ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA-KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2003.(XI.24.) számú
RENDELETE
- a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV.tv.16.§.(1) bek-ben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII.tv.(továbbiakban Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a a következő
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
(1) Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező
igénybevételének célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a település tisztasággal, a
közegészségüggyel, valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e
tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.
(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi
közszolgáltatás Anarcs egész közigazgatási területére kiterjed.
(4) E rendelet alkalmazásában:
települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a község közigazgatási területén keletkező
lakossági és egyéb – de nem termelési technológiai eredetű – tevékenységből származik.
lakossági folyékony hulladék: a lakóépület és a vegyes célra használt épület, vagy az
ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa,
birtokosa, használója, vagy azok közössége (továbbiakban: ingatlantulajdonos) által az
ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményben gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék.
2.§.
Anarcs község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
teljesítésére nyílt pályázat alapján jogot szerzett (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult.
3.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége
(továbbiakban tulajdonos) az 1.§.(1) bekezdésben foglalt helyi közszolgáltatást köteles
igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A
tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltatónak.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési folyékony
hulladékot az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint köteles gyűjteni, továbbá az annak elszállítására jogosult hulladékkezelőnek átadni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa csak a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltató települési folyékony
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási
tevékenységét veheti igénybe.
(4) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2.§.
szerinti Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A jogviszony kezdő
időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének
megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján
tájékoztatta.
(5) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége
során települési folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatást nem kötelesek
igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy
ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét
a.) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
A települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség
4.§.
(1) Települési folyékony hulladékot csak a kijelölt ártalmatlanító helyen szabad elhelyezni.
(2)1 Kijelölt ártalmatlanító hely: Szennyvíztisztító telep Kisvárda
(3) Települési folyékony hulladék termőföldön történő hasznosítására külön jogszabályban
foglaltak irányadók.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási munkák ellátása, a Szolgáltató
kötelezettségei
5.§
(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a
szolgáltatást elvégezni.
(2) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.
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(3) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges:
a./ olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett
telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására,
b./ a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban lévő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
c./ olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
d./ a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak
megfelelően képzett – szakemberrel.
(4) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési
és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges
feltételekkel.
(5) A szolgáltatást végző járművön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
(6) A gyűjtésre és szállításra használt eszközt közterületen tárolni nem szabad, telephelyen
belül a többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra létesített
zárt tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni.
(7) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben,
így különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható.
(8) A gyűjtést és szállítást végző személyek részére elkülönített fürdési és öltözködési
lehetőséget (fekete-fehér öltözőt), továbbá az étkezés előtti kézmosáshoz meleg folyóvizet és
fertőtlenítő oldatot kell biztosítani.
(9) A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő
egyéni védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített
tárolásáról és rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról gondoskodni kell.
(10) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
(11)2 Anarcs község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére - a közszolgáltatási szerződésben meghatározott
ideig - Kovács József egyéni vállalkozó Kisvárda, Mező u. 3/B.
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A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást nyújtó szolgáltató
kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése
6.§.
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó szolgáltató
kiválasztása a hatályos jogszabályi előírásoknak és e rendeletben foglaltaknak megfelelően
történik.
(2) A szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.
(3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás elvégzésére az az intézmény vagy szakvállalkozás nyújthat be pályázatot, aki
– több pályázó esetén a közös pályázatban résztvevők mindegyike külön-külön – a
jogszabályokban foglalt szakmai és egyéb követelményeknek megfelel.
(4) A pályázati felhívás közzétételének napja és a pályázat benyújtásának határnapja között
legalább 45 napnak kell eltelnie. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselőtestület a
benyújtásra megjelölt határnapot követő 90 napon belül dönt.
7.§.
1) A pályázat nyertesével (több pályázó együttes pályázata esetén a képviseleti joggal
felruházott nyertessel) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésére a Községi Önkormányzat szerződést köt.
(2) A szerződés a község szennyvíz csatornázásáig, de legfeljebb 5 évre köthető.
A szerződés az aláírás napján jön létre, és – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – az
aláírást követő év első napjától számított 5 év utolsó napján szűnik meg. A szerződésben a
szolgáltató kötelességeként kell meghatározni a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket,
továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.
(3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen:
a./ a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális
határidejét,
b./ a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c./ a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és
ellenőrzési módját,
d./ a kijelölt hulladékártalmatlanító megnevezését,
e./ a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f./ A szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g./ a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (6) bekezdés alapján kiírt
pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás
ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat – pályázat nélkül –
a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül
sor. A polgármester által adott megbízást a közgyűlés legfeljebb további 3 hónappal
meghosszabbíthatja.

(5) A szerződést mindkét fél 9 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell
teljesíteni.
(6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét
követő 3 hónapon belül a Képviselőtestület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
(7) A Képviselőtestület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés
végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli.
7/A. §3
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása
érdekében adatvédelmi szabályoknak megfelelően jogosult kezelni az ingatlantulajdonos
nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét.
(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
8.§4
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, ill. a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A szolgáltatás igénybevételének közszolgáltatási díját a díj kiszámítására vonatkozó
előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel és a szállítások
szorzataként kell megállapítani. Az egységnyi díjtételek elkülönítve tartalmazzák a hulladék
begyűjtésének, szállításának, és - az utógondozásra illetve a monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit is
(3) 5
a) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele magánszemélyek esetén 1955,- Ft/m3 +
ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1260,- Ft/m3 + ÁFA, az ártalmatlanítás díja 230,Ft/m3 + ÁFA, és az elhelyezés díja 50,- Ft/ m3 + ÁFA csökkentve a lakossági települési
folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásával (100,- Ft/ m3).
A 100,- Ft/ m3 összegű különbözetet díjkompenzáció formájába az önkormányzat havonta
utólag fizeti meg a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által benyújtott és a lerakóhely
üzemeltetője által igazolt számlák alapján.
Az önkormányzat a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatását
(100,- Ft/m3) a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége alapján igényli a Magyar
Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvénye alapján.
b) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele nem magánszemélyek esetében 2145,Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1260 Ft/m3 + ÁFA az ártalmatlanítás díja
230,- Ft/m3 + ÁFA, és az elhelyezés díja 200,- Ft/ m3 + ÁFA.
(4)6 A közszolgáltatási díjak 2017. december 31. napjáig érvényesek.
(5) A folyékony hulladék esetén a közszolgáltató a közszolgáltatási díjat - a felvett
munkalapok és szállítólevelek alapján - a helyszínen számlázza ki.
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(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a
mulasztását pótolta.
(7) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni.
(8) Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére közvetlenül vagy az
általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében - a
számla kézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belül köteles megfizetni.
(9) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A díjhátralék
keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a
díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás
eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a
közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára
történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. A települési
önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a
külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot,
valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a
települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a
közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben
lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült
költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. A behajthatatlan
díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője - a behajtás
eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.
Szabálysértések
9.§7
Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével
kapcsolatos rendelkezések
10.§.
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések
ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézete
végzi. A szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes intézet rendeli el.
(2) A községi önkormányzat jegyzője a 2000. évi XLIII. tv. 44.§. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és
hatósági előírások megtartását.
(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb kötelezettségek
teljesítésének közterületi ellenőrzése a jegyző feladata.
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Záró rendelkezések
11.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
(2) A Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat – a rendelet hatálybalépéséig – a kötelező
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és
feltételeiről hangos híradón, hirdetmény vagy egyedi értesítés útján értesíteni.
(3) A kötelezően ellátandó közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékkezelési szolgáltatás
költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni és e költségeket a közszolgáltatás
díjából nem lehet finanszírozni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Záradék
12.§8
Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács
2006/123/EK(2006. december 12.) számú Irányelvével harmonizál, annak előírásaival
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.
A n a r c s, 2003. november 24.
Kalinák József
polgármester

Kiss Ferenc
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva Anarcs Község Képviselőtestületének 9/2003.(XI.24.)ÖKT. számú rendeletét, amely a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szól, 2003. december 1-i hatállyal kihirdetem.

A n a r c s, 2003. november 24.
Kiss Ferenc
jegyző
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