GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2007.(II.15.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a hulladékkezelési
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.)
Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet, illetve a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.)
Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§. (1) Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására
és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról
a 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 Gyulaháza község egész közigazgatási területére kiteljed.
(4) E rendelet alkalmazásában:
települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a község közigazgatási területén keletkező
lakossági és egyéb – de nem termelési technológiai eredetű – tevékenységből származik.
lakossági folyékony hulladék: a lakóépület és a vegyes célra használt épület, vagy az
ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa,
birtokosa, használója, vagy azok közössége (továbbiakban: ingatlantulajdonos) által az
ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményben gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék.
2.§.1 Gyulaháza község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződés alapján Kovács József 4600 Kisvárda, Halasy Gyula u. 18. szám alatti egyéni
vállalkozó (a továbbiakban: szolgáltató) 2019. augusztus 7. napjától jogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató.
Módosította a 16/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§.-a. Hatályos 2013.12.23.-tól. A 6/2020. (VII.15.)
önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020.07.16-tól.
1

3.§. (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége (a
továbbiakban: tulajdonos) az 1.§. (1) bekezdésében 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 Szolgáltatónak.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési folyékony
hulladékot az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint köteles gyűjteni, továbbá az annak elszállítására jogosult hulladékkezelőnek átadni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa csak a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltató települési folyékony
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási
tevékenységet veheti igénybe.
(4) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2.§.
szerinti Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás
közzététele útján tájékoztatta.
(5) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége
során települési folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatást 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.§. (1) Települési folyékony hulladékot csak a kijelölt ártalmatlanító helyen szabad
elhelyezni.
(2) 1Kijelölt ártalmatlanító hely: Szennyvíztisztító telep Gyulaháza.
(3) Települési folyékony hulladék termőföldön történő hasznosítására külön jogszabályban
foglaltak irányadók.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási munkák ellátása, a Szolgáltató
kötelezettségei
5.§. (1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a
szolgáltatást elvégezni.
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(2) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.
(3) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges:
a.) olyan – tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett
telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására,
b.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban lévő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
c.) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
d.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak
megfelelően képzett – szakemberrel.
(4) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési
és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges
feltételekkel.
(5) A szolgáltatást végző járművön az üzemeltető cég jelzését, illetve nevét és címét az
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
(6) A gyűjtésre és szállításra használt eszközt közterületen tárolni nem szabad, telephelyen
belül a többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán, kizárólag erre a célra létesített
zárt tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni.
(7) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben,
így különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható.
(8) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
A helyi közszolgáltatást ellátó szolgáltató kiválasztásának szabályai, a szerződés
megkötése
6.§. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó szolgáltató
kiválasztása a hatályos jogszabályi előírásoknak és e rendeletben foglaltaknak megfelelően
történik.
(2) Az (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően kiválasztott szolgáltatóval a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat
közszolgáltatási szerződést köt. Az eljárás nyertese a jogszabályokban, valamint a felhívásban
vagy a dokumentációban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a
legelőnyösebb ajánlatot tevő pályáz.
(3) A szerződésben a szolgáltató kötelességeként kell meghatározni az e rendeletben és a
felhívásban illetve dokumentációban megjelölt feltételeket, továbbá az ajánlatban szereplő
vállalásokat.

(4) A szerződés 5 évre köthető.
(5) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen:
a.) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális
határidejét,
b.) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és
ellenőrzési módját,
d.) a kijelölt hulladékártalmatlanító megnevezését,
e.) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f.) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
h.) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket.
(6) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (8) bekezdés alapján kiírt
felhívás eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás
ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás
teljesítésére, amíg új szolgáltató kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott
megbízást a képviselő-testület legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.
(7) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell
teljesíteni.
(8) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét
követő 3 hónapon belül a Képviselő-testület újabb felhívást tesz közzé a közszolgáltatás
ellátására.
(9) A Képviselő-testület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés
végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
7.§. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe
vételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
(2)1 A szolgáltatás igénybevételének közszolgáltatási díját a díj kiszámítására vonatkozó
előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel és a szállított
mennyiség szorzataként kell megállapítani. Az egységnyi díjtétel elkülönítve tartalmazza a
hulladék begyűjtésének, szállításának és – az utógondozásra illetve a monitorozásra is
kiterjedő – ártalmatlanításának költségeit is.
(3)2 A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele magánszemélyek és gazdálkodó
szervezet ingatlantulajdonosok esetén 1930 Ft/m3+ÁFA, melyből a begyűjtés és szállítás díja
1650 Ft/m3+ÁFA, az elhelyezés díja 50 Ft/m3+ÁFA, az ártalmatlanítási díj 230 Ft/m3+ÁFA.
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(4)1 Az ingatlantulajdonos az elszállított háztartási szennyvíz után 1020 Ft/m3+ÁFA összegű
díjat köteles fizetni a szolgáltatónak.
(5)1 A megállapított díj és az ingatlantulajdonos által fizetendő díj közötti különbözetet, mely
910 Ft/m3+ÁFA Gyulaháza Község Önkormányzata fizeti meg a közszolgáltató részére
számla alapján.
Szabálysértések
8.§. 2

Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével
kapcsolatos rendelkezések
9.§. 3
Záró rendelkezések
10.§. (1) Ez a rendelet 2007. február hó 16. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:
A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.
Gyulaháza, 2007. február 15.
Pappné Vass Erzsébet
jegyző
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