Döbrököz Község Önkormányzatának
15/2010. (XII.23.) számú rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
( egységes szerkezet )
Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23.§-ban foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékkal
kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló
224/2004.(VII.22.) Korm. Rendelet előírásaira az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja a lakossági használat során keletkező települési folyékony hulladékok
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok
megalkotása.
A rendelet hatálya
2. §.
(1)

1A

rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban:
Vgtv.) 1. számú melléklete 37. pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő
közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya Döbrököz Község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,
valamint a település területén szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira
(továbbiakban: tulajdonos), ahol a folyékony hulladék keletkezik.
A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának
rendje
3. §.
(1) A rendeletben meghatározott területen a kötelező települési folyékony hulladék összegyűjtési,
elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait a HOTIMIX Kereskedelmi, Kommunális és
Szolgáltató Kft (7228 Döbrököz, Külső u. 64.) közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles
ellátni.
(2) A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát és a számla mellékletét képező
"ellenőrző szelvény"-t kiállítani.
(3) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésre – jelen rendeletben
szabályozott módon- az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles
gondoskodni.
A szolgáltató kötelezettségei
4. §.
(1) A közszolgáltató köteles a folyékony hulladékot bejelentést követő 72 órán belül elszállítani.
(2) A közszolgáltató köteles az elszállított szennyvizet a Dombóvári Víz és Csatornamű Kft
szennyvízfogadójába üríteni, a befogadási díjat megfizetni
(3) A közszolgáltató a szolgáltatás végzése során, a szolgáltatást igénybevevők tudomására jutott
személyi adatait köteles a mindenkor érvényben lévő adatkezelési jogszabályok előírásai
szerint nyilvántartani és kezelni.
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(4) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a
közszolgáltató a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az e rendeletben
foglaltak alapján kötött szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy súlyosan megszegi.
A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások
5. §.
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt
rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
(2) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés
keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és
fertőtlenítenie kell.
Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
6. §.
(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés
kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, külön
jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni,
oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.
(2) 2Az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 31.§-a,
illetve a Vgtv. 44/B.§-a alapján – e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására
feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni.
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz
mérőberendezése alapján köteles díjat fizetni.
A közszolgáltatási szerződés létrejötte
7. §.
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(1)

3A

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására a szerződés az önkormányzat és a közszolgáltató között előzetesen
lefolytatott pályázat alapján történő kiválasztást követően írásban, a tulajdonos és a szolgáltató
között az erre vonatkozó szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) 4A Vgtv. 44/C. §-ban meghatározott közszolgáltatást végző illetve a Vgtv. alapján feljogosított
közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó
szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(3) A települési folyékony hulladék elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a
közszolgáltatónál megrendelnie
(4) Az Önkormányzat kötelessége a lakosság tájékoztatása a közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettségéről és szabályairól.
A közszolgáltatási díj megállapítása
8. §.
(1)

5A

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért, elszállításáért
ártalommentes elhelyezéséért fizetendő díjat külön jogszabály határozza meg.
(2) – (3) 6

és

Szabálysértési rendelkezések
9. §. 7
Záró rendelkezések
10. §.
E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
Szili Lajosné
polgármester

Kárpáti Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2010. december 23.
Kárpáti Csaba
jegyző

Egységes szerkezetű rendelet kihirdetve : 2013. december 10.
dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző
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