Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2007. (V.24.) rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23 §-ában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §

(1) Páty Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez a települési folyékony hulladék rendszeres győjtésére,
elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására. Az Önkormányzat e tevékenység
ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és a természeti környezet védelme.
(3) A kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége.
(4) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Páty Község
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(5) A település közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa
vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezı települési
folyékony hulladék győjtésérıl és annak a begyőjtésre feljogosított és engedéllyel
rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni.
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2. §
E rendelet alkalmazásában:
1) 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 árokrendszerbıl, valamint
c) a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredető tevékenységbıl
származik;
d) gazdasági, de a kommunálisszennyvízzel megegyezı minıségő
2) háztartás: lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a
tulajdonosok számától;
3) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek, vagy amelynek
tulajdonában, birtokában vagy használatában lévı ingatlanon a települési
folyékony hulladék keletkezik;
4) ártalmatlanító hely: a települési folyékony hulladék ártalmatlanítását
szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt
lerakóhely, létesítmény;
5) hulladékkezelı: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági
tevékenysége következtében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
6) hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, szállítása, elıkezelése,
tárolása és ártalmatlanítása;
7) szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı;
8) hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2.§ 1) pontjában megjelölt
települési folyékony hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az
ingatlantulajdonosoktól történı rendszeres begyőjtése, elszállítása, tárolása,
ártalmatlanítása és kezelése, illetıleg kezelı létesítmény üzemeltetése,
mőködtetése;
9) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybe
vételéért a szolgáltatónak fizetendı, az Önkormányzat rendeletében
meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj;
10) folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése a
szennyvíztisztító
telepen,
valamint
környezetveszélyeztetést
és
környezetszennyezést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai
módszerrel;
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11) települési folyékonyhulladék leürítı hely (továbbiakban: leürítı hely): a
szennyvíztisztító telep kiegészítı mőtárgya.

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3. §

(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési folyékony
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékony hulladék
rendszeres
begyőjtésének,
elszállításának
és
ártalmatlanításának
megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval
szerzıdés megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony
hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanítóhely, kezelıhely kialakításáról,
fenntartásáról, üzemeltetésérıl;
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályokban
meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása;
f) a közszolgáltatással összefüggı – egyéb jogszabályban nem rendezett –
önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyőjtött, a jelen rendelet 2.§ 1) pontjában
megjelölt települési folyékony hulladék elhelyezése céljából történı rendszeres
elszállításra terjed ki.
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Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

4. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési folyékony
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá
elhelyezésérıl vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvetı kötelessége e
tekintetben az, hogy
a) a települési folyékony hulladékot – különös tekintettel a hulladék további
kezelésére – az elszállításra való átvételig győjtse, illetve tárolja;
b) az ingatlanán keletkezı települési folyékony hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;
c) a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne veszélyeztesse;
d) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten – könnyen
elszállítható – szinten tartsa.
e) Tilos az ingatlanon keletkezı hulladék részbeni vagy teljes elszikkasztása.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás
vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, illetve nem keletkezik
olyan folyékony hulladék, amelyet tárolnia kell.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési folyékony hulladék
keletkezik, de az ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a
kommunális folyékony hulladék összetételétıl eltérı összetételő települési folyékony
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanán folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett, a kommunális folyékony hulladékkal megegyezı összetételő
települési folyékony hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást
igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési folyékony
hulladékra nem a helyben szervezett kötelezı közszolgáltatást veszi igénybe.
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II. FEJEZET

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele

5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
jogviszonyt a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a
tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a Szolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban vagy felhívás közzététele útján köteles értesíteni.
A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon
állapítja meg.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve kezelésével kapcsolatos rendelkezések, a szolgáltató kötelezettségei

6. §
(1) Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az
Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás
körébe tartozó tevékenysége mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a
költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmazni kell.
(2) Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint minden
év október 31. napjáig javaslat formájában költségelemzést készíteni, melyet a
képviselı-testület elé kell terjeszteni.
(3) A települési folyékony hulladék elhelyezését, kezelését és ártalmatlanítását a
Szolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(4) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítására köteles heti egyszeri
alkalommal az ingatlantulajdonos rendelkezésére állni.
7. §
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Szolgáltató által nyújtott települési folyékony hulladék közszolgáltatás díját
(szolgáltatási díj) az alábbiak szerint kerül megállapításra:
Szolgáltatási díj = alapdíj + ivóvízfogyasztással arányos díj
Alapdíj: a szolgáltató állandó költségeinek egy részét fedezi (számlázás, szolgáltató
személyzet, ügyfélszolgálat költségei, stb.)
Ivóvízfogyasztással arányos díj: szolgáltató alapdíjon felüli költségei

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

8. §
(1) Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyisége az ingatlanon –
háztartási célra – felhasznált ivóvíz mennyiségével azonos. A háztartási célú ivóvíz
mennyisége vízmérıvel ellátott ingatlanok esetében május 1-jétıl szeptember 30-ig
(locsolási idıszak) a vízmérın mért fogyasztás 90 %-a.
Átalánydíjas fogyasztás esetén az elszállítandó települési folyékony hulladék
mennyisége a háztartásban felhasznált vízmennyiség alapján számítandó, ez alól
kivételt képeznek a csak kerti csappal rendelkezı ingatlanok.
(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, akinek
ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és az elszállításra vonatkozó közszolgáltatás
igénybevételére köteles.
(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül kell
kiegyenlíteni.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(5) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat – a díjmegállapításról szóló rendelet
hatályba lépésétıl – egy éves idıszakra állapítja meg. A közszolgáltatásnak az
Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb
mértéke.
(6) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg az (5)
bekezdésben foglaltak alapján. Ennek során figyelemmel kell lennie arra, hogy a
közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az
ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

9. §
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A folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak a törvényben, vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethetı, illetıleg korlátozható.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit, a hatálybalépést követıen keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(3) A települési folyékony hulladékszállítás rendjét az 1. sz. melléklet, a települési
folyékony hulladékkezelési díjat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr.Homonnay Dorottya
jegyzı
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1. számú melléklet

A települési folyékony hulladékszállítás rendje

A hulladékszállítás személyesen vagy telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán
rendelhetı meg.
A megrendeléseket Szolgáltató azok sorrendjében, legkésıbb a megrendelést követı 3.
munkanapon köteles teljesíteni.
Szolgáltató a megrendelésekrıl munkautalványt állít ki, melyet a munka elvégzését
követıen megrendelıvel igazoltat.

A munkautalványon fel kell tüntetni:
•
•
•
•
•
•

a megrendelı nevét, lakcímét,
az elszállított folyékony hulladék mennyiségét,
a szállítás dátumát,
a szállítást végzı gépjármő rendszámát,
a gépjármő vezetıjének aláírását,
a megrendelı aláírását
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2. számú melléklet

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj

Alapdíj:
Fogyasztással arányos díj:

1.800,- Ft/kiszállási díj + ÁFA
640,- Ft/m3 + ÁFA

A számlázást a Szolgáltató kéthavonta a vízfelhasználást követıen – végzi.

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a felhasznált háztartási vízmennyiség mértékéig
jogosult igénybe venni. Ezen mértéket meghaladó igény esetén Szolgáltató az árképzésben
meghatározott vállalkozásokra érvényes díjat jogosult érvényesíteni.
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