
 
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 
        22 /2004.  (XII.28.) 

 rendelete 
 
 

a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  
 

 
Taktaszada Község Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 
(továbbiakban Hgt.) 21-23. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékkal 
kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, 
valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési  folyékony hulladék 
ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II.1.) ÉVM rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1 § 
 

A rendelet célja az  ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési 
folyékony hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 
 
 

A rendelet hatálya 
2 § 

 
(1) A rendelet tárgyi hatálya a Tv-ben meghatározott települési folyékony hulladék 

gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás 
teljes körére terjed ki.  

 
(2) A rendelet területi hatálya Taktaszada település közigazgatási területére terjed ki. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó 
szolgáltatóra, valamint  Taktaszada településen a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok 
tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), továbbá valamennyi gazdálkodó 
szervezetre, ahol a folyékony hulladék keletkezik.  

 
 

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás  
ellátásának rendje 

3 § 
(1) Taktaszada Község közigazgatási( bel-) területén a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatást Taktaharkány Önkormányzati Kommunális és Közszolgáltató Kht. 3922. 
Taktaharkány, Honvéd utca 32.  (továbbiakban : Közszolgáltató)  végzi az 



  

önkormányzattal történő megállapodás alapján. A közszolgáltatást a közszolgáltató 
kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.  

 
(2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani. 
 
(3) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésre – jelen 

rendeletben szabályozott módon- az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 
(4) Gazdálkodó szervezetek /Ptk.685.§.(c)./ a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben 

keletkezett nem elkülönítetten gyűjtött és a Hgt. 13.§-a alapján nem hasznosított vagy 
ártalmatlanított hulladék tekintetében a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, a Hgt. 
21.§. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. Kivételt képeznek ez alól a Hgt. 20.§ 
(4) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek. 

 
 

A közszolgáltató kötelezettségei 
4 § 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett és a közszolgáltató által 

összegyűjtött települési folyékony hulladékot a Taktaharkány Közüzemi és Szolgáltató 
Kht. által működtetett és a környezetvédelmi hatóság határozatával engedélyezett 
Taktaharkány 071 hrsz-ú külterületi ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepen kell 
elhelyezni. 

 
 (2) A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni. 
 
(3) A szolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 24 órán belül köteles 

elvégezni, kivéve ha hétvége és munkaszüneti napok következnek. 
 
 

A közszolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások 
5 § 

 
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt 

rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. 
 
 
(2) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés 

keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és 
fertőtlenítenie kell. 

 
(3) A szolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési 

előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.  
 

 
 
 
 
 



  

 
Az ingatlan tulajdonosának, gazdálkodó szervezetnek  jogai és kötelezettségei 

6 § 
 
(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés       
     kialakítását a tulajdonos és a gazdálkodó szervezet az ingatlanon belül és az építési hatóság       
     által engedélyezett, külön jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló  
     berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy  
     talajvízszennyezést. 
 
(2) Az  ingatlan tulajdonosa és a gazdálkodó szervezet a települési folyékony hulladék 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13. §-ai, illetve a 20-21. §-ai és 
a 23. § b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására 
feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni, kivéve a Hgt. 20.§. (4) 
bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek.  

 
(3) A tulajdonos és a gazdálkodó szervezet a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége 

után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat 
megfizetni. 

 
(4) A szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a lakosok kedvezményben  részesülnek, 

melynek összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza és összegéről a 
Képviselőtestület a díj felülvizsgálatakor dönt. Az önkormányzat a kedvezményből adódó 
különbséget díjkompenzáció formájában évente két alkalommal köteles a 
közszolgáltatónak megtéríteni. 

 
 (5) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet  köteles a szennyvíz tárolására szolgáló 

létesítmény szükség szerinti rendszeres és folyamatos ürítéséről gondoskodni úgy, hogy a 
létesítményből szennyvíz ki ne follyon. Köteles a létesítmény tisztántartásáról, szükség 
szerinti fertőtlenítéséről, karbantartásáról is gondoskodni. 

  
(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által kiállított számlát 6 

hónapig köteles megőrizni és felszólításra az ellenőrző hatóságnak felmutatni. 
 

A közszolgáltatási szerződés létrejötte 
7 § 

 
(1)A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerződés a 

tulajdonos, illetve a gazdálkodó szervezet  és a szolgáltató között  a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre.  

 
(2) A Hgt. 21. § (3) bekezdés b.) pontja, illetve a 23. § b.) pontja alapján a feljogosított 

közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az önkormányzat által a Hgt. 22. § 
-a alapján a kötelezően szervezett közszolgáltatásra – a Ptk. közüzemi szerződésekre 
vonatkozó szabályai szerinti (Ptk. 387-388. §) szerződéses jogviszony jön létre. 

 
(3) A települési folyékony hulladék elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a 

szolgáltatónál megrendelnie. 
 



  

(4). A szolgáltatást igénybe vevő a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényét a 
közszolgáltatónak személyesen / vagy telefonon hétfőtől – péntekig  

      (8,00 órától –16,00 óráig) jelentheti be.) 
 

A közszolgáltatás díja 
8 § 

 
(1) A közszolgáltatás díját a Képviselőtestület legalább 1 évi díjfizetési időszakra határozza 

meg. A folyékony hulladék gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a 
tulajdonos és gazdálkodó szervezet az 1. számú mellékletben meghatározott  díjat köteles 
fizetni. 

 
(2) A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 30-ig 

jelezheti a Polgármesteri Hivatal felé. 
 
(3) A képviselő – testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja. 

 
ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

9.§ 
 

(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelését a képviselőtestület elrendeli.      
Személyes adatként ; a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és 
ideje, valamint anyja neve vehető figyelembe. 

 
(2) Az (1) bekezdésben említett személyes adatok nyilvántartása és kezelése a közszolgáltató 

feladata. 
 
(3) E rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok 

védelméről szóló módosított 1992.évi LXIII. törvény  rendelkezései az irányadók. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
10.§ 

 
Szabálysértést követ el és 30.000 ,-Ft-ig terjedő pénzbirsággal sújtható  
- az az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet, aki a rendelet 6.§ (1) , (2). (5), (6) 

bekezdéseiben foglaltakat megszegi. 
 

Záró rendelkezések 
11. § 

 
Jelen rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, de a rendelet 1. számú mellékletében foglaltakat 
2005. február 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Taktaszada, 2004.december 16. 
 
                       Vajtó János                                                   Harangozóné Vitális Márta 
                       polgármester                                                                    jegyző 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

1. számú melléklet az 
22/2004. (XII.28.)  

önkormányzati rendelethez 1
 
 
 
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2008.február 1– 2009.január  31. 
közötti időszakra: 
 
       - 1m3 díja: 2.766,-Ft   +Áfa (20%) 
 
       - 5 m3 díja: 13.833,-Ft  +Áfa (20 %) 
 
Ebből a lakossági fogyasztókat 652,-Ft kedvezmény illeti meg m3-enként, 5 m3 szippantás 
esetén összesen 3.260,-Ft  kedvezmény illeti meg, mely magában foglalja az általános 
forgalmi adót is. 
A közszolgáltatás díja tartalmazza a szippantás, ártalmatlanítás, szállítás költségét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Módosította a 20 /2007 (XII.21.) rendelet. Hatályos 2008. 02.01. 
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