
Murony onkorm ányzat Képvisel testiiletének

20 /2011. (xII. 2l.) sz" iinkorm ányzati rendelete

a teleptilésÍ folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi kiizszolgáltatásr l sz l
5/2012. (V. 31.); 412014. (II. 26.) iinkormányzatirendelettel m dosított sziiveg

(egységes szerkezetben)

Murony Kozség Önkormányzatának Képvisel -testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásr l sz l 1995. évi LVII. torvény 44lC. $ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapjítn, a teleptilési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hull adékkezel é si helyi k<i z szol g áltatásr l az alábbi rendel etet alkotj a :

A rendelet célja

L.S.

A rendelet célja a telepiiléstisztaság biztosítása, a kozegészségtigy, valarnínt az épített és
természeti kornye zet v édelme.

A rendelet hatálya

2.$.

(1) A rendelet tertiletihatálya Murony kozség kozigazgatási tertiletére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Murony kozség kozigazgatási teriiletén lév ingatlanok
tulajdonosaira , bérl ire, használ ira l továbbiakban: ingatlantulajdonos / terjed ki, mtvel az
ingatlanokon keletkez telepÍilési folyékony hulladék elszállítása és ártalommentes
elh el yez é s e s z enn yv ízcs atorna_hál zat ntj arl nem m e go 1 d o tt.

(3) Gazdálkod szervezetek szétmára - a Hgt 20.$ (4) bekezdésében meghatározott
kivételekkel - a gazdasági tevékenységiikkel osszefiiggésben keletkezett, nem elkiilonítetten
gytíjtott, és a Hgt 13.$_a alapjannem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében
a hull adékkezel é s i ko z sz o|gá|tatás i gényb evétel e kote lez .

(4) A rendelet tárgyi hatálya a telepiilési folyékony hulladékra vonatk oz kozszolgáItatás
el|átására és annak kcitelezo igénybevételére terjed ki.

É rtelme z r endelkezés ek

3.$.

E rendelet alkalm azásáb an:
1. telepiilési folyékony hulladék: a Szennyvizelvezeto háI zatban, illetve

Szennyvíztiszttt telepen keresztiil el nem vezetett szennyvíz, amely
a. emberi tart zkodásra alkalmas épiiletek Szennyviztárol létesítményeinek és

helyi kozmrip tl berendezéseinek tirítéséb l,
b, a nem kozizerrti csatorna- és árokrendszerekb l, valamint
c. a gazdasági, de nem termelési, technol giai eredetri tevékenységb l.



2. hulladékkezelési kozszo|gáLtatás: a teleptilési folyékony hulladék, gazdáIkod
szerv ezetekt l tortén be gyrij té se, el szállítása, ártaImatlanítása.

3. kcizmtip tl létesítmény: kcizcsatomával el nem látott terrileteken keletkez
SzeÍrnyvíz gyujtésére, tárolására, kismértékti kezelésére szolgá| , az ingatlanon elhelyezett (

vízzát anvagy anélktil kialakított ) mrítárgy vagy akna.

Az iinko rmányzat kiitele zettsége

4.S.

(1) Murony kozség onkormányzata kcitelez en ellátand kozszo|gáItatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkez teleptilési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési
ko z s z o 1 g áltatást (tovább i akb an : ko zszol gá|tatás) szerv ez é s t art fonn.

(2) Murony kozség tinkormányzata a kozszolgáltatást a TELTISZ Bt. 5600 Békéscsaba,
Rák czi u.35. (továbbiakban: Kcizszolgáltat ) kotott kozszolgáItatási szerzodés alapján
biztosítja.

(3;(-zl Akozszo|gá|tatás igénybevételér l akozszolgáltat és azingatlantulajdonos írásban
szerzodést kot, amelyben meg kell határozni legalább a szerzodéskot feleket, az elvégzéste
kertil kcizszolgá|tatás meghatározását, a szolgáltatás végzésének helyét, a szolgáltatás
ellenértékét, a szolgáItatással kapcsolatos panaszbenyi$tásának, kivizsgálásának eljárási
rendjét, az esetleges jogvíta elbíráIására hatáskcinel és illetékességgel rendelkez bír ság
megnevezését, szerzodéskcités id pontj át, a szerzodés kot felek aláírását.

A kiizszo|gáittt jogai és ktitelezettségei

5.$.

(1) A Kcizszolgálrtat kcitelezettsége a teleptilési folyékony hulladék begyrijtése, elszá|Iítása, a
koz szol g áltatás fo l yamato s b izto s ítása.

(2) A Kozszolgáltat nak a hulladékszáIlítást ktirnyezetkárosítást kizétr , az embert és
él világot nem veszélyezteto m don kell biztosítania.

(3;(-sl telepiilési folyékony hulladék kizar tag az ALFÖLDVÍZ Zrt. álta| tizemeltetett
B éké s cs ab a, Ki sréti S zenn yviztisztít tel ep en he lye zheto e|."

(4) A telepÍilési folyékony hulladék begffitése, szállítása során a k zteriileten okozott
szennyezés esetén a K<izszol gáItat koteles a szennyezett tertiletet megtisztitaní és
fert tleníteni.

(5) A Kozszolgáltat koteles a kozszolgá|tatási tevékenységér l . évente részletes
koltségelszámolást készíteni és azt a teleprilési cinkormányzatnakbenyrijtani.

(6) A Kcizszolgáltat megtagadhatja aszo|gáltatás elvégzését, ha:
a. az id járási viszonyok nem teszik lehet vé azingat|an megkozelítését,



b. az ingatlan alkalmatlan a jármtivel tortén szolgáLtatás végrehajtásétra,
c. nem bizto síto tt a bíztonságo s, b ales etmentes munkav égzés,
d. a telepiilési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

Az ingatlantulaj donos j o gai és kiitelezetts é gei

6.$.

(1;{-+l Az íngatlantulajdonos akozszo|gáltatást koteles igénybe venni, koteles az íngatlanán
keletkez folyékony hulladékot gytíjteni, illetve tárolni, koteles a kcizszolgáItat vaI
egytittmrikcidni, és díj at r észére megfi zetni.

(2) Az ingatlantulajdonos a teleptilési folyékony hulladékot begytijtésre, elszáI|itásra csak a
Ktizszol gáItat nak adhat1a át.

(3) Az ingatlantulajdonos koteles a telepÍilési folyékony hulladék gyrijtése során megfelel
gondoss ággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét, j kozérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és epitett kcirnyezetét ne
szennyezzq a novény és állatvllágot ne károsítsa.

A hulladékkezelési ktizszolgáltatás rendje

7.S.

(1)A kozszotgá|tatás teljesítése csak torvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott
e setekben szÍinete ltethet , il l eto le g korl áto zhat .

(2) A kcizszolgáLtatás igénybevételével a Kozszolgá|tat és az ingatlanfulajdonos kozott
szerzodéses j ogviszony j cin létre.

(3) Az ingatlanfulajdonos a Kozszotgálrtat t l telephelyén személyesen' vagy telefonon
i gényelh etí a koz szo l g áltatást.

(4) A Kozszo|gá|tat egy áItaIa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést
kcivet 48 ránbeltil teljesíti.

(5) A KozszolgáItat a kozszolgáLtatás elvégzésének akadályoztatásár l a megrendel t
írásban, személyesen vagy telefonon értesíti' és kozli az teljesítés rij id pontját.

(6) A KozszolgáItat a megrendelésr l munkautalványt állít ki, melyen a munka elvégzését az
ingatlantulaj dono s sal i gazo ltatj a.

(7) A munkautalványon fel kell tiintetni:
- aZ ingatlanfulajdonos nevét, lakcímét,
- az elszállított teleptilési folyékony hulladék mennyis égét,
- a szá||ítást végzo gépjármti forgalmi rendszámárt,
- a gépjármű vezetojének a|áításé .,
- amegrendelo aláírását.



Hull ad ékkez elé s i kiizsz o |gáitatáts i díj

8.$.

(1)A kozszolgáltatásért az ingatlantulajdonos kozszolgáltatási dijat koteles ftzetni, melynek
mértékét a 1. számu melléklet tartalmazza.

(2) 
^ 

kozszolgáltatási díj aZ elszáI\ításra keriil folyékony hulladék egységnyi térfogatának
kezelési díja.
(3) A kozszo|gáltatási dijat a munkautalvány leigazo|ását kovet en készpénzfizetési
számla ellenében_ a szo|gá|tatást igénybe vev a helyszínen egyenlítheti ki.
(4) A k zszolgáltatástvégzo kedvezményt, ingyenes szo|gáltatást nem nyrijt.

Személyes adatok kezelése

9.$.

A Ktizszolgá|tat a kozszolgáltatással cisszefi'igg személyes adatokat l kozszolgá|tatást
igénybe vev neve' lakcíme/ a személyes adatok védelmér l sz l és a kcizérdekti adatok
nyilvánosságár l sz l m dosított 1992. évi LX[I. torvény rendelkezései szerint kezelheti.

Szabálysértés, bírság

10'g'(*t)

(1) Szabálysértést kovet el, és 50. 000,- Ft. -ig terjed pénzbírsággal srijthat az, aki telepiilési
folyékony hulladékot a kozterÍileten engedély nélktil lerak, elhelyez, illet leg nem a kijelolt
lerak helyen rak le, vagy helyez el.

Zár rendelkezések

10.$.

(1) E rendelet 2012. január 01. napján léphaté yba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejiíleg hatá|yát veszti a 121201 1.(VIII.17 .) számu

rendelet.

Murony ,2011 . december 2I.

Fekete FerencZoltán sk
polgármester

Kihirdetve: 201 1. december 22.

Kosznáné Pule llona sk
jegyzo

Kosznáné Pule Ilona sk
Jegyzo



(*1)M dosította a 5l2OI2. (v .31 .) onk ormányzati rendelet,ltatáIyos 2012. május 3 1 .
(*')M dosította a3l2OI4.(II.26.) onkormÍnyzati rendelet, hatályos 2014. március 1.
(*3)M dosította a3l2OI4. (II. 26.) onkotményzati rendelet,hatá yos2014. marcius 1.
(*o)M dosította a312014.(II. 26) onkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 1.

Az egységes szerkezetbe foglalás id pontja20l4. február 26.
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I. szétm melléklete

A telepiilési folyékony hulladékkal kapcsolatos hetyi kiizszolgáltatásr l
20 l20t1.(xll.2 L.) )Ö.. rendelet

1. szám melléklete

A tel epiil ési folyékony hull adékkezel ési koz szol g áitatásí díj :

9. 500 Ft./s m3 * áfa.


