezettsdgei

8. $.

(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy haszn6l6ja koteles az ingatlan6n keletkezo, az

ideiglenes t6rol6sra szolg6l6 (kdzmrip6tl6) ldtesitm6nyek, berendez6sek iirit6s6b6l
szhrmaz6, illetve konizemi csatornah|lozatba vagy m6s m6don befogad6ba vagy
szewtyviztisztit6ba nem vezetett telepiildsi foly6kony hulladdkot a ki.i16n
jogszab6lyban eloirtak szerint gyrijteni, tov6bb6 az annak begyfijtds6re feljogositott
hulladdkkezel6nek megfelelo rendszeress6ggel 6s idoben 6tadni. l}f

(2) A szolg6ltat6s elv6gzlsehez sziiksdges feltdteleket biztositani.
(3) A szolg6ltat6s ellen6rt6k6t az e rendeletben szab|lyozott m6don

kiegyenliteni.

VI. Fejezet

4 telep iilisi ii nkorm dnyzato k kdtelezetts dgei [!l
e. $.

1. A telepiil6si onkorm6nyzat kotelezoen ell6tand6 kdzszolg6ltat6sk6nt az

ingatlantulajdonosokn6l keletkezo teleptil6si hulladdk kezel6s6re

hullad6kkezel6si kozszolgilltat6st (a tov6bbiakban: kozszolgilltat6s) szervez
6s tart fenn, amelynek keret6ben gondoskodik a telepiildsi foly6kony
hulladdk ideiglenes tdrolilsdra szolg6l6 l6tesitm6ny kiiiritdsdr6l 6s a

telepiil6si foly6kony hullad6k elhelyezds cdlj6b6l tcirt6n6 elsz6llit6s6161. [!J

(2)
(3)

(4) I5l
VII. Fejezet

A szolgtiltatds dfj[61

10.$.



(1)A szolg6ltatdsi dij legmagasabb mdrtdke 2013.0L 01-2013.06.30-ig a
kcivetkez6. A szolg6ltat6si dij azelsz6llitott szennyviz kobmdterenkdnt

Lakoss6gi: 900,- Ft + AFA lm3, azaz 1.143,-Ft
Kcizrileti: 1.300,-Ft + AFA/m3, azaz 1.651,_Ft

(2) A szolg6ltat6si dij m6rtdke a term6szetes szem6ly ingatlantulajdonosok
tdsz're 2013.07.01. napjdt kcivet6en teljesftett szolg6liatdsok eset6ben nem
haladhada meg a 2013. janu6r 31-6n jogszenien alkalmazott dijtetelek ds egydb
sz6mlaelemek alapj 6n, ugyan azon feltdtelekkel szhmitott ci s sze g g 0y" - at.

(3) A (2) bekezddsben foglaltak figyelembe v6tel6vel a szolgaltat6si dij
20 I 3 jirlius 1. napj6t6l:

Lakoss6gi: 8lO.Ft. + Afa / m3 : t.02g.Ft.
Kriziileti: 1.300.Ft + Afa I m3 : t.65l.Ft

(4) A Kcizszolgilltato a lakoss6g 6ltal fizetend,o szolg6ltat6si dijat az
cinkormdnyzat 6ltal igdnyelt 6llami t6mogat6s osszegdvel (2081 6vben brutr6 100
Ft/m3) cscikkenti . Az e cdlra igdnyelt tdmogatfus cisszeg6 t az onkorm1nyzat a
k6zszolg6ltat6 r 6sz6re me gt6rf ti.

(5) A szolgilltat6si dijat az igenybe vev6 a helyszinen k<iteles szhmla ellendben
kiegyenliteni, kivdve ha a felek kdzott 6rv6nyes, m6s fizetdsi m6dr6l sz6l6
meg6llapod6s van."

3. $.

Zdrd rendelkezdsek

11. $.

E rendelet 2005. 6prilis 01. napj6n l6p hat6lyba.

Okor6g, 2004. november 22.

Bogd6n J6nos sk.
sk.

polg6rmester

A rendelet kihirdetve:
Okor6g, 2004. november 22.

Dr. Fekete Zsolt

aljegyzo



sk.

Egysdges szerkezetbe foglalva:
Okor6g, 2013.jrilius 17.

Bogdr[n Jfnos

polgfrmester

Dr. Fekete Zsolt

aljegyzo

Dr.Szal6ky

aljegyz(i

Ildik6

l[J Meg6llapitotta 8/2013.(VII. 17.)or.

l!] m6dositotta az 5/2013.(IV.11.) szAmri rendelet
13| m6dositotta az 512013.(IV.11.) szfmri rendelet
lll m6dositotta u 5/2013.(IV.11.) szimf rendelet
ISLaz eredeti (2)-(4) bekezd6seket hatflyon kiviil helyezte az 5/2013.(IV.11.)

szrlmri rendelet

16l megillapitotta 8/2013.(V[.17.) iir.


