FELSŐPAKONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
18/2004. (X.18.) számú
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 242/2000.(XII.23.)
Kormányrendeletben, valamint a 213/2001.(XI.14.) Kormányrendeletben foglaltakra – az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ (1) Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi
közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.
(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező
igénybevételének célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a közegészségüggyel,
valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható,
biztonságos és ellenőrizhető ellátása.
(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi
közszolgáltatás Felsőpakony Község egész közigazgatási területére kiterjed.
(4) E rendelet alkalmazásában:
Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a
nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint a gazdasági de nem termelési,
technológiai eredetű tevékenységből származik.
2.§ ٭Felsőpakony Község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítését kizárólagos joggal ellátó közszolgáltató a KÖVÜZ Községi
Viziközmű Üzemeltető és Beruházó Kft. (2363 Felsőpakony, Tsz. dülő 1.) (a továbbiakban:
Közszolgáltató)
3.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók
közössége (a továbbiakban: tulajdonos) az 1.§ (1) bekezdésben foglalt helyi közszolgáltatást
köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze.
A tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt
Közszolgáltatónak.
(2) Az ingatlan tulajdonosa – az 5.§ (1) bekezdésének második mondatában foglalt
kárenyhítés esetét kivéve – kizárólag e rendelet 2. §-ában kijelölt Közszolgáltató
szolgáltatását veheti igénybe.
(3) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2. §
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szerinti Közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A jogviszony kezdő
időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének
megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján
tájékoztatta.
(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége
során települési folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében
szervezett hulladékgyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó
szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét
a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy
ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti,
vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,
a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
A települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség
4.§ Települési folyékony hulladékot csak a Felsőpakony – Ócsa - Inárcs Önkormányzatok
közös tulajdonában lévő szennyvíztelepen (2364 Ócsa, Székes 069/2) szabad elhelyezni,
leereszteni és ártalmatlanítani.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási munkák ellátása,
a Közszolgáltató kötelezettségei
5.§ (1) A Közszolgáltató – munkaszüneti napra eső teljesítési határidő kivételével –
mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást
elvégezni. Amennyiben e határidőn belül a szolgáltatást nem végzi el, az ingatlantulajdonos a
kár enyhítése érdekében jogosult más szolgáltatót igénybe venni, és az elmaradt szolgáltatást
a Közszolgáltató költségére elvégeztetni.
(2) A Közszolgáltató a rendkívüli kárelhárítás körében munkaszüneti napon is köteles
teljesíteni.
(3) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg,
kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.)
alapján feltételezhető, hogy a szennyvíz-leürítőbe a vonatkozó jogszabályi rendelkezés
alapján nem engedhető.
6.§ (1) Megtagadás esetén a Közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles.
(2) Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem
tekinthető települési folyékony hulladéknak, úgy a Közszolgáltató – a laboratóriumi vizsgálat
igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírások
figyelembevételével, megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az
elszállítást.
7.§ (1) A Közszolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.
(2) A Közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel a község közigazgatási
területén,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
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8.§ A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
Az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei
9.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező szennyvíz elszállításáról a jelen
rendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltató
igénybevételével.
(2) A települési folyékony hulladék gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa
köteles oly módon végezni, hogy az közegészségügyi előírásokat ne sértsen, a környezetet ne
veszélyeztesse, másoknak kárt és érdeksérelmet ne okozzon.
(3) A folyékony hulladékot a tulajdonos az ingatlanon belül az építési hatóság által
engedélyezett, vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni oly módon, hogy az ne
idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést.
10.§ A tulajdonos a közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kifogás esetén panaszt tehet a
Közszolgáltatónál, amennyiben intézkedés nem történik, a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Ügyintézőjénél.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
11.§ (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
(2) A szolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

helyi

közszolgáltatás

12.§ (1) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1
m3-e. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a
tulajdonos megfizetni.
(2) A Közszolgáltató minden év november 30-ig egy alkalommal kezdeményezheti a díj
felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel
alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is
tartalmazó – változása mértékének függvényében.
(3) A Közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a
közszolgáltatás igénybe vevő lakosság a közszolgáltatás igénybevételét követően azonnal,
gazdálkodó szervezet 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. Tizenöt napon túli kiegyenlítés
esetén a Közszolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. által meghatározott
mértékű késedelmi kamatot számít fel.
(4) A tulajdonost a Közszolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve
kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi kézhezvételét követő 30 nap
eredménytelen elteltével a díjhátralék adók módjára behajtható.
Szabálysértések
13.§ A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést
követ el és 30.000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem
a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, vagy nem a Közszolgáltató által
nyújtott szolgáltatást veszi igénybe – kivéve az 5.§ (1) bekezdésében foglaltakat /3.§
(1)-(2) bek., 9.§ (1)-(3) bek./
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b) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
eljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget /3.§ (1) bek./,
c) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást
jogosulatlanul végez /2.§/
d) a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre
vonatkozó iratokat 5 évig nem őrzi meg /7.§ (1) bek./,
e) települési folyékony hulladékot Felsőpakony Község közigazgatási határán kívül
eső helységből a község területére illetéktelenül beszállít, illetve nem a kijelölt
lerakóhelyet veszi igénybe.
14.§ (1) Jelen rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között tárulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihírdető 1994. évi I.tv. 3.§-ával összhangban
az Európai Közösségeknek az 75/442/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
(2) Jelen rendelet 2004. december 1-jén lép hatályba.
(3) Kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a Jegyző gondoskodik.
Felsőpakony, 2004. október

…………………………………………..
Matusekné Dimov Éva sk.
Polgármester

……………………………………………
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. október 14-től október 18-ig
A rendelet kihirdetve: 2004. október 18.
…………………………………………..
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.
Jegyző
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Melléklet
A települési folyékony hulladék szállításának egységnyi közszolgáltatási díja a következő:
1. A település folyékony hulladék elszállításának
egységára
lakossági
közületi
2. Ha a szippantó gépkocsi és a gyűjtőberendezés
távolsága meghaladja a 25 m-t, a pótdíj mértéke
az 1. pontban rögzített díjhoz képest

800.- Ft/m3 + ÁFA
1.000.- Ft/m3 + ÁFA

+ 20 %

