Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének
18/2002 (XII.31.) rendelete
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról∗
Vasmegyer
Község
Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16. §-nak (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ának felhatalmazása alapján, az
ingatlan tulajdonosoknál keletkezı települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról a következı rendeletet alkotja.
I. Fejezet
A rendelet célja és hatálya
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Vasmegyer község termıtalajának és ivóvízkészletének védelme
érdekében meghatározza a települési folyékony hulladék tárolására, szállítására,
elhelyezésére vonatkozó szabályokat.
(2) E rendelet alkalmazásában:
Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely:
a.) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb
helyi közmőpótló berendezéseinek ürítésébıl,
b.) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekbıl, valamint
c.) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredető tevékenységbıl származik.
2 .§
A rendelet hatálya kiterjed Vasmegyer község bel- és külterületén található ingatlanokon
keletkezett települési folyékony hulladék begyőjtésére, szállítására és elhelyezésére.
II. Fejezet
Települési folyékony hulladék elhelyezése
3.§.
Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezı
települési folyékony hulladék szakszerő elhelyezésérıl.

∗

Módosította a 9/2003. (IV.24.); 4/2004. (II.26.) számú rendelet
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4.§.
(1) A települési folyékony hulladék szállítását és ártalommentes elhelyezését az
Önkormányzat kötelezı helyi közszolgáltatás útján látja el.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkezı települési folyékony hulladék
elhelyezésérıl az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodni.
(3) Az Önkormányzat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi
közszolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.
(4) A szolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen
hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben,
illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – bőncselekmény, szabálysértés
elkövetése miatt büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt
(5) A szolgáltató köteles az általa összegyőjtött folyékony hulladékot a NYÍRSÉGVÍZ RT.
Nyíregyháza, Polyák bokori szennyvíztisztító telepére szállítani, és ártalommentes
elhelyezésérıl gondoskodni. Az Önkormányzati intézményeknél keletkezı folyékony
hulladék, külön ütemezés alapján elhelyezhetı még, a RÉTKÖZVÍZ Kft. Demecser,
Berkeszi úton található szennyvíztisztító telepén is.
III. Fejezet
A közszolgáltatást ellátóval történı szerzıdés megkötése
5. §.
(1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás
teljesítésére a képviselı–testület szerzıdést köt.
(2) A szerzıdés 5 évre szól. A szerzıdés az aláírás napján jön létre és – ha a rendelet eltérıen
nem rendelkezik – az aláírást követı év elsı napjától számított ötödik év utolsó napján
szőnik meg.
(3) A szerzıdésben minden esetben rögzíteni kell:
a.) települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstıl számított maximális
határidejét,
b.) a települési folyékony hulladékok győjtésének módját,
c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás igazolási és
ellenırzési módját,
d.) a leeresztı hely megnevezését,
e.) a közszolgáltatás finanszírozásának módját, és feltételeit,
f.) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g.) a szerzıdés módosításának lehetséges okait, és eljárási rendjét.
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(4) Ha a közszolgáltatási szerzıdés határozott ideje lejár és a (6) bekezdés alapján kiírt
pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a
közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi idıtartamra megbízást
adhat – pályázat nélkül – a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton
történı kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a képviselı
testület legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.
(5) A szerzıdést mindkét fél 6 hónapos felmondási idıvel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül ( rendes felmondás ) felmondhatja. A felmondási idı alatt a szolgáltatást
változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerzıdésszegés esetén azonnali hatályú
felmondásnak is helye van.
(6) A szerzıdés lejártát megelızıen 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követı 3
hónapon belül az Önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
IV. Fejezet
A szolgáltatást ellátó kötelezettségei
6. §.
(1) A települési folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerő
olyan jármővel és úgy végezhetı, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön az üzemeltetı cég jelzését, nevét címét,
valamint „Az Önkormányzattal szerzıdött szennyvízszállító” feliratot idıtálló módon és
jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstıl számított 48 órán belül az
igénylıvel egyeztetett idıpontban elvégezni.
(3) A szolgáltatást ellátó a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg,
kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon
feltételezhetı, hogy a befogadó szennyvíz telepre, a vonatkozó jogszabályi megállapítás
alapján nem engedhetı.
(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított települési folyékony hulladék eredetét igazolni és
az erre vonatkozó iratokat öt évig megırizni.
(5) A szolgálgatást ellátó a települési folyékony hulladék győjtésével, szállításával
kapcsolatos tevékenységérıl köteles évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt
a képviselı testületnek benyújtani.
(6) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:
a.) Települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására a Felsı- Tisza vidéki
Környezetvédelmi Felügyelıség által kiadott engedéllyel.
b.) A közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(7) A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárolni tilos! Lakóépületek udvarán,
kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható.
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(8) A szállító jármővek tisztítása és fertıtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni
mosótérrel rendelkezı területen végezhetı, ahol az elhasznált víz elıírásoknak
megfelelı elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertıtlenítés, közterületen, természetes
vizekben vagy mellette, általában természetes környezetben nem végezhetı. Lakóházak
udvarán a mosás, fertıtlenítés csak zárt térben végezhetı.
(9) A települési folyékony hulladék begyőjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy
szennyezést ne idézzen elı sem a győjtıterületen, sem azon kívül, sem közterületen.

V. Fejezet
A közszolgáltatást igénybevevı kötelezettségei
7.§.
A közszolgáltatást igénybevevı köteles:
a.) Megfelelı rendszerességgel és idıben igénybe venni a szolgáltatást.
b.) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

c.) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
VI. Fejezet
A szolgáltatás díja
8.§.
(1)

A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben megállapított
díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a
szolgáltatás igénybevételekor jön létre.
(3)

A szolgáltatási díj az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége alapján,
köbméterenként kerül megállapításra. A szolgáltatási díj mértékét a rendelet 1; számú
melléklete tartalmazza.

(4) A fizetendı díjat az igénybevevı köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni
számla ellenében, a szolgáltató részére.
(5) A szippantott települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjármőbe gyárilag
beépített szintmérı (szintjelzı ) alapján kell megállapítani.
(6) A szolgáltató a szerzıdést követıen minden év november 30-ig kezdeményezheti a
következı évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.
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VII. Fejezet
Ellenırzés
9.§.

(1)

A települési folyékony hulladék győjtésével, elszállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatást
a.) A Felsı – Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség.
b.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
c.) Vasmegyer Község Polgármesteri Hivatala jogosult ellenırizni.
IX. Fejezet
Szabálysértés
10.§.

(1) Szabálysértést követ el és 30000 Ft-ig terjedhetı pénzbírsággal sújtható, aki:
a.) a közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával
megbízott szolgáltatót veszi igénybe,
b.) az ingatlanon keletkezı települési folyékony hulladékot nem a 3. §.-ban
foglaltaknak megfelelıen helyezi el, illetve települési folyékony hulladékot
közterületre vagy csapadékcsatornába vezet,
c.) a települési folyékony hulladékot nem a befogadó szennyvíztelepre szállítja.
d.) a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre
vonatkozó iratokat nem ırzi meg 5 évig,
e.) a települési folyékony hulladék győjtése vagy szállítása közben keletkezett
szennyezıdést azonnali hatállyal nem takarítja el és a szennyezıdött területet nem
fertıtleníti,
f.) a települési folyékony hulladék győjtésére és szállítására használt jármővet
közterületen tárol, vagy azt ott tisztít,
g.) olyan, települési folyékony hulladék győjtésére és szállítására használt jármővel
közlekedik, amely tartálya csepeg, vagy szivárog.
h.) szolgáltatást jogosulatlanul végez,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 500 – 10000 Ft-ig terjedı helyszíni bírság is
kiszabható.
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(3) Az (1) bekezdés b.) c.) és h.) pontban említett szabálysértés esetében a szabálysértési
bírság összegén kívül hulladékgazdálkodási bírság, valamint a szennyezett terület
fertıtlenítési és ártalommentesítési díja is kiróható.

Záró rendelkezések
11.§.
(1) Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról
szóló módosított 8/1991. (VIII. 2.) számú rendelet 15/A. §-a, valamint a 18. §. (1)
bekezdésének 5. pontja.
(3) A rendelet 8.§. (3) bekezdésében szereplı, a szolgáltatási díj mértékét meghatározó 1.
számú mellékletet, 2003. február 28. napjáig kell elfogadni.

Vasmegyer, 2002. december 31.

Vass Imre
Polgármester

Dr. Hostyisovszki István
Jegyzı
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Melléklet

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételei

Szennyvízszippantás és szállítás a kijelölt szennyvíztisztító telepre

-

1000 Ft/m3

A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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