BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet
A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról
– egységes szerkezetben az 5/2008.(I.24.) önkormányzati rendelettel
és 15/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2000 évi XLIII. Tv. 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladékot kibocsátó,
közüzemi szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, illetõleg az
ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: Kibocsátó).
(3) A rendelet tárgyi hatálya a folyékony kommunális hulladék egyedi
szennyvízgyûjtõben történõ elhelyezésére és a kötelezõ közszolgáltatásra (elszállításra
és ellenõrzött végleges elhelyezésre, befogadásra és ártalmatlanításra) terjed ki.
Általános rendelkezések
2.§
(1) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott területen Kibocsátónak a szennyvíz
ideiglenes gyûjtésérõl közmûpótló berendezéssel kell gondoskodni. Új közmûpótló
berendezést a vonatkozó építésügyi elõírások alapján, csak vízzáró kivitelben lehet
megépíteni.
(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott területen lévõ ingatlanok ivóvízbekötése
(kert6i csap létesítés kivételével) meglévõ bekötés bõvítése használatbavételi
engedéllyel rendelkezõ, beüzemelt közmûpótló berendezés megléte esetén végezhetõ.
A szolgáltató jogai és kötelességei
3. §
(1) Borsodnádasd Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatást (továbbiakban: Közszolgáltatás) az Észak-magyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) látja el, az Önkormányzattal
kötött megállapodás alapján.1
(2) Az (1) bek. szerinti ellátási területen a Közszolgáltatást csak Szolgáltató végezheti.
Amennyiben a Közszolgáltató alvállalkozókkal köt szerzõdést, az alvállalkozók
tevékenységéért teljes felelõsséggel tartozik.
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(3) A közszolgáltatás ellátása során Szolgáltatónak mindenkor be kell tartani a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv-ben, a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001.(XI.14.) Korm.
rendeletben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben, a
településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok
ártalmatlanításáról szóló 4/1984.(II.01.) ÉVM rendeletben, valamint a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrõl szóló
16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben foglalt elõírásokat.1
(4)A begyûjtött települési folyékony hulladékot a borsodnádasdi szennyvíztisztító telepen
kell elhelyezni.
(5)Szolgáltató a települési folyékony hulladék szabályszerû elhelyezésének ellenõrzése
érdekében köteles – az ivóvíz-szolgáltatási adatokkal az azonosítható módon – az alábbi
adatokat folyamatosan, Kibocsátónként nyilvántartani:
-

Kibocsátó neve, címe
Elszállított települési folyékony hulladék mennyisége,
Szállítás idõpontja
Szállítási számla száma,
Szállítást végzõ azonosítási adatai.

A nyilvántartás alapján Szolgáltató minden évet követõ március 31-ig Kibocsátónként
vízmérleget készít. A vízmérleget elsõ alkalommal 2007.március 31-ig kell
elkészíteni. A Polgármesteri Hivatal a nyilvántartás és vízmérleg ellenõrzésére
jogosult.
(6) A települési folyékony hulladék elszállítását Szolgáltató – Kibocsátó eseti
megrendelése alapján – a megrendelés napjától számított 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni. Szolgáltató a megrendelés felvételével egyidejûleg közli kibocsátóval a
szállítás idõpontját és a szállító jármû adatait.
(7) Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását külön rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díj ellenében végzi. A megállapított díj a települési
folyékony hulladék ellenõrzött, rendezett lerakásának és ártalmatlanításának költségeit is
magában foglalja.2
(8) Szolgáltató köteles a Közszolgáltatás megkezdésérõl, valamint a megrendelés
módjáról Kibocsátót részletesen tájékoztatni.
(9) Szolgáltató az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét Kibocsátó részére
az elszállítás idõpontjában köteles számlával igazolni. A számlán a jármû rendszámát és a
vállalkozás nevét fel kell tüntetni.
(10)
Szolgáltató és alvállalkozói kötelesek egységes azonosító jelet használni a
szállítást végzõ jármûveiken.
(11)
Szolgáltató köteles a jegyzõnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e
rendelet megsértését tapasztalja.
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A kibocsátó jogai és kötelességei
4. §
(1) Kibocsátó a települési folyékony hulladékot az ingatlanán egyedi közmûpótló
berendezésben köteles gyûjteni. Az egyedi közmûpótló berendezést köteles
környezetvédelmi szempontból megfelelõ módon használni és rendszeresen üríteni.
(2) Kibocsátó a közszolgáltatást köteles igénybe venni. A közszolgáltatási szerzõdés a
szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(3) Kibocsátó a közszolgáltatás elvégzését a 3. § (6) bekezdésében foglalt teljesítési
határidõt figyelembe véve szükség szerint, esetenként
köteles megrendelni
Szolgáltatótól.
(4) A települési folyékony hulladék elszállítását Kibocsátó arra jogosulatlan személlyel
nem végezheti el.
(5) Kibocsátó a közszolgáltatás elvégzéséért külön rendeletben meghatározott díjat köteles
megfizetni Szolgáltató által a teljesítést követõen kibocsátandó számla alapján.1
Fogalom meghatározások
5. §
E rendelet alkalmazásában
a) Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkezõ és ott gyûjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap, kivéve a közcsatorna-hálózatba vezetett, valamint a termelési szolgáltatási
tevékenységbõl származó technológiai eredetû szennyvíz és szennyvíziszap.
b) Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes
tárolására szolgáló létesítmény kiürítése, a folyékony hulladék elszállítása ártalmatlanításra
c) Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító hatásának megszüntetése, kizárás – a környezet elemeitõl
történõ elszigeteléssel vagy anyagi minõségének megváltozatásával.
d) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.
e) Települési folyékony hulladék leürítõ hely: közcsatornának az arra jogosult által kijelölt
aknája, illetõleg szennyvíztisztító telep kiegészítõ mûtárgya.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Aki az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 126. §
bekezdéseiben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és százezer Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. 2
(2)Jelen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba, ezzel egy idõben a 18/2002.(IX.26.) Rendelet
15. és 16. §-a hatályát veszti.
Borsodnádasd, 2005. december 16.
Farkas Pál
Jegyzõ

Sárváry Tamás
polgármester

_______________________________________
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