SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
10/2005.(IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a település folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Egységes szerkezetben a 22/2006.(XII.20.), a 9/2008.(III.28.),
a 35/2008.(XII.17.), a 11/2010.(III.26.) és a 17/2012. (V.24.) önkormányzati
rendeletekkel

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. MÁJUS 31.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében az egyes helyi
közszolgáltatások kötelez igénybevételér l szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgt) 23.§.-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozza:
1. A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén lév , a
szennyvíz közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de arra nem
csatlakozó ingatlanokon elhelyezett építményekben keletkez települési folyékony hulladék
elhelyezésére, valamennyi ilyen építmény tulajdonosára, használójára, kezel jére, bérl jére
(továbbiakban: Tulajdonos) függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet.
2. Fogalmi meghatározások
2. §. E rendelet alkalmazásában:
(1) Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkez , ott gy jtött és tárolt, veszélyesnek
nem min sül szennyvíz és szennyvíziszap, kivéve a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint
a termelési és szolgáltatási tevékenységb l származó technológiai eredet szennyvíz és
szennyvíziszap.
(2) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony
hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék
elhelyezése céljából történ elszállítása.
(3) A hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellen rzött és rendezett
lerakását (befogadását) illet leg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény
üzemeltetése.
A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.
A város közigazgatási területén lév valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy
használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanon keletkez folyékony hulladék
összegy jtésér l, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésér l a rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni.
3. A település folyékony hulladék elszállítására irányuló
közszolgáltatás ellátásának rendje, a szolgáltatók jogai és kötelezettségei
3. §. (1) A települési folyékony hulladék elhelyezése: a szippantott és elszállított szennyvíz
befogadására, határozatlan id tartamig, csak az Észak Csepel Szigeti Víz- és Csatornam Kft
által üzemeltetett városi szennyvíztelep (továbbiakban: Befogadó) a jogosult. Minden egyéb
elhelyezés e rendeletben rögzített szankciókkal jár.
(2) A folyékony hulladék szállítása: a képvisel -testület a város területén, határozatlan
id tartamig, az AD Kft-t és az ÉCSVCS Kft-t bízza meg a szippantott szennyvíz szállításával,
aki azt köteles az (1) bekezdésben írt Befogadónál elhelyezni.
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A szippantást és szállítást végz Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által
meghatározott m szaki, közegészségügyi követelményeknek megfelel en köteles
ellátni.
A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt
rendszer , csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhet , a megrendelést l
számított 72 órán belül.
A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszínt l eltér
szín , jól olvasható bet nagyságú felirattal fel kell tüntetni.
Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyez dés
keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett területet oltott mésszel, vagy más
fert tlenítésre alkalmas anyaggal fert tlenítenie kell.
(3) A Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba
bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásáról, a
szolgáltatása során ezekr l a helyekr l elszállított szennyvíz mennyiségér l.
(4) Az ingatlanok vízfogyasztását és az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiséget össze
kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a
vízfelhasználás 50 %-át, úgy a Szolgáltató köteles értesíteni a jegyz t.
4. Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
4. §. (1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata
során keletkez szennyvizek szakszer elhelyezésér l.
(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgy jt ben összegy jtött és ideiglenesen tárolt
szennyvizet a 3.§. (2) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval köteles elszállítatni.
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet
melléklete szerinti díjat megfizetni.
(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a szállítást végz
Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló
körülményt, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8
napon belül a jegyz höz továbbítani.
5. A közszolgáltatási szerz dés létrejötte
5. §. (1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles
igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerz déses
jogviszony a folyékony hulladék esetén a közszolgáltatás rendelkezésre állásával jön létre.
(3) A szerz déses jogviszony kezd id pontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a
közszolgáltatási tevékenységet megkezdi.
(4) A Szolgáltató köteles ügyfélfogadást tartani, a szolgáltatással összefügg valamennyi
panaszt megvizsgálni és a vizsgálat eredményér l a panaszost 30 napon belül tájékoztatni.
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6. A közszolgáltatás díja
6. §. (1) A Képvisel -testület a Szolgáltató kezdeményezésére minden év december 31-ig
rendeletben határozza meg a következ naptári évre vonatkozóan a közszolgáltatás díját. Az
érvényes díjtételeket e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A mindenkori érvényes díjról a Szolgáltató a végzend
díjjegyzéket köteles készíteni.

tevékenység feltüntetésével

(3) A Szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követ en azonnal, számla alapján jogosult
beszedni.
7. Szabálysértések
7. §1
Záró rendelkezések
8. §. (1) Az e rendelettel összefügg
Szigetszentmiklós Város Jegyz je ellen rzi.

tevékenységeket, a rendelet végrehajtását

(2) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, mellyel egyidej leg a Helyi Környezet
Védelmér l és Közterületek és ingatlanok rendjér l, a település tisztaságáról szóló
19/2003./X.29./ sz. rendelet 1. sz. melléklet folyékony hulladék elszállításának díjára
vonatkozó rendelkezése hatályát veszti.
Vargáné dr. Pet Terézia
jegyz

Fodor Antalné dr.
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét 2005. április 19-i ülésén alkotta,
2005. április 20-án kihirdetésre került. Módosítva a 22/2006.(XII.20.), a 9/2008.(III.28.), a
11/2010.(III.26.) és a 17/2012. (V.24.) önkormányzati rendelettel.
dr. Borók Dóra
jegyz
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Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 2012. május 31. napjától.
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1. melléklet a 10/2005 (IV.20.) önkormányzati rendelethez2
„Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén összegy jtött települési folyékony hulladék
(szippantott szennyvíz) elszállításának és ártalommentes elhelyezésének (szennyvíztelepi
kezelésének) díja:
Szolgáltatás díja
2010. április 1. napjától

Megnevezés
Nettó

Áfa 25%

Bruttó díj

Lakossági és intézményi fogyasztó
esetén 1-4 m3-ig
8.665 Ft

2.166 Ft

10.831 Ft

Lakossági és intézményi fogyasztó
esetén 4 m3 felett
2.167 Ft

542 Ft

2.708 Ft

Ipari fogyasztó esetén 4 m3 felett

758 Ft

3.791 Ft

3.033 Ft

A lakossági díj a hatályos költségvetési törvény szerinti állami támogatást nem tartalmazza.”

2

Módosította a 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. április 1. napjától.
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