Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (IV. 01.) rendelet
a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontja és a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják települési
folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
Minden hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a
hulladék:
- mennyiségének csökkentését eredményezze,
- újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé,
- okozta környezeti hatásokat minimálisra csökkentse,
2.§
(1) A rendelet területi hatálya Kunpeszér község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra,
ingatlan kezelőre, vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a
tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a község folyékony települési hulladékok kezelésére irányuló helyi
kötelező közszolgáltatás biztosítására terjed ki.
3.§
(1) Kunpeszér község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a község közigazgatási
területén a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes
elhelyezését szervezett helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) A folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen
lévő ingatlan tulajdonosa - a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - köteles
igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak tekinthető az az ingatlan, amely a községi
szennyvízcsatornára nincs rákötve, vízellátása megoldott.
4.§
(1) Kunpeszér község közszolgáltatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtésével,
szállításával és a kijelölt helyen történő ürítésével kapcsolatos közszolgáltatást, az arra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján a BÁCSVÍZ Zrt. /Kecskemét, Izsáki út 13./ (a
továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.
(2) A szolgáltató tevékenysége végzése során a hatályos jogszabályokban előírt feltételeket köteles

betartani.
(3) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és kijelölt helyen
történő ürítésére irányuló közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében
szükség szerint köteles ellátni.
5.§
(1) A települési folyékony hulladék leürítése kizárólag a Kunpeszéri folyékony hulladék leürítőbe
(Kunpeszér belterület 316/2 helyrajzi szám alatt) történhet. A leürítő üzemeltetője a BÁCSVÍZ
Zrt. /Kecskemét, Izsáki út 13./ (továbbiakban: Üzemeltető).
(2) A Közszolgáltató a leürítésért és ártalmatlanításért az Üzemeltetőnek díjat köteles fizetni.
6.§
(1) Az Önkormányzat szervezésében e rendelet szerint megvalósuló folyékony hulladék gyűjtése,
elszállítása, valamint elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan
tulajdonosa részéről kötelező, és e körben a Közszolgáltató köteles szolgáltatni.
(2) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás igénybevételével.
A szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltatás felajánlásával tesz eleget.
(3) A szolgáltató köteles a megrendelést, a bejelentést követő 48 órán belül teljesíteni, a szippantást
a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások megtartásával elvégezni.
(4) A szolgáltatás elvégzéséért, és az ártalmatlanításért a megrendelő díjat köteles fizetni.
(5) A megrendelő köteles biztosítani a tároló hozzáférhetőségének lehetőségét és a szippantás
végrehajtásának egyéb feltételeit.
7.§
A rendeletben előírt leürítési, ártalmatlanítási díj és a közszolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj
mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
8. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosának
személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltató részére a
kötelező közszolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(2) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel.
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat
nyilvántartásából 5 napon belül kell törölnie a Közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás
fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig
tarthatja nyilván a személyes adatokat a Közszolgáltató.
(5) A Közszolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult
személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja

a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét.
(6)1
9. §
E rendelet 2009. május 01. napján lép hatályba.

Kunpeszér, 2009. március 30.

Sipos Gyuláné
polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2009. április 01-én kihirdetésre került
Kunpeszér, 2009. április 01.

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

Melléklet

Folyékony hulladék fogadásának díja:
Szállítás díja:
Vízterhelési díj:
Összesen:

…..434,- Ft/m3
1066 Ft/m3
20 Ft/ m3
1520 Ft/m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1 hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.29.) sz. r. 4. §-a, hatálytalan 2012. május 30-tól

