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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

11/2010.  (VI. 17.) rendelete 
 

a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a telepü-
lési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
                                                                      1. § 
 
                                                           A rendelet célja 
 
A rendelet célja Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén álló ingatlanokon álló építmények 
használata során keletkező települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 
 
                                                                        2. § 
 
                                                            A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet tárgyi hatálya a Hgt-ben meghatározott települési folyékony hulladék (kivéve a 
termelési, szolgáltatási tevékenységből származó, technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíz-
iszap) gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes 
körére kiterjed. 
 
(2) A rendeletet Tiszaalpár nagyközség teljes közigazgatási területén kell alkalmazni. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed 

a) a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezé-
sére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint 
b) a település közigazgatási területén lévő valamennyi beépített ingatlan tulajdonosára és 
használójára (továbbiakban: tulajdonos), ahol folyékony hulladék keletkezik. 

(4) Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást akkor veszi igénybe, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladék kezeléséről 
 

a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési folyékony hulladékkezelés – a környezetvé-
delmi felügyelőség által igazoltan – a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedve-
zőbb megoldással történik. 

                                                                        3. § 
 
                  A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai 
 
(1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési folyékony hulla-
dék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgálta-
tás útján gondoskodik. 
 
(2) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az ingatlan tu-
lajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
                                                                         



 - 3 -

4. § 
 
                                                         A szolgáltató feladatai 
 
(1) Az összegyűjtött szennyvizet kizárólag a települési folyékony hulladék elhelyezésére kijelölt 
telephelyen, a Bácsvíz Rt. Kiskunfélegyházán üzemeltetett TFH települési folyékony hulladék 
fogadó műtárgyban kell a szolgáltatónak ürítenie, mely 30 m3/nap kapacitás erejéig fogadja azt. 
 
(3) A szolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtését és szállítását eseti megrendelés alapján 
végzi. 
 
(4) A szolgáltató a megrendeléstől számított három napon belül köteles a települési folyékony 
hulladékot elszállítani. 
 
(5) A szolgáltató és a tulajdonos között a közszolgálati szerződés a szolgáltatás igénybevételével 
jön létre. 
 
(6) A szolgáltató a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve jelen rendelet-
ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

 

(7) A szolgáltató  a tulajdonossal szemben a teljesítést megtagadhatja, ha az ingatlanon gyűjtött, 
tárolt szennyvíz nem, vagy nem kizárólag települési folyékony hulladékot tartalmaz. 
 
(9) A szolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtését, szállítását e rendeletben maximált díj 
ellenében végzi. 
 
(10) A szolgáltató köteles a szállított települési folyékony hulladékról szállítólevelet vezetni, és 
annak eredetét (tulajdonos megnevezése, címe) a telephely üzemeltetője felé igazolni. 
 
(11) A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát  kiállítani. 
 
(12) Amennyiben a szolgáltató e rendeltben foglalt kötelezettségét sorozatosan megsérti, vagy 
elmulasztja, fel kell vele bontani a megállapodást. Sorozatos szerződésszegésnek minősül, bár-
mely kötelezettség 3 alkalommal történő megsértése. 
 

5. § 
                                           

A tulajdonos feladatai és kötelességei 
 
 (1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés ki-
alakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett vízzáró köz-
műpótló berendezésben köteles gyűjteni oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy vízszeny-
nyezést. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhe-
lyezésére az e rendeletben meghatározott hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni. 
 
(3) A települési folyékony hulladék elszállítását a tulajdonos csak az arra jogosult szolgáltatóval 
végeztetheti. 
 
(4) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz 
megrendelő által is ellenőrizhető mérőberendezése alapján e rendeletben meghatározott díjat fizet. 
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                                                                       6. § 
 

A hulladéktermelőkre vonatkozó egyéb szabályok 
 
(1) Tilos a települési folyékony hulladékoknak a közterületen vízfolyásokba, árkokba, termőföl-
deken, vagy bármely olyan területen történő leürítése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak 
hozzájárulást. 
 
(2) Tilos a települési folyékony hulladék járdára, úttestre, közterületre történő kivezetése. 
 
(3) A települési folyékony hulladék elszállításának megrendelésekor a tulajdonos egyben kötele-
zettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt szennyvíz kizárólagosan ezen rendelet hatálya 
alá tartozó települési folyékony hulladékot tartalmaz. 
 
(4) Amennyiben a települési folyékony hulladék ártalmatlanítása során bebizonyosodik, hogy a 
tulajdonostól elszállított szennyvíz nem kizárólagosan települési folyékony hulladékot tartalma-
zott, úgy a tulajdonos az okozott kárért a szolgáltató felé a polgári jog szabályai szerint felel. 
 
 
                                                                       7. § 
 
                                     A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások 
 
 
 (1) A települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása csak e célra engedélyezett, és a szállítá-
sukhoz előírt vizsgával rendelkező zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gyűjtőtartályban 
(szippantós autó) történhet a közutak szennyezése nélkül. 
 
(2) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét. 
 
(3) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés ke-
letkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlení-
tenie kell. 
 
(4) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait (közszolgáltatást 
igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a hulladékszállító részére átadja, 
aki a részére átadott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos célra használ-
hatja fel. 
 

8. § 
 
                                          A közszolgáltatási szerződés létrejötte 
 
 
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő leürítésre a 
szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, melyre a 
Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai vonatkoznak. 
 
(2) A települési folyékony hulladék elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgálta-
tónál megrendelnie. 
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9. § 
 
                                                       A közszolgáltatás díja 
 
(1) A közszolgáltatás díja szállítási díjból és fogadási díjból tevődik össze. A folyékony hulladék 
kezelésének közszolgáltatási díját Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata e rendelet melléklete 
szerinti díjfizetési időszakra állapítja meg, melyet évente felülvizsgál. 
 
                                                                       10. § 
                                                              

Záró rendelkezések 
 
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, 
 
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 
szóló 224/2004. (VII.22) Korm. rendelet, 
 
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet,  
 
d) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, 
 
e) a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 
 
f) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002.(IV. 10.) EüM rendelet, 
 
g) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 
 
h) a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet  
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(2) E rendelet 2010.  július 01. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gon-
doskodik. 

 
 
 
 Dr. Vancsura István Dr. Menyhárt Anett 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. június 17. 
 

    Dr. Menyhárt Anett 
                      jegyző  
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Melléklet a 11/2010. (VI.17..) rendelethez
1
  

 

 

 

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke  
2012. január 1-jétől 

 

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 
 
 
Szállítási díj:    1300 Ft/m3 
 
Fogadási díj:      452 Ft/m3 
 
Vízterhelési díj:       18 Ft/m3 
összesen:    1770 Ft/m3 
 
 
 

 

 

 

 

                       
1 A mellékletet a 26/2010. (XII.22.), a 24/2011.(XII.14.) Ktr. sz. rendelet 

módosította. 


