
Szigetbecse Közsé g Önkormán yzlttt
74/2013. (XII. 20.) önkormányzati rcncleletc

a nem közművel iisszegyűjtött háztartirsi
szennyv tz b egyűj té sé re vonatktlző kijzszolgáItatrisról

Szigetbeosc Közsé g ÖnkormányzatKé pviselő_testülete az Alaptörvé ny 32. cikk (1) bokczclc1s
a) pontjában meghatározott feladatköré ben eljárva' aví zgazdáIkodásról szóló l995. é ví  LVll'
törvé ny 45' $ (6) bekezclé sé ben kapott fell-ratalrnazás alapján a következőket rendeli el:

A rcndclet hatáIya

1. s (1) A rendelet szenré lyi hatálya kiterjed Szigetbecse közsé g közigazgatási tcriilctc1rr
ll-rinden olyan közcsator'nával el nem látott tertileterr vagy közcsatorniival ellirtott, .lc
közcsatom[tra rá nerrr kötött irrgatlan tulajdorrosára, \/agyonkezclőjé r'e vag1, cgyé b jo9cí rllcl,
lrasználój irr'a (a további akban e gyütt : in gatl antul aj dono s).

(z) 
^ 

rendelet tárgyi hatá|ya kiteied az (1) bekezdé s szcrinti ir]gatlar-}ttLlitjilorLtl:;llitl
keletkcző nem közművel összegyí ijtÓttháztartási szennyví znek begyŰrjté sé re, valat-trint az et're
vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet l'ratálya nem terjed ki az ipari szennyví zre' Szenllyví ziszapok kezelc<sé re.
szállí tására. irrtalmatlaní tására é s a veszé lyes hulladé kokra, tirgödrök taltalmára, valat'trit-tt :tz
czekkcl összeftiggő tevé kenysé gekre.

(4) Gazdálkod ő szewezet akkor köteles a közszolgáltatás igé nybcvé telé re, lra a
gazdasági tevé kenysé gé vel összeÍ ilggé sberr keletkezett teleptilé si folyé kony lrLr1lacié l<árrali
kezelé sé r'ől a ví zgazdálkodásról szóló törvé nyberr foglaltaknak rr'reglclclőetr llct]l

-qoncloskodik"

Akozszolgí rltató ós az ártalmatlaní tó hcly mcgncvczósc

2. s (1) A trenr köztrrűvel összegyŰrjtött házIaflási szennyví z begytijté sé t, szállí tásárt é s
ártalonmelrtcs elhelyezé sé t az önkornrányzathelyi közszolgáltatás Úrtján lritja el.

(2) 
^ 

nenr közrniivel összegyiijtött háztartási szennyví z begyí ijté sé t, szárllí tirs1rt é s
irrtalrrra1laní tti helyre törté nő ellrelye zé sé ve1 kapcsolatos közszo1girltat1rsi 1clircllito1'llL
Szigetbecse közsé g közigazgatási tertileté rr aZ 1. sziilnÚt ineilé kletberr nrcglra1lil'tlztltr
közszo1gá1taló (a továbbiakban: közszolgáltató) vé gzi.

(3) Szigetbecse kozsé g közigazgatási teriileté rr található ingatlanokorr ke1ctl<ez(i ttctlt
köznrŰtvel összegyűrjtöttháztafiási szennyví z ürí té si helye, kizárólag a Daköv l(ft Rirclii:i,ci
I:zentlgazgatóságának 2300 Ráckeve, O273l7 hrsz-ú  telepé n u' 

".r. 
ki.j.lölt fogadóté r lelir.í tő

csatlakozásirn iirí thető le.

Az tinkornr ányzat közszolgáltat:í ss al kap csolatos fela d atai

3. $ (1) A l<özszolgáltatás tekintcté ben az önkor'mányzat leladata
a) a közszolgáltatás köré be tartoző, nem közrniivel összegyŰrjtött lrí lztart/tsi szetrnyi,í z

rendszeres átvé telé nek, elszállí tásának é s ár'talrrratlairí tásirnak lncgszervezé sc é s
eIlenorzé se,

b) a közszo1gáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgá1tatóval
liözszolgáltatási szerződé s rnegköté se.



A közszolgí rltató jogai é s kötelczcttsógei

4. $ (1) A nem közművel összegyűjtöttháztafi.ási szennyví z szállí tása kizárőLag erre a oé lra
ké szí tett zárt rendszerŰr olyan jármtivel é s Í rgy r'é gezhető' lrogy aZ teljes rné rté kbcrr
megfeleljen a nrindenkor é rvé rryes jogszabályoknak. A gyűjté st, szállí tást vé gzőjárrrriii,ön l'el
kell tiintetnj az iizeneltető nevé t' cí mé t.

(2) A nerrr közrnűvel osszegyűjtött háztartási szennyví z szállí tását Í rgy kell vé gezni, 1rog1,

aZ szennyezé st, elcsor'gást ne okozzon. Elcsorgás eseté n a szennyezé st rnegszi.intettri, ttz
elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett teriilet fertőtlení té sé t elvé gezni vagr'
elvé geztetrri, a kárelhárí tást, a környezet eredeti áLlapotát helyreállí tani a szennyezé st ol<<lzti

vállalkozó kötelessé ge, melynek haladé ktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltatő az ingatlantulajdonos megrendelé sé tol szánrí toLt 72 ór'án bellil, vele

egyeztetett időpontban köteles a nem közművel összegyŰrjtött háztartási szennyvizet
begyŰrjteni ós vé gleges ártalomrnerrtes ellrelyezé s cé ljából a 2. $ (3) bekezdé sben rrrcgjelölt
szerulyví ztisztí tó telepre szá1lí tani.

(4) Amennyiben a szolgáltatás elvé gzé sé re nyitva ál1ó lratár'idő vasártrapra Vag),
jogszabál1'barr tneg1ratátozott nrunkasztineti napra esik, a szolgáltatást a sorotr koi,etkcző
trrltnkatlapon kell elr,é gezni.

(5) A közszolgáltatő az irrgatlantulajdonostól a nenr közrnÚivcl összegyiljtött hliztartlisi
szennyvizet az ingatlantulajdonos elozetes bejelenté se alapjárr vcszi 1tt ós gorrclosliocliLl rz
icleig1enes gyűjté sé r'e szolgá1ó lé tesí trné ny befogadóké pessé gtől friggő clszállí tásirról.

(6) A közszolgáltató köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből nregállapí thatő ttz
elszállí tott szennyví z mennyisé ge' minősé ge (lakossági, egyé b kommurrális), származási
helye.

5. $ (1) A szennyví z begyűjté se' elszállí tása é s ártalrrratlaní tása csak jogszabályban
meglratározott eSetben sztineteltethető vagy korlátozható.

(2) Az ismeretlen összeté telű szennyvizct veszé lytelerrsé gé rrek, Vagy veszé lyesscgé ncl'
megállapí tirsáig veszé lyes htrlladé knak kell tekinteni, anrely esetekben a közszolgirltatti ir

tninclenkori jogszabályi előí rások Í igyelembevé telé vel nreg1é lelo inté zkedé sek nrclie tt
tnegtagadhatj a annak elszá11í tását.

(3) A közszolgáltató aháztartási szenrryví z elszállí tását nem tagadhatja nreg, kivé ve az (2)
bekezclé sbclr foglaltakat é s azt az esetet, ha a szippantandó anyagról é rzé kszervi rnegirllapí tás
alapján, vagy egyé b módon felté telezhető, lrogy az önkormányzat által kijelölt átadási lrclycrr
szennyví zelvezető törzshálőzatba vagy szennyví zelvezető mtibe a kiilön jogszabályok szerint
nc,in hclyczhctő el.

Az in gatlantulaj clonos j o gai é s lrii t clczctts é gci

6. $ (1) Az ingatlanttrlajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví Zel aZ
irrgatlarra tertileté n beliil, zárt, ví zzáró kivitelÍ i közrnűpótló lé tesí tmé nyben köteles gyirjteni.

(2) A közműpótló lé tesí tmé nybe csak háztarÍ ási szennyví z vezethető. Tilos a közmtipótló
lé tesí tmé nybe rrré rgező-, tttz é s robbarrásveszé lyes anyagot, állati tetemet vagy egyé b olyati
anyagot ellrelyezni, amely veszé Iyeztetheti a begyÍ ljté st, ürí té st vé gző vagy rnás szer-né lyck
é let- é s tcsti é psé gé t, egé szsé gé t, valamint a Szennyví ztisztí tő teiep rerrclelteté sszerii
rnűködé sé t é s a mÍ rtárgyainak állagát.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles aZ (1) bekezdé s szerint gyú ijtött nenr közrlitivel
összegyŰrjtöLt háztarLási szennyví z tekinteté ben a közszoigáltatást igé nybe verrrri é s jclcrr
r'errdelet 2.s Q) bekezdé sé ben rrregjelölt közszolgáltatónak átadni é s ré szé rc a közszolgiritatás
ellené rté ké t az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlí teni.

(4) A nem közművel összegyűjtött lráztartási szennyví z elszállí tását az
ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál nregrendelrli. t\z



ingatlantuiajdonos kötcles biztosí tani a gyiijtőhely rnegközelí tlretősé gé t a szál1í t(ljtir'nii
számára oly módon' hogy az elláthassa feladatát.

(5) Az ingatlantulajdonos é s a közszolgáIÍ atő közötti jogviszonyt a ]<özszolgálttrtí rs
igé nybevé telé nek té nye hozza lé tre. A jogviszony kezdődő időpontja aZ a nap, arr-relyen a
közszolgáltatő a kózszolgáItatás teljesí té sé nek megkezdé sé r'ől é s lé nyeges Í 'elté teleiről az
irrgatlantr'rlajdonost í rásban é rtesí tette, illetve felhí vás közzé té tele irtjárr tájé koztaÍ ta.

(6) A nem közművel osszegyűjtött háztartási szennyví z elszállí tását arra jogostrlatlarr
szenré llyel az ingatlantrrlajdonos netrr vé geztetheti. Az ingatlarrtulajdorros köteles meg|elclő
rendszet'essé ggel é s időben elvé geztetni a közszolgáltatást é s az elvé gzé sé hez a szüiksé ges
l'e1té telekct biztosí tarri'

(7) Az ingatlarrtulajdonos mentesül a közszolgá1tatás igé nybevé telé re votlatkozci
kötelezettsé g alól, ha a nenr használt vagy beé pí tetlen ingatlanán háztartási szennyví z tlcttr
keletkezik é s ennek té nyé t í rásban bejeleriti aközszolgáltatórrak'

Szcmólycs aclatok kczclósóre vonatkozó rendclkezósck

7. s (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvárrtartásáról külön jogszabályban nreglratározottak
szerint a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A kozszolgáltatőjogosult az ingatlantulajdonos (1) bekezdé sben Í -elsorolt adatait az cl

rerrdclet szerinti közszo1gáltatás teljesí té sé vel össze1üggé sben a lratályos aclatvé ciclrtri
jogszabályok szerint kezelni. A közszolgáltató kizárólag az ingatlantula.jdonossal l-errn/rllri
jogviszorry tartama alatt' valamint e jogviszony megszűné sé t követoerr a jogszabirlyokbar'r
eloí r't iratrrregőrzé si kötelezettsé g tartama alatt kezelheti ezen adatokat.

A lttizszolgirltat:í s dí ja, az cgysé gnyi dí jtótcl é s a Í izetendő dí j nrcgí rllapí t:isa

8. $ (1) Az egysé gnyi dí jté tel a közszolgárltató álta] elszzillí tásra irtvett hullacié k rn3-é bcri ker'iil
kilejczé sre. A települé si hulladé kkezelé si közszolgáltatás legmagasabb, irltaliuros lbrgirlrrri
adót nerrr tartalmazó egysé gnyi dí ját a rendelet 2. számu mellé klete állapí da trreg, al<lié ill.
lrogy a Irzctcndő dí j megállapí tásakor a közszolgáltató által - dí j kiszárrrí tásár'a votlall'ozó
előí rások alapjárr _ ké szí tett é s minden é v novenrber 15. napjáig Szigetbecse l(özsé {_{

Örrkorrnárryzatához eljuttatott drjkalkuláciőjához ké pest dí jcsökkentő té nyezőké nt keli
ligye1cnlbe venni a koltsé gek ellenté telezé sé re kapott kö1tsé gr'eté si tánrogatást.

(2) A közszolgá|tatási dí j fizetendő összegé t aközszolgáltatő á|Lapí tjafircg, aZ egysé gnyi
dí jté tel é s az elszállí tott települé si folyé kony hulladé k mennyisé gé nek a szorzata alapjiln. Az
elszállí tott teleptilé si folyé kony lrulladé k rrrenrryisé gé t a szippantó gé pjárnrtibe gyilrilag
beé pí tett szintnré rő (szintjelző) alapján .kell nreglra1ározni. A legkisebb szám1ázhatcl
rnennyisé g 1 ntj' a kozszolgá\Í atő az 1 m3 alatti mé r't mennyisé g esetóbcn is az l ttl]-ltcz
tartoző dí j té telt számláz.

(3) Az irrgatlarrtulajdonos áItaI ftzetendő közszolgáltatási dí jról a közszolgáltató szirrnlát
bocsát ki, nrely alapján az ingatlantulajdonos aközszolgáltatási dí jat a közszolgáltató ré szór'e
a teljesí tett közszolgáltaÍ ás a|apján kibocsátott számla alapján magánszenré lyek eseté betr it
te ljesí té ssei egyidejűleg ké szpé nzben; vállalkozások eseté n a teljesí té ssel egyi11ejti1eg
ké szpé nzben Vagy utólag' a számla ké zhezvé telé től számí tott 15 rrapon beliil kötcle s

kiegyenlí terri. A meg nem flzetett dí j adók módjára behajtható köztartozásnak nrirrősril a
hrrlladé kr'ól szó1ó törr,é ny rendelkezé sei szerirrt.

(4) A közszolgáltatási dí jat tartalmaző számIa aclataival é s összegé vel kapcsolalbatt az'
ingatlantulajdonos a közszolgá|tatőnáI, a számlázással kapcsolatban pedig a dí j beszec'lőjé rról
(a közszolgáltató megbí zottjánál) í rásban kifogást enrelhet. A kiIbgásnak a szántlli
kiegyerrlí té sé re vonatkozó kötelezettsé g teljesí té sé re halasztó hatálya nitrcs. A ltiÍ bgirsra,
annak ké zhezvé telé től számí tott 30 napon belül a közszolgáltató vagy megbí zottja válaszolni
köteles.



(5) Tú lszámlázás eseté n a többletösszeget é s annak időarányos kamatait a kozszolgáltatő
visszafizeti Yagy aZ ingatlantulajdonos í rásbeli ké relmé re azt a soron következő, eseclé kes
dí j Í izeté s i kötelezetts é gbe b eszámí tj a.

(6) Az 5. $ (2) bekezdé sé ben foglalt esetben a közszolgáltatónak joga van iLZ
in gatl antulaj dono s r é szé r e a ki szál l ási költsé  get kiszámlázni.

Zárő rendelkezé sek

9. $ (1) Ez a rendelet2}I4.január 1-jé n ié p hatályba.
(2) Hatályát veszti a folyé kony hulladé k összegyűjté sé ről, elszállí tásáról é s

ártalommentes elhelyezé sé ről, valamint aszenrlyví z elvezeté si é s kezelé si dí j megállapí tásáról
szőlő 151201 1. (X[. 15.) számú  rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Eurőpai Parlament é s a Tanircs
20 0 6 / I23 lEK irányelvnek való me gfelelé s t szoIgáIj a.

Szigctbecs e, 2013. december 19.

Kihirdeté si záradé k:
A rendelet kihirdetve 20T3.
Hivatal hir'detőtábláj an.

december 20. napján a Szigetbecsei Közös onkorrnárryzati
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A nem közművcl összegyűjtöttháztartási szennyví z bcgyűjté sé re vonatl<ttzti
közszol gáltatásróI szó|ő 1'4 12013. (XII. 2 0.) önko r mány zati ren tl elet

1. mcllól<lctc

Szigetbeose közsé g közigazgatási területé n a nem közművel összegyŰrjtött lráztartási
szennyví z begyűjté sé t, elszáIlí tását é s elhelyezé sé t a közszolgáltatási pályázat elbí rálásáig,
ideiglerres megbí zással Tóth János (2300 Ráckeve, dr. Skulté ti u. 26.) vállalkozó vé gzi.

A ncm közművel összcgyűjtijtt háztartási szennyví zbegyí i.itósé re vonatkozti
közszolgáItatí rsról sző|ő 14l20r3. (XII. 20.) önkrrrnrányzati rcndelct

2. mellólrlctc

A netn közrrrűvel összegyűjtöttháztaftási szerrnyví z begyŰrjté sé nek kötelezó közszolgirltatirsa
igé rrybevé telé é rt fizeterrdő dí j, mely tafialmazza a Daköv Kft' által felszámolt letirí té si ós
kezelé si dí jat:

termé szetes szemé ly ingatlantulaj donos ré szé re:

nem termé szetes szemé ly ingatlantulajdonos ré szé re:

A l1em közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyí ijté sé nek
költsé gveté si törvé nyben ilyen cí men meghatározott normatí v állarrri
csökkerrti.

l.

2.

l.4I7 Ft/m3+ÁIrA,

1.654 Ft/rn3+ÁFA,

dí ját a 2014. rjvi
támogatás összcgc


