Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
43/2004. (XII. 20.) számú
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 23 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA
1. §
E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák Hajdúsámson
város közigazgatási területén keletkezett települési folyékony hulladék elhelyezésével
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel összefüggı
feladatok eredményes végrehajtását a város termıtalajának és ivóvízkészletének védelme
érdekében.
2. §
A rendelet hatálya Hajdúsámson Város közigazgatási területén lévı azon ingatlanok
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetekre (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkezı
folyékony hulladék nem a közterületen meglévı szennyvízelvezetı hálózatba van bevezetve.
3 §.
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a)

az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a közcsatorna
hálózatba nem vezethetık be,
b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok,
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.
II. fejezet
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.)

Közigazgatási terület:
a város önkormányzatának mőködési területe, mely belterületbıl (beépített és
beépítésre szánt terület) és külterületbıl (belterületen kívüli terület) áll.

-2b.)

Települési folyékony hulladék:
a szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el
nem vezetett szennyvíz, amely
−
−
−

emberi
tartózkodásra
alkalmas
épületek
szennyvíztároló
létesítményeinek és egyéb helyi közmőpótló berendezéseinek
ürítésébıl,
a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekbıl,
a gazdasági de nem termelési, technológiai eredető tevékenységbıl
származik.

c.)

Lakossági települési folyékony hulladék:
a lakóépület és a vegyes célra használt épület, vagy az ilyen épületben lévı
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, birtokosa,
használója, vagy azok közössége (továbbiakban: ingatlantulajdonos) által az
ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közmőpótló létesítményben győjtött és
a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék

d.)

Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás:
a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladék tekintetében az
önkormányzat által fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed
− az ingatlanon győjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására
szolgáló közmőpótló létesítmény kiürítésére (begyőjtésére) és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék
elhelyezés céljából történı elszállítására;
−

az a) pontban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított
települési folyékony hulladék ártalmatlanítása körében a települési
folyékony hulladék Képviselı-testület által kijelölt leürítı helyen történı
elhelyezésére.

e.)

Győjtés:
a települési hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre
történı elszállítás érdekében.

f.)

Begyőjtés:
a települési folyékony hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a
hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen és a
további kezelés érdekében történı összegyőjtése a begyőjtı telephelyén.

g.)

Szállítás:
a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a
szállítmányozást és a fuvarozást is.
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A folyékony hulladék ártalmatlanítása:
A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı,
szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitıl
történı elszigeteléssel vagy anyagi minıségének megváltoztatásával.

i.)

Közszolgáltató:
Hajdúsámson város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos
jogszabályok elıírásainak megfelelı eljárás lefolytatásával, a rendeletben
meghatározott idıtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás - jelen
rendelet 10. § -ban nevesített jogi személy.

III. fejezet
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK GYŐJTÉSE
ELHELYEZÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA
5. §
Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkezı települési folyékony
hulladék begyőjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi
közszolgáltatás útján biztosítja.
6. §
(1)

Az az ingatlantulajdonos, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés alapján történı szennyvízelhelyezést alkalmaz, az ingatlanán keletkezı
vagy onnan származó települési folyékony hulladékot e rendeletben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott vízügyi, környezetvédelmi, mőszaki és közegészségügyi
elıírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági elıírások szerint zárt,
vízzáró szennyvízgyőjtı aknában köteles győjteni és ideiglenesen tárolni.

(2)

Az összegyőjtött szennyvizet köteles az annak elszállítására jogosult közszolgáltatást
ellátó közszolgáltatónak átadni.
7. §

(1)

A települési folyékony hulladék begyőjtését, szállítását, ártalmatlanítását csak a
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert, a jelen rendelet 10. § ában feltüntetett közszolgáltató végezheti.

(2)

A közszolgáltatás végzésének feltétele az (1) bekezdésben foglaltakon túl, hogy a
közszolgáltató és az önkormányzat között a közszolgáltatásra vonatkozó hatályos
szerzıdés legyen.

(3)

A közszolgáltató a települési folyékony hulladékot a begyőjtés napján köteles a rendelet
8. § -ában megjelölt elhelyezı és ártalmatlanító telepre beszállítani.

-48. §
A települési folyékony hulladék ártalmatlanítására kialakított elhelyezı telep a Hajdúsámson,
Jánostava út 0449/2 hrsz.-ú területen kialakított, a települési folyékony hulladék fogadását,
ártalommentes elhelyezését lehetıvé tevı mőszaki létesítményekkel ellátott, hatósági
engedéllyel rendelkezı telep, melynek üzemeltetését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt
pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti.
9. §
(1)

Az elhelyezı telep csak az illetékes hatóságok által a vízügyi, környezetvédelmi és
közegészségügyi szempontok alapján jóváhagyott üzemeltetési rend szerint fogadhatja a
folyékony hulladékot. Az elhelyezı telep üzemeltetését „a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól” szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kell végezni.

(2)

Az elhelyezı telepre kizárólag a 4. § b.) pontjában meghatározott kommunális jellegő
szennyvíz szállítható, termelési és szolgáltatási tevékenységbıl származó technológiai
eredető szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése tilos.
(3) Az ártalmatlanító telep üzemeltetıje köteles a kiszállított szennyvizet a szakhatósági
elıírásoknak megfelelıen ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított települési folyékony
hulladék mennyiségérıl, az elhelyezés helyérıl nyilvántartást köteles vezetni, azt
köteles megırizni, a szakhatóságok, illetve a Polgármesteri Hivatal képviselıjének
ellenırzés céljából bemutatni.
IV. Fejezet
A kötelezı közszolgáltatást ellátó
10. §

E rendelet alkalmazása során a közszolgáltató alatt „A hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl” szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. § -a alapján kiírásra került nyilvános pályázat gyıztesét kell érteni, mely szerint a települési
folyékony hulladék begyőjtését, elszállítását és ártalmatlanítását végzı közszolgáltató:
TURMIX Szolgáltató Bt.
4031 Debrecen, István út 35. IX/29.
V. Fejezet
A közszolgáltatás díja

11. §
(1)

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat által
megállapított díjat a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, amelynek

-5mértékét a (2) bekezdés tartalmazza. A díj magában foglalja a szennyvíz szállítási és
ártalmatlanítási költségét is.
(2)

A települési folyékony hulladék szállításának közszolgáltatási díja a következı:
a.) 2005. január 1-tıl 2014. december 31-ig terjedı idıtartamra:

700 Ft/m3
A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott központi költségvetési támogatást, valamint felszámításra kerül
még a mindenkor érvényben lévı általános forgalmi adó.
b.)

2005. január 1-tıl kezdıdıen az éves fajlagos lakossági díj - Ft/m3 - „a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól” szóló 242/2000. (XII.23.) Kormány rendelet alapján kerül
kiszámításra az alábbi képlet szerint:
D = K + N,
V

ahol

K–

A vállalkozás várható éves önköltsége, mely az elızı év önköltségének a KSH
által hivatalosan közzétett, elızı évi inflációs rátával növelt összege.
Tartalmazza azokat az indokolt költségeket és ráfordításokat, mely a folyékony
szennyvízszippantás, -szállítás és -ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges, a
leeresztı helynek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási
költségeket és ráfordításokat, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat,
létesítmények
valamint
a
közszolgáltatás
körében
mőködtetett
utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési idıszakra vetített költségeit.
Az elızı év önköltségszámítását minden év január 20-ig meg kell adni az
Önkormányzatnak.

N –

A vállalkozás nyeresége, mely tartalmazza a tartós mőködéshez szükséges
forrásokat az elvonásokra, támogatásokra, illetve biztosítja az indokolt
fejlesztések (bıvítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt
befektetések megtérülését. Mértéke az árbevétel 10 %-a.

V–

Az éves várható szolgáltatási mennyiség.
VI. Fejezet
A KÖZSZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
12. §

(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges
rendeltetéső, zárt rendszerő, gépi üzemeltetéső, csepegés, bőz- és szaghatást kizáró
eszközzel és úgy végezhetı, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkori
érvényes jogszabályoknak.
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(2) A települési folyékony hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést,
elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyőjteni, a szennyezett terület fertıtlenítését elvégezni vagy
elvégeztetni a szennyezést okozó szakvállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul
köteles eleget tenni.
(3)

A települési folyékony hulladék szállítására szolgáló gépjármőveket csak külön üzemi
- vagy jármőtelepen szabad tárolni más jármővektıl elkülönítve.

(4) A szállítóeszköz tisztítása és fertıtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosón
végezhetı, ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer
biztosítja a fertıtlenítıszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges
feltételeket.
(5) A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a többi
jármőtıl el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített
helyen tartható.
13. §
(1) A települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására a közszolgáltatás
megrendelésével az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között szerzıdés jön létre,
melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 24 órán belül az
igénylıvel egyeztetett idıpontban eleget tenni.

(2) A közszolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon
feltételezhetı, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján
nem engedhetı.
(3) A közszolgáltató köteles:
a)
b)
c)

ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni a
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelı tartalommal,
a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép,
eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségő
szakembert alkalmazni.
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AZ INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI

14. §
(1)

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı, vagy onnan származó, az
ideiglenes tárolásra szolgáló (közmőpótló) létesítmények, berendezések ürítésébıl
származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot - a külön
jogszabályban meghatározott mőszaki és közegészségügyi elıírások, illetve az ingatlan
tulajdonosára vonatkozó hatósági elıírások szerint - győjteni és a hulladékkeletkezés
tényét a Közszolgáltatónak bejelenteni

(2)

A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint győjtött települési folyékony hulladék
tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 10. §-ában
megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási
díjat megfizetni.
Az ingatlantulajdonos a számlát köteles 5 évig megırizni és azt ellenırzés végett a
Polgármesteri Hivatal képviselıjének bemutatni.

(3)

A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a települési folyékony hulladékot az
ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes
tárolásra szolgáló létesítmény befogadóképességtıl függı elszállításáról.

(4)

Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl
az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5)

A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását a tulajdonosnak kell a
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6)

A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem
végeztetheti.

(7)

Az ingatlantulajdonos köteles megfelelı rendszerességgel és idıben elvégeztetni a
közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
VIII. fejezet
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRİ SZABÁLYOK
16. §

(1)

Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának
kezelésérıl (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak
megfelelıen nem gondoskodik.
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A Hgt. 13. §-ában elıírtak szerintinek minısül a települési folyékony hulladék kezelése
(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet

a.) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl az erre
feljogosított és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezı
kezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
gondoskodik, vagy
b.) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett,
megfelelı hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény
alkalmazásával saját maga teljesíti.
(3)

A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó
szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott
hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan - környezeti
szempontból a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezıbb megoldással
történik.

(4)

Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt., valamint a Hgt.
59. § (1) e) alpontja szerinti kormányrendelet, továbbá e rendelet 17-18. §-ában foglalt
szabályok szerint.

(5)

Az a gazdálkodó szervezet, amely az (1) és (3) bekezdések alapján köteles a
közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval
írásbeli szerzıdést köt a (6) bekezdés szerinti tartalommal.
A szerzıdésben meg kell határozni:

(6)

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
(7)

a szerzıdést kötı feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet
cégjegyzékszerően, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot
és a bankszámlaszámot is feltüntetve,
a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstıl számított maximális határidejét,
a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját,
a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit,
az irányadó jogszabályok meghatározását.

A gazdálkodó szervezet a szerzıdést írásban 30 napos határidıvel, és csak abban az
esetben mondhatja fel, ha:

a.) Hajdúsámson város közigazgatási területén megszőnt az a gazdasági
tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési folyékony hulladéka
keletkezett, vagy
b.) Ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési
folyékony hulladékának kezelésérıl a továbbiakban a jelen rendeletben
foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy
c.) Ha a Közszolgáltatónak megszőnik az e rendelet szabályain alapuló, a
hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.

-9IX. Fejezet
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
17. §
(1)

Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. és a Hgt. 59. §
(1) bekezdés e) alpontja szerinti kormányrendelet szabályai szerint.

(2)

A közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési
folyékony hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő
jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a
Közszolgáltató gondoskodik.

(3)

A (2) bekezdésben megjelölt jogszabály hatálybalépését követıen is alkalmazni kell a
18. §-ban foglaltakat, ha a rendeletben foglalt szabályozás nem ellentétes a magasabb
szintő jogszabályban foglaltakkal.
18. §

(1)

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben
keletkezett települési folyékony hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik
igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és
összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés
eredményébıl származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelılétesítmények
mőködésérıl üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni.

(2)

Az a gazdálkodó szervezet, amely települési folyékony hulladékának kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles errıl a tényrıl a Közszolgáltató egyidejő
tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzıhöz címzetten írásban nyilatkozni
és egyidejőleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3)

Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint gondoskodik,
nyilvántartás számára a jegyzıhöz címzetten köteles írásban bejelenteni az általa
igénybe vett hulladékkezelıt, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a
hulladékkezelı(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejő
tájékoztatása mellett.

(4)

A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen
rendelet hatálybalépését követı 30 napon belül, illetıleg a rendelet hatálybalépését
követıen általa igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést
megelızıen köteles eleget tenni.

- 10 (5)

(6)

(7)

(8)

Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül a 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint gondoskodik, a
nyilvántartás számára a jegyzıhöz címzetten köteles igazolni a környezetvédelmi
felügyelıség engedélyének eredeti vagy közjegyzı által hitelesített példányával azt,
hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelıség
által engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga
gondoskodik települési folyékony hulladékának kezelésérıl.
Az (5) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már
mőködı létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétıl számított 30 napon
belül, míg a rendelet hatálybalépését követıen igénybe venni kívánt, illetve létesített
létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezésétıl számított 15 napon belül köteles
eleget tenni.
Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó
szervezetnek a nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be,
vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból
törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a
változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles.
A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelıség
igazolásának beszerzésérıl az egyes hulladékkezelıkre, valamint az egyes gazdálkodó
szervezetekre vonatkozóan külön-külön a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A
Közszolgáltató az igazolást köteles megküldeni a 9. § (3) bekezdésében meghatározott
nyilvántartás számára.
X. Fejezet
Szabálysértések
19. §

(1)

( 2)

Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedhetı pénzbírsággal sújtható, aki
a)
a közszolgáltatást nem veszi igénybe, nem a közszolgáltatás ellátásával megbízott
közszolgáltatót veszi igénybe, vagy a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételeket nem biztosítja,
b) az ingatlanon keletkezı szennyvizet nem a rendelet 6. § bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen helyezi el,
c) a szennyvizet nem a rendelet 8. §-ában meghatározott helyre szállítja,
d)
a szennyvizet a város közigazgatási határán kívül esı helységbıl illetéktelenül
beszállít, a város közigazgatási területén jogtalan közszolgáltatást végez.
A szabálysértési eljárás lefolytatására Hajdúsámson Város Jegyzıje jogosult.

- 11 Záró rendelkezések
20. §
(1)

E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.

Hajdúsámson, 2004. december 16.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2004. december 20.
Bagolyné Szőcs Mariann
Jegyzı

- 12 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
31/2006. (X. 27.) számú
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004.(XII.20.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII.20.) rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A rendelet 11. §(2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.§ (2) a.)

A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
2007. január 1-tıl 2014. december 31-ig
a közszolgáltatás díja: 2007. január 1-tıl 2007. december 31-ig
625 Ft/m3 +áfa

A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2. §
E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba.

Hajdúsámson, 2006. október 26.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2006. október 27.
.
Bagolyné Szőcs Mariann
Jegyzı
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2/2007. (I. 10.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004. (XII. 20.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 31/2006. (X. 27.) rendelettel
módosított 43/2004. (XII. 20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 11. § (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. § (2) a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
2007. január 1-jétıl – 2014. december 31-ig,
2007. január 1-jétıl – 2007. december 31-ig

idıtartama:
a közszolgáltatás díja:

625.- Ft/m3
A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza, számlázáskor a mindenkori
áfa összegével meg kell növelni.
A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2007. január 9.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2007. január 10.
.
Bagolyné Szőcs Mariann
Jegyzı
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31/2007. (XI. 16.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004. (XII. 20.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A rendelet 11. § (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. § (2) a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
a közszolgáltatás díja:

2008. január 1-jétıl – 2014. december 31-ig,
2008. január 1-jétıl – 2008. december 31-ig
675.- Ft/m3

A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2. §
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
Hajdúsámson, 2007. november 15.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2007. november 16.
.
Bagolyné Szőcs Mariann
Jegyzı
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34/2007. (XI. 30.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
31/2007.(XI.16.) számú rendelettel módosított 43/2004. (XII. 20.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A rendelet 11. § (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. § (2) a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
a közszolgáltatás díja:

2008. január 1-jétıl – 2014. december 31-ig,
2008. január 1-jétıl – 2008. december 31-ig
717.- Ft/m3 +áfa

A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2. §
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
Hajdúsámson, 2007. november 29.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2007. november 30.
.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
28/2008.(XII.01.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004.(XII.20.) rendelet módosítására

Hajdúsámson Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII.20.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A rendelet 11. § (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 11.§ (2)a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
2009. január 1-tıl - 2014. december 31,
a közszolgáltatás díja: 2009. január 1-tıl – 2009. december 31-ig
750.- Ft/m3
A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza, számlázáskor a mindenkori
áfa összegével meg kell növelni..
A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2.§
E rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba.
Hajdúsámson, 2008. november 29.

Kanyóné Papp Klára .
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2008. december 01.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
20/2010. (VIII. 27.)
rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004. (XII.20.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII.20.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §.
A rendelet 11. §. (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. §. (2) a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
a közszolgáltatás díja:

2010. augusztus 30-tól – 2010. október 31-ig
2010. augusztus 30-tól - 2010. október 31-ig
1164 Ft/m3

A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza, számlázáskor a mindenkori
áfa összegével meg kell növelni.
A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi költségvetési támogatást.
2. §.
A rendelet 11. §.-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki:
A lakossági fogyasztók nettó 414 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás
egységnyi díjából 2010. október 31-ig.
3. §.
E rendelet 2010. augusztus 30. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2010. augusztus 27.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı
E rendeletet a mai napon kihirdetem.
Hajdúsámson, 2010. augusztus 30.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
28/2010. (XI.25.)
önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004. (XII.20.) rendelet módosítására

Hajdúsámson Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII.20.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §.
A rendelet 11. §. (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. §. (2) a.) A települési folyékony hulladék szállítás teljesítésének
idıtartama:
a közszolgáltatás díja:

2010. november 1- 2011. december 31.
750 Ft/m3

A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza, számlázáskor a mindenkori
áfa összegével meg kell növelni.
2. §.
(1) E rendelet rendelkezéseit 2010. november 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2010. november 26. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2010. november 25.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

E rendeletet a mai napi kihirdettem.
Hajdúsámson, 2010. november 26.

Kanyóné Papp Klára
Jegyzı

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2011.(IX.14.)
önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelésének kötelezı közszolgáltatásáról szóló
43/2004.(XII.20.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásáról szóló 43/2004.(XII.20.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 2.§ A rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson Város közigazgatási területén a folyékony
kommunális hulladékot kibocsátó, közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthetı ingatlan
tulajdonosára, illetıleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, valamint a közüzemi
szennyvízcsatornával ellátott, de rákötési kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan
tulajdonosra, illetıleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, továbbiakban: tulajdonos.”
2.§
A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„7.§ (3) A közszolgáltató a települési folyékony hulladékot a begyőjtés napján köteles a
rendelet 8.§ -ában megjelölt fogadó helyre szállítani.”
3.§
A rendelet 8.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 8.§ A Hajdúsámson város közigazgatási határán belül ingatlanokon keletkezı és a
közszolgáltató által begyőjtött folyékony hulladékot a Hajdúsámson, Gólya u. 022/20. és
022/21. hrsz. alatt kijelölt folyékony hulladék fogadó helyen kell lefejteni, a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmő Zrt. által üzemeltetett, települési folyékony hulladék fogadó
mőtárgyában.”
4.§
A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„11.§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell
fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 11.§ (2) bekezdés a.) pontja tartalmazza.”
5.§
A rendelet 11.§ (2) bekezdés b.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„11.§ (2) b.) A közmőves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanok esetében az egységnyi
díjtétel az ingatlanon keletkezı folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának
kezelési díja. Ezen ingatlanok esetében az ingatlanon keletkezı folyékony hulladék
mennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) ivóvíz mennyiséget kell
alapul venni. Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendı közszolgáltatási díjat
az egységnyi díjtétel és az ingatlanon keletkezı folyékony hulladék mennyiségének szorzata
alapján kell megállapítani. A közszolgáltató havonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos
által fizetendı közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási
díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag,
a számlában megjelölt fizetési határidıig köteles kiegyenlíteni. Az ingatlanon fogyasztott
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(számlázott) ivóvíz mennyiséget meghaladó többlet szállítás díját a tulajdonos köteles
megfizetni a szolgáltató részére.”
6.§
A rendelet 11.§ (2) bekezdése a következı c.) ponttal egészül ki:
„11.§ (2) c.) A közmőves ivóvízzel ellátott nem csatornázható, valamint a közmőves ivóvízzel
nem rendelkezı, de vízközmőpótló berendezéssel (fúrott kúttal) rendelkezı ingatlanok
esetében az egységnyi díjtétel az ingatlanon elszállításra kerülı folyékony hulladék egységnyi
térfogatának kezelési díja. Ezen ingatlanok a közszolgáltatásért fizetendı közszolgáltatási
díjat az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség szorzata alapján kell megállapítani és
az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat a folyékony hulladék elszállításakor a
helyszínen köteles kiegyenlíteni, számla ellenében.”
7.§
A rendelet 11.§ (2) bekezdése a következı d.) ponttal egészül ki:
„11.§ (2) d.) A lakossági települési folyékony hulladék esetében a közmőves
csatornahálózattal el nem látott településrészekrıl beszállított mennyiség után a Magyar
Köztársaság mindenkori éves költségvetésérıl szóló törvény szerint a "lakossági települési
folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhetı támogatás összegével
csökkenteni kell a közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait.
A közmőves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthetı ingatlanoknál a
lakossági fogyasztók a vízmérın mért fogyasztás után belterületen 80,- Ft/m3 + ÁFA
kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.”
8.§
A rendelet 14.§-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„14.§ (8) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott ingatlan folyékony kommunális hulladék
kibocsátója a csatornára köteles rákötni.”
9.§
A rendelet 17.§-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:
„17.§ (9) Ezen rendelet 11.§ (1) bekezdésében elıírt közszolgáltatási díj kiszámlázása
érdekében a közszolgáltató, a helyi vezetékes ivóvíz-szolgáltatást ellátó Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon a havonta
felhasznált ivóvíz mennyiségérıl adategyeztetést végez.”
10.§
A rendelet 19.§ (1) bekezdésének „30.000. Ft-ig” szövegrész helyébe „50.000.-Ft-ig” szöveg
lép.
11.§
A rendelet 19.§ (1) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki :
„19.§ (1) e)
az ingatlanon keletkezett folyékony hulladékot nem a közüzemi
szennyvízcsatornába vezeti el annak ellenére, hogy a csatornára való rácsatlakozás lehetısége
fennáll.”
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12.§
(1) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 10.§, 11.§-a 2011. december 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a rendelet 9.§-a.
Hajdúsámson, 2011. szeptember 14.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2011. szeptember 14.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló
43/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2011. (IX. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
Nem lép hatályba Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselı-testületének a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét módosító 21/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. §, 5. §, és 9.
§ -a.
2. §
E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2011. szeptember 29.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2011. szeptember 29.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a szabálysértésekrıl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
BEVEZETİ RÉSZ
1. §
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat rendeleteiben
szereplı szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezi.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZİ RENDELKEZÉSEK
2.

§

(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának
szabályozásáról szóló 9/1995. (V. 9.) rendelet 10. §-a.
(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok égetésérıl szóló 11/2004. (IV. 20.) rendelet 4.
§-a.
(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi
közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) számú rendelet 19. §-a.
(4) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) számú rendelet 26. §
-a.
(5) Hatályát veszti a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.)
rendelet
a) 12. § (2) bekezdése valamint
b) 12. § (3) bekezdés elsı mondatának a „a szabálysértés jogkövetkezményein
túlmenıen” szövegrésze.
(6) Hatályát veszti a szeszesital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról szóló
22/2009. (X. 13.) rendelet 3. § (2) bekezdése.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
(1) Jelen rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.
(2) A 2. § -ban hatályon kívül helyezett rendelkezésekbe ütközı cselekményeket az
elkövetésük idıpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.
Hajdúsámson, 2012. május 30.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. május 30.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

