5/2002. (II.28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete
A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről
Módosítva: a 24/2002. (VI. 6.), 50/2003. (XII. 18.) , 39/2004. (XII. 30.), 39/2005. (XII. 23.)
és a 5/2006. (I. 27.) , a 3/2007. (II. 01.), a 20/2007.(V.31.), a 7/2008.(II.28.) a
42/2008.(XII.18.), a 17/2009.(VIII.27.) a 35/2009.(XII.17.) ,a 37/2010.(XII.16.),
39/2011.(XII.15.), a 6/2012.(I.26.), a 19/2012.(IV.26.) ,a 21/2012.(V.31.) , a 36/2012. (XII.
13.) valamint a 39/2013. (XII.19.) Önk. rendeletekkel (Egységes szerkezetbe foglalva:
2013.12.19.-én).
1

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás
bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentgotthárd város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán
keletkező települési folyékony hulladék elvezetése és ártalommentes elhelyezése
szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.
Kötelező helyi közszolgáltatás
2. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező települési
folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett
helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) A fenti közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa az ingatlanon
keletkező folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a jelen
rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni,
ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
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(3) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati
rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok számára a közszolgáltató által
alkalmazott közszolgáltatási díj megfizetéséhez Szentgotthárd Város Önkormányzata
támogatást nyújt. A támogatás mértéke a közszolgáltatónak megfizetett díj 42%-a melyet az
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Módosította a 39/2013.(XII.19.) Önk. rendelet . Hatályos 2014. I.01-től.
Módosította a 39/2013.(XII.19.) Önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. I.01-től.

önkormányzat a számla és annak kifizetését igazoló bizonylat bemutatása után fizet meg a
szolgáltatást igénybe vevő, számlán feltüntetett magántulajdonos számára. A bizonylatokat
legkésőbb a szolgáltatás évének december 15-ig lehet benyújtani a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalnál. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetésre 30 napon belül
kerül sor.

Fogalmi meghatározások
3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, mely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület), és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.
b) Települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el,
és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.
c) Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony
hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék
elhelyezése céljából történő elszállítása.
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d) Elhelyező telep: A szolgáltató megállapodása szerinti kapacitással rendelkező
szennyvíztisztítók.
A települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása
4. § (1) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad,
4
kivételt képeznek ez alól azok az ingatlanok, melyeknél a közműcsatornát kizárólag
kényszeráramoltatású rendszer közbeiktatásával lehet igénybe venni. A tulajdonos e rendelet
kihirdetését követő egy éven belül köteles arra rácsatlakozni, melynek költségeit a tulajdonos
viseli. A szennyvízcsatorna-hálózatra való rácsatlakozás megtörténtéig a tulajdonos az
ingatlanán keletkező szennyvíz elszállításáról a jelen rendeletben foglaltak szerint köteles
gondoskodni.
(2) A települési folyékony hulladék zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan
tulajdonosa oly módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi
előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon.
5. § (1) A települési folyékony hulladék szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás
ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert szolgáltató végezheti.
(2) A közszolgáltatás végzésének feltétele még az (1) bekezdésben foglaltakon túl, hogy a
szolgáltató és az önkormányzat között a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos
szerződés legyen.
(3)5 A közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.
Közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petőfi S. út 4.)”.
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Módosította a 7/2008.(II.28.) ÖKT rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. III.17-től.
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Módosította: 19/2012.(IV.26.)ÖKT.sz.r.2.§.Hatályos:2012.V.1.-től.

(4)6Az önkormányzat jegyzője a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII.
27.) számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről folyamatosan
köteles adatokat szolgáltatni a közszolgáltató felé.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei
6. § (1) A szolgáltató a közszolgáltatási munkákat a külön jogszabály által meghatározott
szakmai követelményeknek megfelelően köteles ellátni.
(2) A szolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését nem tagadhatja meg.
(3) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges
rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel
végezhető.
(4) A települési folyékony hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést,
elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni a
szennyezést okozó szolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(5) A települési folyékony hulladék szállítására szolgáló gépjárművek tárolására
engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a szolgáltatónak.
(6) A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren
szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy
közcsatornába kerül.
(7) A szolgáltató a települési folyékony hulladékot a szippantás napján köteles a jelen
rendelet 3. § d) pontjában meghatározott elhelyező telepre beszállítani.
7. § (1) A települési folyékony hulladék összegyűjtésére és szállítására vonatkozó
szerződés a közszolgáltatás megrendelésével a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre,
melynek keretében a szolgáltató köteles a megrendelt közszolgáltatásnak 24 órán belül eleget
tenni.
(2) A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával
igazoltatni.
7
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő
neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást
végző kezeli, ez kötelező adatkezelés. A kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe
vevők körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek, tartozásainak
nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások végrehajtása. A
kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn
kívül csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak és a Többcélú Kistérségi
társulás munkaszervezete számára biztosítja. Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás
igénybe vételének ideje és az igénybe vételt követően öt év. Az adatkezelő a közszolgáltatást
végző szerv munkaszervezete.
8. §
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Módosította a 7/2008.(II.28.)ÖKT rendelet 3.§-a. Hatályos: 2008.III.17-től.
Módosította: 5/2006. (I. 27.) ÖKT. rendelet 2. §. Hatályos: 2006. II. 01-től.
Hatályon kivül helyezte a 39/2013.(XII.19.) Önk. rendelet 4.§. -a 2014. 01. 01.-től.

A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése
9. § (1) Az ártalmatlanítás a rendelet 3. §. d. pontjában meghatározott telepen történik.
(2) A telepre kizárólag a rendelet 3. §. b. pontjában meghatározott, kommunális jellegű
szennyvíz szállítható, termelési és szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű
szennyvíz és szennyvíziszap szállítása tilos.
(3) A telep üzemeltetője köteles a kiszállított szennyvizet a szakhatósági előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított települési folyékony hulladék
mennyiségéről, a beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, és a
szakhatóságok, illetve a 9Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal arra jogosult
köztisztviselőjének ellenőrzés céljából bemutatni.
Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei és jogai
10. § (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerinti gyakorisággal igénybe
venni.
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(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak számla ellenében
megfizeti. A tulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal arra jogosult köztisztviselőjének kérésére
bemutatni.
(3) A tulajdonos köteles a
szolgáltatónak
haladéktalanul
bejelenteni
a
szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozást.
11. § (1) 11
(2) A mindenkor érvényes díjról a
szolgáltató
a
végzendő
tevékenység
feltüntetésével díjjegyzéket köteles készíteni.
(3) A szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően
azonnal, számla alapján
jogosult beszedni.
(4) A szolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő
tulajdonossal
szemben
a
szolgáltató a Polgári Törvénykönyv 301. §-ában meghatározott késedelmi kamatot jogosult
felszámítani.
12. § A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a szolgáltató a közszolgáltatási
kötelezettségét nem az előírt módon teljesíti.
Vegyes és záró rendelkezések
13. § A jegyző jogosult rendszeresen ellenőrizni, hogy
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett
szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,
b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e, továbbá
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.
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Hatályon kivül helyezte a 39/2013.(XII.19.) Önk. rendelet 4.§. -a 2014. 01. 01.-től.
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14. §

15. §13 Jelen rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a települési
szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
biztosító helyi közszolgáltatásról szóló 12/1999. (IV. 1.) ÖKT rendelettel módosított 34/1995.
(XII. 28.) ÖKT rendelet hatályát veszti.

Kihirdetés napja: 2008.12.18-án.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013.12.19.-én.
Huszár Gábor
polgármester
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 31.) Önk. rendelet 6. §. -a 2012. VI. 01-től
Módosította: 24/2002. (VI. 6.) ÖKT. rendelet 3. § Hatályos: 2002. VI. 6-tól.

Az 5 /2002. (II. 28.) ÖKT. rendelet 1. számú melléklete14
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