FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

(Az 1/2005. (II.25.) és a 24/2009. (XII.25.) számú rendelettel egységes szerkezetben)

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII.
Törvény 23. §-ban (továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet
alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Felsőzsolca Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
települési folyékony hulladék összeggyűjtésére, elszállítására vonatkozóan kötelező
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.
2. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező
igénybevételének célja a köztisztasággal, települési tisztasággal, a közegészségüggyel,
valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek
kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.
3. § 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.

A RENDELET HATÁLYA
4. § (1)
(2)

E rendelet területi hatálya Felsőzsolca Város közigazgatási területére terjed ki.
E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladék gyűjtésére,
szállítására.

(3)

E rendelet személyi hatálya kiterjed azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira
(továbbiakban: tulajdonos) melyek települési folyékony hulladékot bocsátanak ki.
(4)
A gazdálkodó szervezetek akkor kötelesek a közszolgáltatás igénybevételére,
ha a gazdásági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési folyékony
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hulladék kezeléséről a Hgt. 21. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodnak.

HULLADÉKKEZELŐ KÖZSZOLGÁLTATÓ
5. § (1)

A Képviselő-testület a kötelező folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásával a 241/2000. (XII. 23.) kormányrendeletnek megfelelően nyilvános
pályázat útján Kurmai és társa Szennyvízszállító és Csatornatisztító Kft-t
(továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg.

(2)

A megbízás a közszolgáltatási szerződés aláírásától számított 10 évre szól. (Mód. az
1/2005. (II.25.) A közszolgáltatási tevékenység feltételeit a Képviselő-testület és a
közszolgáltató között szerződésben kell rögzíteni.

(3)

Ha a közszolgáltató nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, és sor kerül a
szerződés felbontására – az ellátás folyamatosságának biztosítására – soron kívül
pályázatot kell kiírni.

A KÉPVISELŐ TESTÜLET KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI
6. § (1)

A Képviselő-testület a tulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2)

A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására
szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés
céljából történő elszállítására.
Feladata a tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó település folyékony hulladék
begyűjtésének és elszállításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a
közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése,
c) a közszolgáltatási díjak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes jogszabályban
meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,
e) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett –
önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása,
f) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat(közszolgáltatást igénybe
vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

(3)

A települési folyékony hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgálati
szerződés
a)
önkormányzat esetében a település közigazgatási területére
vonatkozó szerződés aláírásával,
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b)
ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybevételével
jön létre.
(4)

A város közigazgatási területén keletkezett szennyvíz gyűjtése, szállítása és
kezelése történhet:
a)
a szennyvízhálózaton keresztül, illetve
b)
a közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladék esetében
ingatlanonként külön-külön, egyedileg kialakított szennyvízgyűjtőből történő
rendszeres eltávolítással (szippantással).

A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI MUNKÁK
ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, MÓDJA
7. § (1)

A közszolgáltató köteles:
a) a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak és az
önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően a kötelező közszolgáltatást
elvégezni,
b) a tulajdonos megrendelése alapján a folyékony hulladékot a megrendeléstől
számított 24 órán belül megrendelés szerinti ingatlanon a tárolásra szolgáló
létesítményből kiüríteni, elszállítani és a területet tisztán hátrahagyni,
c) az akadály elhárulását követő munkanapon teljesíteni a közszolgáltatást –a
jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - amennyiben a megrendelést követő 24
órán belül a közszolgáltatást elvégezni nem tudná (pl: műszaki ok, időjárási ok
miatt),
d) a települési folyékony hulladékot a miskolci szennyvíz telepen az erre a célra
kialakított műtárgyban elhelyezni,
e) a szolgáltatás megkezdéséről és a szolgáltatás megrendelésének módjáról az
ingatlantulajdonost részletesen tájékoztatni,
f) a közszolgáltatás díját a közszolgáltatást igénybe vevő részére leszámlázni és
az ellenértéket készpénzben átvenni,
g) a tulajdonosok számára ügyfélszolgálatot működtetni (Felsőzsolca, Bolyai u.
24.),
h) a fogyasztói panaszokra és észrevételekre a tulajdonosnak – a jegyző egyidejű
tájékoztatása mellett – 15 napon belül válaszolni,
i) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe
vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

(2)

A közszolgáltató település folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és a
kijelölt helyen történő ürítésére irányuló közszolgáltatás teljes körét valamennyi
tulajdonos tekintetében szükség szerint köteles ellátni.

(3)

A közszolgáltatónak kizárólagos közszolgáltatási joga van a közszolgáltatás
biztosítására.
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(4)

A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás igénybevételével. A szolgáltató
szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltatás felajánlásával tesz eleget.

(5)

A közszolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint
évente október 31-ig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az
önkormányzat részére megküldeni, valamint ezzel egyidejűleg a közszolgáltatási
díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól közszolgáltatói tevékenységéről
tájékoztatást adni.

A TULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A KÖZSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

8. § (1)

A folyékony hulladékot kibocsátó ingatlantulajdonos köteles:
a) a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni,
b) a közüzemi csatornahálózatba be nem kötött önálló ingatlanon a folyékony
hulladékot az építésügyi jogszabályoknak megfelelően külön közműpótló
szennyvízgyűjtő létesítményben gyűjteni, átadásig tárolni és e rendeletben
megjelölt közszolgáltatónak átadni,
c) a közszolgáltatásért az 1. számú mellékletben feltüntetett közszolgáltatási díjat
a elszállított települési folyékony mennyisége alapján
a helyszínen
készpénzben megfizetni,
d) a szennyvízgyűjtőjét környezetvédelmi szempontból megfelelő módon
használni és rendszeresen üríttetni, az ahhoz való hozzáférés lehetőségét
biztosítani.

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
9. § (1)

A rendelet alapján alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét az 1.
számú melléklet tartalmazza.

(2)

A közszolgáltatás díját a képviselő-testület 1 éves fizetési időszakra állapítja meg,
a díj számításának alapja az elszállított település folyékony hulladék 1 m3-je.

(3)

A közszolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatást
igénybe vevő a helyszínen köteles kiegyenlíteni. A Közszolgáltató és a
szolgáltatást igénybe vevő ettől eltérően is megállapodhat.

(4)

A díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(5)

A szolgáltatás elmaradása esetén azzal arányos díj visszatérítési kötelezettség
terheli a közszolgáltatót.
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SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
10. § (1)

Aki jelen rendelet 7. § (1), 8. § (1) bekezdés a), d) pontja szerinti rendelkezéseket
megszegi, nem teljesíti szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedhető
pénzbírsággal sújtható.

(2)

A jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a 271/2001. (XII.21.)
Kormány rendeletben foglaltak szerint.

ZÁRÓ, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
11. § (1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

(2)

E rendeletben nem szabályozottakra a Hgt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)

Az 1. számú mellékletben meghatározott díjat 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
(Mód. a 24/2009. (XII.25.)

N A G Y JÓZSEF S.K.

F E H É R ATTILA S.K.

jegyző

polgármester
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Felsőzsolca Város Képviselő-testületének
13/2004.(VIII.27.) számú önkormányzati
rendeletének 1. számú melléklete

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK 2009. ÉVI DÍJA
1. A települési folyékony hulladék szippantásának, elszállításának, ürítésének,
ártalmatlanításának díja 2.310,-Ft/m3 + 25% ÁFA (577,-Ft) Összesen: 2.887,-Ft/m3.
2. Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe
gyárilag beépített szintmérő alapján kell meghatározni. (Mód. a 24/2009. (XII.25.) 2010.
január 1-jétől.)
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