Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Jegyzőjétől
5411 Kétpó,Almásy tér 1.

Előterjesztés
Tárgy: A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati
rendelete,valamint a módosításáról szóló 15/2009. (VIII.17.)önkormányzati rendelet és
a
12/2012.(IV.13)önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása.
Kétpó Községi Képviselő-testülete
Kétpó
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet
módosításra kerültek a
15/2009. (VIII.17.)önkormányzati rendelettel és
12/2012.(IV.13)önk. rendelettel.
A könnyebb átláthatóság érdekében javaslom az alaprendelet és módosításait egységes szerkezetbe
foglalását.
Jelen tervezet szövege a korábbi rendelet szövegét veszi át, abban néhány pontosítást tartalmaz.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelettervezet elfogadását.

Kétpó,2012.augusztus 1.

Finta Adrienn
jegyző

Kétpó Község Önkormányzata
……../2012.(………...) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról
egységes szerkezetben:
26/2006.(XII.31.) önk. rendelet
15/2009. (VIII.17.)önk. rendelet
12/2012.(IV.13)önk. rendelettel.
Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, a 23. §-ban
rögzített felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás szabályozására a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya
1. A rendelet célja
1.§
(1)Kétpó község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési folyékony hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására,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.
2. A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kétpó község közigazgatási területén található
ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira (a hulladék termelőire), természetes és jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban:
ingatlantulajdonos).
(2) A helyi önkormányzat által szervezett, a települési folyékony hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott
területen levő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanon keletkező folyékony hulladék
elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon gazdálkodó szervezetre, amely a jogszabályokban
meghatározott feltételekkel megfelelő hasznosító, vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés,
létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti a folyékony hulladék gyűjtését,
hasznosítását vagy ártalmatlanítását.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott gazdálkodó szervezet köteles a keletkező szennyvíz
iszapot a Mezőtúr és Környéke Víz –és Csatornamű Kft. telepére szállítani vagy
szállíttatni.
II. Fejezet
Alapfogalmak
3. Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
(1)Települési folyékony hulladék: az a háztartásban hulladékká vált folyadék, amelyet nem
vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül.
(2)Hulladékkezelő: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében a
hulladék birtokosától átveszi, kezeli.
(3)Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen,
szennyvíztisztító telepen valamint környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést
megakadályozó kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel.
(4)Közszolgáltató:
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást Mezőtúr és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.(5400 Mezőtúr,Gorkij u. 25.)végzi(továbbiakban:
Szolgáltató).
(5) Üresen álló lakó-és egyéb ingatlannak minősül azon ingatlan, melyben egy éven belül
folyamatosan egy hónapot, illetve egész évben legfeljebb négy hónapot tartózkodnak.
(6)Települési folyékony hulladék leürítő
szennyvíztisztító telep a kiegészítő műtárgya.

helye

(továbbiakban:

leürítő

hely):

III. Fejezet
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. Az önkormányzat feladatai
4. §
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körében tartozó települési folyékony hulladék rendszeres

a

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék
elhelyezkedésére szolgáló ártalmatlanító hely, kezelőhely kialakításáról, fenntartásáról,
üzemeltetéséről;
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása;
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, a jelen rendelet 2.§(1) bekezdésében
megjelölt települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra
terjed ki.
A helyi közszolgáltatás tartalma, ellátott területek határai
5. A helyi közszolgáltatás tartalma
5.§
(1) Az önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál keletkező folyékony hulladék kezelésére
kötelező közszolgáltatást ( továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn a község
egész közigazgatási területére.
(2) A közszolgáltatás kiterjed:
a)az ingatlanon összegyűjtött települési folyékonyhulladék ideiglenes tárolására szolgáló
létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára történő
elszállítására.
b) egyéb feladatokra( megrendelés felvétel, nyilvántartás, számlázás, tartozások,beszedése)
6. Az ellátott területek határai
6.§
A települési folyékony hulladék ártalmatlanításának helye: a szennyvíztisztító. A leürítő hely:
a 0248/1/ helyrajzi számú külterületi földrészleten (szennyvíztisztítónál) kiépítetett műtárgy.
7.§
A települési folyékony hulladék elszállíttatása az ingatlan tulajdonos, míg a folyékony
hulladék ártalommentes elhelyezése a Mezőtúr és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. feladata.

IV. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje,módja
7. Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei
8.§
(1)Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, és rendszeres elszállíttatását a közszolgáltató útján

biztosítani, ez vonatkozik az üresen álló lakó-és egyéb ingatlanok és a fürdőszobával nem
rendelkező ingatlanok tulajdonosaira is.
(2)Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a folyékony hulladék az ingatlan
területére átmenetileg se folyjon ki, a természeti, elemi csapások kivételével.
(3)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.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(5) 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.
8. A települési folyékony hulladékszállítást (közszolgáltató) végző feladatai
9.§
(1)A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerű
olyan járművel úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak.
(2) A közszolgáltató a 2.§ (1) bekezdése szerinti folyékony hulladék elszállítását nem
tagadhatja meg.
(3) A közszolgáltató a folyékony hulladék átvételét köteles dokumentálni, igazolni a
közszolgáltatási díj kifizetését.
(4)A szállításra használt eszközt a közterületen tárolni, tisztítani tilos. A szállítóeszköz
(szippantó kocsi) belső és külső mosása csak olyan, arra alkalmas térburkolattal
rendelkező helyen ( szennyvíztisztító telepen) történhet, ahonnan a mosásból
származó szennyvíz a szennyvíztisztítóra vezethető. A szállítóeszköz folyamatos
tisztításáról a hulladékkezelő köteles gondoskodni.
(5) A folyékony hulladékot munka és szabadnapokon 8.00- órától –16.00 óráig lehet
leüríteni a 5.§ szerinti leürítő helyen.

9. A közszolgáltatás díja
10.§
(1) Az ingatlan használata során keletkezett egyedi szennyvíztározókban ideiglenesen
tárolt folyékony hulladék elszállítása a tulajdonos és a közszolgáltató közötti
megállapodás alapján történik a (2) bekezdés szerint.
(2) A megrendelő tulajdonos a szennyvízszippantási és szállítási igényét bejelenti
a közszolgáltatónak és megfizeti a közszolgáltatási díjat.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért a megrendelő (ingatlan tulajdonosa)
2165 Ft/m3 + ÁFA díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.
11.§
A közszolgáltatás igénybevételi díját az önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg
legalább egy évre.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
12.§
A szennyvízkezelő telep nyilvántartást vezet a szállított folyékony hulladékról, az alábbi
tartalommal : szállítás dátuma, szolgáltató neve, szállított szennyvíz és feldolgozott
mennyiség , megjegyzés mely rovatban a feldolgozhatatlanság okát jelöli meg.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
13.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési folyékony hulladékról szóló 26/
2006.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 15/2009. (VIII. 17.)
önkormányzati rendelet,12/2012.(IV.13.)önk.rendelet teljes szövege hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összhangban
került elfogadásra, előírásainak megfelel.
Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

