Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testületének
2/2004.(II.10.) számú rendeletével módosított
8/2003.(III.31.) számú rendelete
a település folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Egységes szerkezetbe foglalva
Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) és a 16. §. (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. (HGT) 21. §.(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1)

Békésszentandrás
Nagyközség
Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelést szervez a
települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)

A közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.

(3)

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
Békésszentandrás Nagyközség (továbbiakban: település) mindenkori
közigazgatási területén lévő azon ingatlanokra terjed ki, ahonnan a
rendeltetésszerű használat során keletkezett folyékony hulladék elszállítása
nem a szennyvízelvezető hálózaton keresztül történik.

(4)

A település közigazgatási területén levő, a (3) pontban meghatározott ingatlan
tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) az
ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(5)

A település közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató a Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri
Hivatala. (továbbiakban: Szolgáltató).

2. §
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező folyékony hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, melyhez
kapcsolódó feladata:
a) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékony hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b) A Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, kezelőhely fenntartása, üzemeltetése;
c) Közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása;
d) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban
meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása;
e) A közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett –
önkormányzati feladat – és hatáskörök megállapítása.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, a jelen rendelet 2. § 1. pontjában
megjelölt települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására terjed ki.
Az ingatlantulajdonos kötelességei
4. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési folyékony
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá
elhelyezéséről, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e
tekintetben, hogy:
a) A települési folyékony hulladékot – különös tekintettel a hulladék további
kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;
b) Az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot
a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadja, illetve a
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;

c) A hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa;
d) Az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
e) Az ingatlan tulajdonos köteles díjat fizetni.
(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 ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési folyékony hulladék
keletkezik,
de
az
ingatlana
egyidejűleg
gazdálkodó
szervezet
cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is
szolgál, köteles a települési folyékony hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett folyékony
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni,
feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési folyékony hulladékra
nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.
II. FEJEZET
A hulladékkezelési közszolgáltatás rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
5. §

(1)

Az ingatlantulajdonos csak a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást veheti
igénybe.

(2)

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 az ingatlantulajdonos a szolgáltatást igénybe veszi.

(3)

A Szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a
szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(4)

A közműpótló létesítményből származó folyékony hulladék kitermelése,
szállítása és leürítése közben szennyeződött területet a Szolgáltató azonnal
köteles fertőtleníteni.

(5)

A Szolgáltató az a-d pontokban meghatározott akadályok megléte esetén a
szolgáltatás elvégzését elhalasztja, azonban az akadályok megszűnését
követően köteles a szolgáltatást teljesíteni.

a)

Az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését;

b)

Az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására;

c)

Nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés;

d)

A települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.
6. §

(1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat telephelyén személyesen, vagy telefonon igényelheti a
szolgáltatást.
(2) A Szolgáltató az 5. § (6) bekezdésben rögzített esetek kivételével általa
nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon
belül teljesíteni köteles általában hetente egy alkalommal.
(3) A munkautalványon fel kell tüntetni:
a) A megrendelő nevét, lakcímét;
b) Az elszállított folyékony hulladék mennyiségét;
c) A szállítást végző gépjármű forgalmi rendszámát;
d) A gépjármű vezetőjének aláírása;
e) A megrendelő aláírását.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve kezelésével kapcsolatos
rendelkezések, a Szolgáltató kötelezettségei
7. §
(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az
önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni.
(2) Szolgáltató köteles a Hgt. 25. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
minden év október 31. napjáig javaslat formájában költségelemzést készíteni,
melyet a jegyző a képviselő-testület elé terjeszt.
(3) A települési folyékony hulladék elhelyezését. kezelését és ártalmatlanítását a
Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt
létesítményben végezheti.
(4) A szolgáltató köteles az általa végzett szolgáltatást folyamatosan biztosítani és
az igénybevevők rendelkezésére állni.

A hulladékkezelési közszolgálati díj
8. §
(1) A kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjat kézhezvételétől számított 15 napon belül ki kell
egyenlíteni.
(3) A közszolgáltatás térítési díját Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete
határozza meg minden év december 31. napjáig (1. sz. melléklet)
(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. mellékletében megállapítja a
közszolgáltatási díjat és a csatornázatlan területen lévő ingatlantulajdonosokat
kedvezményben részesíti.
A kedvezmény mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A
kompenzáció összegét az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja a
Szolgáltató részére.
(5) A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor – amennyiben az nem
levélben történik – köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és
teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik, a szolgáltatásban az
alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.
(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál kifogást
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre
halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a Szolgáltató 15
napon belül írásban köteles válaszolni.
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
9. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
Vegyes rendelkezések
10. §
Aki a rendelet 4. §, 8. § szabályait megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.

III. FEJEZET
Záró rendelkezések
11. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.

Békésszentandrás, 2004. február 10.

Sinka József
polgármester

Dr. Strassburger Gyöngyi
jegyző

1. számú melléklet

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő közszolgáltatási díj

Békésszentandrás
Nagyközség
Önkormányzata
által
üzemeltetett
szennyvízszippantóval történő szippantás és ártalmatlanítás (helyi szennyvíztisztító
telepen történő elhelyezés) együttes közszolgáltatási díja 400,- Ft/m3, melyből a
csatornázatlan területen lévő ingatlantulajdonosokat 100,- Ft/m3 kedvezmény
illeti meg.

900102 szennyvízszippantás ÁFA 15 %

400 Ft/m3+ÁFA = 460 Ft

