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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő‐testület 2010. december 22‐i ülésére
Tárgy: Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás
szabályainak felülvizsgálatára.

Tisztelt Képviselő‐testület!
A települési folyékony hulladék kezelésére, azaz elszállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 21. § szerint az önkormányzat kötelezettsége.
A Képviselő‐testülete rendeletet alkotott a települési folyékony hulladék kezelésének
kötelező közszolgáltatásáról szóló 12/2009.(III.26.) számú önkormányzati rendeletével.
A rendelet szabályainak felülvizsgálatát most az indokolja, hogy:
1.) a rendeletben meg kell jelölni a TFH szolgáltatás biztosítására kijelölt szolgáltatót.
2.) a rendeletben kell rögzíteni a hulladékkezelés és deponálás díját.
3.) az előzetese egyeztetések alapján javaslatot teszünk a TFH szolgáltatás egységnyi
díjtétele meghatározása során az elfogyasztott ivóvíz alapú díjmegállapításra és
számlázásra, amely bevezetésének határnapja 2011 április 1‐je lenne.
Ez utóbbi intézkedést az, a már évekkel ezelőtt megfogalmazott cél motiválja, miszerint
a szolgáltatás megszervezése során arra kell törekedni, hogy valamennyi érintett
hulladékkibocsájtó érdekelt legyen a szennyvíz elszállítatásában. A motiválás elsődleges
eszköze a közszolgáltatás díjának a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet 10. § (1) b) pontjában szabályozott módon, az elfogyasztott
ivóvízmennyiséghez kötése.
Tekintettel arra, hogy 2011 áprilisától terveznénk a módosulást, a rendelet gyakorlatilag
kétféle szabályozást kell, hogy tartalmazzon. 2011 áprilisig az elszállítás alapú
díjmegállapítás, akkortól pedig az ivóvízhez kötött díjmegállapítás és szolgáltatási
gyakorlat szabályaira teszek javaslatot.
Lakitelek, 2010. december 16.
Felföldi Zoltán
Lakitelek Nagyközség Képviselő‐testületének
……………… számú önkormányzati rendelete
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a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
12/2009.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő‐testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §‐ában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
A a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
12/2009.(III.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 2. §
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
(1) A közszolgáltatás Lakitelek Nagyközség közigazgatási területének a közműves
ivóvízhálózattal ellátott területére terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési folyékony hulladék ideiglenes
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző
Közszolgáltató részére átadott települési folyékony hulladéknak az ártalmatlanítás
céljából történő elszállítására, és az e szolgáltatás céljából való rendelkezésre állásra.
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék
ártalmatlanítása céljából a települési folyékony hulladéknak az Önkormányzat által
kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.
(3) Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató:
a BÁCSVÍZ Észak‐Bács‐Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BÁCSVÍZ Zrt.)6000 Kecskemét, Izsáki út 13 (a továbbiakban: Közszolgáltató).
(4) A települési folyékony hulladék fogadására kijelölt műtárgy az önkormányzat
tulajdonában és a Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében álló 0115/31 helyrajzi számú
szennyvíztisztító telep.”
2. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, vagy a közszolgáltató az 5. § (1) bekezdésében
foglaltak ellenére kezdeményezi a szerződés írásba foglalását, a szerződésben meg kell
határozni, illetve fel kell tüntetni
a.) a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő
ingatlantulajdonost,
b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c.) a teljesítés helyét,
d.) a begyűjtési gyakoriságot,
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e.) a felek jogait és kötelezettségeit.
f.) a közszolgáltatási díját és alkalmazásának feltételeit
g.) a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő adatvédelmi szabályok
betartására való utalást a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján,
h.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i.) az irányadó jogszabályokra utalást.”
3. §
A rendelet 8. § helyébe a követlkező redelkezés lép:
„8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 7. § szerint összegyűjtött hulladékot rendszeresen,
de évente legalább két alkalommal a közszolgáltatónak átadni, és a közműpótló
műtárgyat kiüríttetni..
(2) A magánszemély ingatlantulajdonos a települési folyékony hulladékot kizárólag a
jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak adhatja át, köteles ezen Közszolgáltató
szállító eszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat
megfizetni.
A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles 30 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik, vagy e kötelezettsége megszűnik..
(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán települési folyékony hulladék nincs, vagy
nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti az Önkormányzatnak. Az
Önkormányzat a mentesség feltételeinek meglétét igazolja és a bejelentéstől számított
10 napon belül az igazolással együtt értesíti a Közszolgáltatót. Amennyiben a beépítetlen
ingatlan beépítetté válik, a mentesség, a használatba vételi engedély jogerőre
emelkedésének napjától, megszűnik. A mentesség megszűnéséről az Önkormányzat ad
tájékoztatást a Közszolgáltató felé.
(6) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az
engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával igazolja a Közszolgáltató
felé, hogy ingatlanán a folyékony hulladékkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően (pl. házi szennyvíztisztító műben) történik.
(7) A (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a
berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. „
4. §
A rendelet 9. § az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (1) bekezdés
számozása (2)‐re, a (2) bekezdés számozása (3)‐ra, a (3) bekezdés számozása (4)‐re, a
(4) bekezdés számozása (5)‐re módosul.
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„(1) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ügyfélszolgálati
telefonszolgáltatást működtetik.”
5. §
A rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbi szövegre módosul:
„(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni
személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje,
anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.”
6. §
A rendelet 12. § (5) bekezdésének szövegében a „környezetvédelmi felügyelőség”
szövegrész helyébe az „engedélyező hatóság” szövegrész kerül.
7. §
A rendelet 13. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat
kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A
közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi
térfogatának kezelési díja.
a) Ivóvíz‐bekötéssel rendelkező ingatlan esetében az ingatlanon keletkező folyékony
hulladék mennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott)
vízmennyiséget kell alapul venni.
b) Amennyiben az ivóvíz bekötéssel rendelkező ingatlan rendelkezik egyéb vízszerző
berendezéssel is, vagy csak azzal rendelkezik és a berendezés a házi ivóvízhálózatra van
kötve, a keletkező települési folyékony hulladék mennyiségénél a vízszerző berendezés
által fogyasztott vízmennyiséget is figyelembe kell venni. A vízszerző berendezésre
felszerelt vízmérő óra hiányában, ha a hálózati ivóvízbekötésen fogyasztott (számlázott)
vízmennyiség nem éri el az átalányként megállapított mennyiséget, vagy a fogyasztás
mértéke részben sem megállapítható, az átalányfogyasztást kell elfogyasztott
mennyiségként megállapítani, és kiszámlázni.
c) Az átalányfogyasztás mértéke 4 m3/hónap/fogyasztási hely.
(3) A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a folyékony hulladék mennyiségének
meghatározásánál nem vehető figyelembe:
a) az a hulladékmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;
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b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló
vízlétesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és
elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a
környezetben elszivárog;
d) április, május, június, július és augusztus, szeptember hónapokban a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiség, amely az adott időszakhoz tartozó
vízhasználat 10%‐a;
e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmű szolgáltató és a fogyasztó
ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetőleg a víziközmű szolgáltató
hozzájárulása szerint telepített locsoló vízmérőn mért elkülönített locsolási
vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.
(4) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az
egységnyi díjtétel és a Korm. rendelet szerint meghatározott mennyiség szorzata alapján
kell megállapítani.
(5) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana a település szennyvízcsatorna hálózattal el
nem látott részén fekszik a rendelet 1. melléklete szerinti kedvezményes díjat köteles
megfizetni.
(6) A Közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által
fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási
díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján
utólag, a számla kiállításától számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. „
8. §
A rendelet 14. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és
összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.
(2) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó
hatálya nincsen.
(3) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy
megbízottja válaszolni köteles.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatás a való rendelkezésre állást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi.”
9. §
A rendelet 15. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. §
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A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási
szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 50.000 forintig terjedhető pénzbírsággal
sújtható, aki
a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul
végez,
b) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék
tekintetében nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget,
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező e rendeletben meghatározott
közszolgáltatást nem, vagy nem a rendeletben minimálisan előírt számban veszi
igénybe,
d) nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, kivéve az 12 §
bekezdésében foglaltakat,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet a közműpótlójába, amit és
amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat.”
10. §
A rendelet 16. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §
Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség 2009. január 1. – 2011.
március 31‐ig terjedő időre vonatkozó átmeneti szabályai
(1) Az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat
kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A
közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(2) Egységnyi díjtétel az elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának
kezelési díja, amely magában foglalja az elszállítás és az ártalmatlanítás díját is.
(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az
egységnyi díjtétel és az elszállításra kerülő szennyvízmennyiség szorzata alapján kell
megállapítani.
(4) A Közszolgáltató, illetve megbízottja az ingatlantulajdonos által fizetendő
közszolgáltatási díjról a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg számlát bocsát ki, amelyet
az ingatlan tulajdonosa egyidejűleg köteles megfizetni.

11. §
A rendelet 17. § (1)‐(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. §
(1) A rendelet a 13. § szabályainak kivételével 2009. április 1. napján lép hatályba.
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(2) A 13. § 2011. április 1‐én lép hatályba.
(3) A 16. § 2011 március 31‐én hatályát veszíti.”

12. §
A rendelet melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. számú melléklet
A települési folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes, a kijelölt
fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja:
1. Hulladékkezelési díj az elszállított mennyiség alapján (16. §) :
Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
hulladékgyűjtési, ‐szállítási díj:
vízterhelési díj:
hulladék elhelyezési díj:

875 Ft/m3
20 Ft/m3
448 Ft/m3

összesen (nettó):

1.343 Ft/m3

összesen (bruttó):
rákötési lehetőséggel rendelkező lakossági ingatlanoknál,
valamint nem lakossági kibocsátóknál (üzemek, vállalkozások).
szennyvízcsatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező
lakossági ingatlanoknál:

1.343 Ft/m3

1.243 Ft/m3

2. Hulladékkezelési díj az ivóvízfogyasztás alapján (13.§) :

Kedvezményes díj:

250 Ft/m3
100 Ft/m3”
13. §

Ez a rendelet 2011. január 1‐én lép hatályba.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Orbán Csaba sk.
jegyző
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