Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
a módosító 17/2008.(XII.23.), 10/2009.(XI.25.),18/2011.(XII.20.), 6/2012.(IV.3.) és
17/2012.(XII.18.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1.§
(1) Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a települési folyékony hulladék
rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása és a
környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és
biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagybaracska község egész közigazgatási területére.
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (3) bekezdésben meghatározott területen lévő
ingatlanok valamennyi tulajdonosára, vagy használójára, illetve azok közösségére (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) – függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - kivéve, ha magasabb szintű
jogszabály másként nem rendelkezik.
(5) Nagybaracska község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítésére az a szolgáltató szerez jogosultságot, amelyet vagy akit a
képviselő-testület a pályázati eljárási szabályok szerint kiválaszt (továbbiakban:
Szolgáltató). A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére kiírt pályázatot elnyert szolgáltató megnevezését az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
2.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa a 1.§ (1) bekezdésében 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 Szolgáltatónak.
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(2) Az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató települési folyékony hulladék gyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási tevékenységét
veheti igénybe.
(3) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a
Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség által engedélyezett – a települési hulladék ártalmatlanítására
alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a Hgt. 20.§ (1)
bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött
települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodnak.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátása,
a Szolgáltató kötelezettségei
3.§
(1) A hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a.) az ingatlanon gyűjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló
közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítására,
b.) az a.) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési folyékony
hulladéknak a kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére.
(2) Települési folyékony hulladékot a Csátalja 0307/2 hrsz. alatt lévő folyékony
hulladéklerakóba, vagy a Bajavíz Kft által üzemeltetett bajai szennyvíztisztító telepre
lehet leüríteni.
(3) A Szolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a
közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok megrendelésére az (1)
bekezdésben megjelölt közszolgáltatás ellátása.
(4) Települési hulladékkezelési közszolgáltatást az a hulladékkezelő végezhet, aki
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás azon – külön jogszabályban meghatározott –
személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres
és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását
b) a végzendő hulladékkezelési tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi hatósági
engedéllyel rendelkezik
c) megfelelő – külön jogszabályban meghatározottak szerinti – mértékű biztosíték,
garancia meglétét igazolja
d) az a)-c) pontokban meghatározott feltételek, illetőleg közbeszerzési eljárás alapján az
önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.
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4.§
(1) Nyilvános pályázat alapján kijelölt szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat nevében a
Polgármester szerződést köt.
(2) A szerződés 4 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre és – ha a rendelet eltérően
nem rendelkezik – az aláírást követő év első napjától számított 4. év utolsó napján szűnik
meg.
(3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen: a települési folyékony hulladék
elszállításának a bejelentésétől számított maximális határidejét, gyűjtésének módját,
kötelező közszolgáltatási igazolási és ellenőrzési módját, a leeresztőhely megnevezését,
terhelhetőségét, a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, a szolgáltatónak
a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét, a szerződés módosításának
lehetséges okait, és eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, és a szolgáltatás ellátására kiírt
pályázat vagy a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, a pályázati vagy a
közbeszerzési eljárást 6 hónapon belül ismételten meg kell kezdeni. A közszolgáltatási
szerződés megkötéséig az önkormányzat köteles gondoskodni a közszolgáltatás
ellátásáról.
5.§
(1) A Szolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 24 órán belül a szolgáltatást
elvégezni.
(2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve,
ha a szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján
feltételezhető hogy a kijelölt leürítő helyen nem helyezhető el.

Adatszolgáltatás, személyes adatok kezelése
6.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területén lévő ingatlan 1.§ (4)
bekezdésében rögzített tulajdonosának személyes adataira vonatkozóan a Szolgáltató
részére adatot kell szolgáltatni. Az adatot a jegyző szolgáltatja a Szolgáltató írásos
kérelmére a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. Az
adatszolgáltatás kizárólag konkrét személyre vonatkozhat.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyi adatait ( név, születési hely és idő, anyja
neve, lakcíme ) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3) A Szolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése
céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől, melyért díjat kell fizetni. Az adatszolgáltatás
díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.
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(4) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak
nem továbbíthatja, adhatja át. Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez
fűződő jogok nem sérülhetnek.
(5) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a Szolgáltatónak a személyes
adatokat a nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell. Szolgáltatási díjtartozás
fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás közadók módjára történő behajtásáig,
illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyes adatokat a Szolgáltató.
(6) A személyes adatok kezelésének megsértése és az adatvédelmi követelmények
megszegése esetén a Btk, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény vonatkozó
rendelkezései, illetve ebből származó károkozás esetén a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadók.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás díja
7.§
(1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2)

1

A szolgáltatási díj az egy ürítés egységnyi díjtétele e rendelet 2. számú mellékletben
meghatározott összeg, melyet az igénybevevő a Szolgáltatóval kötött szerződésben
foglaltak szerint, vagy a helyszínen köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatónak vagy
Megbízottjának a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla ellenében. A
közszolgáltatás díja a közszolgáltató által az adott közszolgáltatásra alkalmazható díj
legmagasabb mértéke.

(3) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétele és az elszállított települési
folyékony hulladék mennyiségének a szorzata alapján kell megállapítani, figyelembe
véve a megkötendő szerződésben foglalt, az adott évre vonatkozó Költségvetési
törvényben szereplő támogatási összeget.
Szabálysértések
2

8.§

1
2

Módosította a 17/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1. naptól.
Hatályon kívül helyezte 6/2012.(IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012.04.16-tól.
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Záró rendelkezések
9.§
(1) A rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2)

1

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet,
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet,
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet,
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM.rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.§2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nagybaracska, 2007. január 10.

Király Sándor sk
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Tóth Istvánné sk
jegyző

Nagybaracska, 2007. február 1. napján.

Tóth Istvánné sk
jegyző

1
2

Módosította a 17/2008.(XII.23.) Kt. rendelet. Hatályos 2009. január 1-től.
Megállapította a 10/2009.(XI.25.) Kt. rendelet. Hatályos 2009.11.25-től.
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1. melléklet az 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelethez

A települési folyékony hulladék elszállítására kiírt pályázatot elnyert Szolgáltató
megnevezése:
ELIT-DESIGN BETÉTI TÁRSASÁG
Baja, Kossuth Lajos u. 17.

1

Módosította a 18/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. január 1-től.
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2. melléklet a 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatás (begyűjtés, elszállítás, lerakás) díja:
1 ürítés egységnyi díjtétele: 4.000 Ft

A díj 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napig érvényes.

A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

1

Módosította a 17/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1-től.

