Kenderes Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés közszolgáltatásról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a folyékony hulladékra.
(2)

E rendelet hatálya nem terjed ki az állati hulladék elhelyezésére és kezelésére,
melyekre külön rendelet vonatkozik.
II. Fejezet
Alapfogalmak

2.§

E rendelet alkalmazása szempontjáról
a) Folyékony hulladék: az a háztartásban hulladékká vált folyadék, amelyet nem
vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve
szennyvíztisztító telepen keresztül.
b) Hulladékkezelő: aki a folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében
hulladék birtokosától átveszi, kezeli, hasznosítja.
c) Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő
helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetszennyezést és
környezetveszélyeztetést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai
módszerrel.
d) Közszolgáltató: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000. Szolnok, Kossuth
L. út 5.
e) Üresen álló lakó és egyéb ingatlanok: éven belül egybefüggően egy hónapot,
éves összesenben 4 hónapot meg nem haladó ingatlanban való tartózkodás.
f) Települési folyékony hulladék leürítő hely (továbbiakban leürítő hely):
közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító
telep kiegészítő műtárgya.
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III.
A helyi közszolgáltatás tartalma, közszolgáltatással ellátott területek határai
3. § (1)Kenderes Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a
továbbiakban: tulajdonos) keletkező folyékony hulladék kezelésére kötelező
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be, és tart fenn a város egész
közigazgatási területére.
(2)

A közszolgáltatás kiterjed:
a) települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére
és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára történő elszállítására,
b) egyéb feladatokra (pl.: megrendelés felvétel, nyilvántartás, számlázás, tartozások
beszedése)

(3)

A lakossági közszolgáltatás végzése kizárólag a közszolgáltató eszközeivel, a
közszolgáltató hulladékkezelési engedélyében szereplő módon és feltételekkel
lehetséges.

4. §

A folyékony hulladék ártalmatlanításának helye: a 0230/10 hrsz. külterületi
földrészleten elhelyezett leürítő hely.

5. §

A települési folyékony hulladék elszállíttatása és azzal kapcsolatos nyilvántartási és
egyéb feladatok ellátása a Közszolgáltató feladata.
IV.
A közszolgáltatás ellátásának rendje

6. § (1)Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlan
tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, és rendszeres elszállíttatását a közszolgáltató
útján biztosítani, ez vonatkozik az üresen álló lakó-és egyéb ingatlanok, és a
fürdőszobával, vízöblítéses WC-vel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosaira is.
(2)

Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a folyékony hulladék az ingatlana
területére, közterületre átmenetileg sem folyhat ki a természeti, elemi csapások
kivételével.

7. § (1)A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerű
olyan járművel, és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
(2)

A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül
elvégezni.

(3)

A közszolgáltató a folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg.
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(4)

A közszolgáltató a folyékony hulladék átvételét köteles dokumentálni és igazolni
közszolgáltatási díj kifizetéséhez.

(5)

A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárolni, tisztítani tilos. A tisztításáról
vagy lemosásáról a telephelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyamatosan
gondoskodni kell a bűzszennyezés elkerülése érdekében. A telephelyen belül a többi
járműtől el kell különíteni.

(6)

A folyékony hulladékot munkanapokon
hétfőtől csütörtökig: 7,30-16,00 óráig
pénteken:
7,30-12,00 óráig
lehet leüríteni a 4. §. Szerinti szennyvíztelep leürítő helyén.

V.
A közszolgáltatás díja

8. § (1)Az ingatlan használata során keletkezett egyedi szennyvíztározókban ideiglenesen
tárolt folyékony hulladék elszállítása megrendelés alapján történik a (2) bekezdés
szerint.
(2)

A megrendelő (ingatlan tulajdonosa) a szennyvízszippantási és szállítási igényt a
közszolgáltató által 2 példányban kiállított (e rendelet 1. sz. melléklet szerinti) lapon
jelenti be a közszolgáltatóhoz.

(3)

A közszolgáltató a munka elvégzését a megrendelőlapon aláírásával igazolja.

(4)

Az elvégzett munka alapján a közszolgáltató a munka elvégzését követő 8 napon belül
a megrendelő (ingatlan tulajdonosa) részére elkészíti a számlát, aki a számla
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a 9. §. szerinti díjat kifizetni.

9. §

A közszolgáltatás igénybevételéért a megrendelő (ingatlan tulajdonosa) 1500 Ft/m3
díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.
VI.
Egyéb rendelkezések

10. § A szennyvízkezelő-telep nyilvántartást vezet a szállított folyékony hulladékról, az
alábbi tartalommal: szállítás dátuma, szolgáltató neve, szállított szennyvíz és
feldolgozott mennyiség, megjegyzés: melyben a feldolgozatlanság okát jelölik meg.

VII.
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Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékszállítás
közszolgáltatásról szóló 13/2005.(VIII.5.) önkormányzati rendelet.

és

elhelyezés

K e n d e r e s, 2012. december 19.

/:Pádár Lászlóné :/
polgármester

/:Dr. Gaszparjan Karen:/
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2012. év december hó 20. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
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