Erdőkövesd Község Önkormányzatának
15/2000. (XII. 20.) rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a hulladékgazdálkodás-ról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 21-23. §-aiban
foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, valamint a településtisztasági
szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék ártalmatlanításá-ról szóló 4/1984. (II.
1.) ÉVM rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet alkotja [A dőlt betűs szöveg a Hgt.
szövege]:1
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A Képviselőtestület2 a települési folyékony hulladék 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 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 Erdőkövesd Község egész közigazgatási területére kiterjed.
(4) Erdőkövesd területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
teljesítésére 2002. december 31-ig pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató a PEVIK Kft.
Pétervására, Tisztisor 29. sz. alatti szolgáltató.
(5) Települési folyékony hulladékot csak a Képviselőtestület által kijelölt
hulladékártalmatlanító helyen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani.
II. fejezet
Fogalmi meghatározások
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből áll.
b) Közszolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): a települési folyékony hulladék gyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló tevékenység.
c) Ártalmatlanító telep: a települési szilárd és folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület,
ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények
területét is.
d)3 Kijelölt ártalmatlanító telep: a pétervásárai 075/6. hrsz.-on nyilvántartott terület.
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e)4 Települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és
nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül.[Hgt.
3. § d) pont]
f) Szolgáltató: a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére
a jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató vagy
szolgáltatók.
g) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók
közössége.
III. fejezet
A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek
A Szolgáltató kötelezettségei
3. §
(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a
szolgáltatást elvégezni.
(2) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges:
a)ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel Pétervására város közigazgatási
területén.
b)a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(3) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét
az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
(4) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben,
így különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható.
(5) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően
köteles ellátni.
(6) A Szolgáltató az átvétel illetve az ürítés alkalmával a beszennyeződött közterület
megtisztításáról köteles gondoskodni.
(7) Szolgáltató minden elvégzett szippantásról 3 példányos (m³, ár, dátum) elismervényt köteles
kiállítani, melyből 1 példány a gépkocsivezetőnél marad, 1 példányt köteles adni a
megrendelőnek, 1 példányt az ártalmatlanító telep vezetőjének. Mellőzendő az elismervény
kiállítása, ha a megrendelő a szolgáltatás teljesítésekor a díjat a szolgáltató megbízottjának
készpénzfizetési számla ellenében kiegyenlíti.
(8) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást
készíteni, és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.
(9) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó
iratokat 5 évig megőrizni.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa az 1. § (1) bekezdésben foglalt helyi közszolgáltatást köteles
igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A
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tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltatónak.
(2) Az ingatlan tulajdonosa csak a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltató települési folyékony
hulladék gyűjtésre, 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 1. § (4)
bekezdés 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.
(4) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás kiszabható díját e rendelet
melléklete tartalmazza.
(5) A szolgáltatás megrendelője köteles a szippantás tényét igazoló számlákat két éven át
megőrizni.
IV. fejezet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást nyújtó
Szolgáltató kiválasztásának szabályai, szerződés megkötése
5. §
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó szolgáltató
kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.
(2) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás elvégzésére az intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több pályázó közösen is
nyújthat be pályázatot, aki – több pályázó esetén a közös pályázatban résztvevők mindegyike
külön-külön – a jogszabályban foglalt szakmai és egyéb követelményeknek megfelel, melyek:
a)a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, az Erdőkövesd közigazgatási területén
fekvő székhellyel vagy hatóságilag engedélyezett olyan telephellyel rendelkezik, amely
alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gépek, berendezések és eszközök tárolására,
tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására,
b)a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges, megfelelő kapacitású szippantójárművel,
c)a közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően
képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal,
d)olyan referenciával, amely biztosítja, hogy teljes körű és osztatlan szolgáltatási
kötelességének és felelősségének az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.
(3) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázóknak a (2) bekezdés b) - d) pontjaiban
foglalt feltételeket összességében kell a község közigazgatási területére kiterjedően biztosítani a
közszolgáltatás ellátásához.
6. §
(1) Több pályázó együttes pályázata esetén az együttesen pályázó feleknek a pályázatban a
Képviselőtestülethez5 címzett külön nyilatkozatot kell csatolniuk, mely tartalmazza:
a)a felek feltétlen és egyetemleges kötelezettségvállalását a pályázati kiírásban foglaltak
teljesítésére,
b)a pályázat elnyerése esetére a Képviselőtestülettel6 kötendő szerződésben foglalt
kötelezettségek egyetemleges teljesítésének kötelezettségét, és
5
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c)a pályázatnyertesség esetére meg kell határozni azt az intézményt, illetve szakvállalkozást,
amely szerv szolgáltatóként megjelölésre kerül, és képviseletükben a közszolgáltatási
szerződést aláírja.
(2) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatban csatolni kell a pályázó felek között
létrejött cégszerű aláírással ellátott szerződés eredeti példányát, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza
a)az együttes pályázókat képviselő szerv (személy) – mint a pályázatnyertesség esetén
megnevezett szolgáltató – kijelölését, a közszolgáltatási szerződés aláírására vonatkozó
meghatalmazást,
b)a szerződés célját,
c)egyetemleges kötelezettségvállalást a közszolgáltatás teljes körű és osztatlan szolgáltatási
kötelezettségének ellátására és felelősségére, annak garanciáit,
d)a felek egymás közötti kapcsolatának részletes szabályait, kiemelten a közszolgáltatás
ellátásának rendjét és módját, a tulajdonost terhelő díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás módját,
a folyamatos közszolgáltatás megfelelő garanciáit, a felek közötti szerződés módosítása esetén
tájékoztatási kötelezettséget az önkormányzat felé.
(3) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázati kiírásban megkövetelt pénzügyi és
szakmai alkalmasság igazolását a pályázók mindegyikének kell teljesítenie, illetve nyilatkoznia
azok meglétére. A Képviselőtestület az együttessen pályázók pályázatát mindezekre tekintettel,
összességében értékeli.
7. §
(1) A pályázati felhívás közzétételének a napja és a pályázat benyújtásának határnapja között
legalább 30 napnak kell eltelnie. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselőtestület a benyújtásra
megjelölt határnapot követő 60 napon belül dönt.
(2) A pályázat elbírálása során – a szolgáltatás biztonsága érdekében – a Képviselőtestület
figyelembe veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét, illetve egyéni vállalkozó esetén a
pályázó vagyoni helyzetét, együttesen pályázók esetén a tagok jegyzett tőkéjének nagyságát,
illetve vagyoni helyzetét.
(3) A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek legjobban megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A
Képviselőtestület a pályázat nyertesének egy szolgáltatót – több pályázó együttes pályázata
esetén a pályázatban pályázatnyertesség esetére megnevezett, a képviselet jogával felruházott
intézményt vagy szakvállalkozást – jelöl ki.

8. §
(1) A pályázat nyertesével – több pályázó együttes pályázata esetén a képviseleti joggal
felruházott nyertessel – a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
teljesítésére a Képviselőtestület7 szerződést köt.
(2) A szerződés 10 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre, és – ha a rendelet eltérően
nem rendelkezik – az aláírást követő év első napjától számított 10. 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,
7
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b)a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c)a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és
ellenőrzési módját,
d)a leeresztőhelyek 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) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén – melyet az (1) bekezdés szerinti
szerződés részletesen tartalmaz - azonnali hatályú felmondásnak is helye van.
(5) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét
követő 3 hónapon belül a Képviselőtestület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
(6) A Képviselőtestület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés
végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli.
V. fejezet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
9. §
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás kiszabható díját e rendelet
melléklete tartalmazza.
(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m³-e. A
díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos
megfizetni.
(3) A Szolgáltató a pályázat elnyerését követően minden évben egy alkalommal
kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek –
önköltségelemzéssel alátámasztott, a Képviselőtestület által elismert és műszakilag indokolt
fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
(4) A Szolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a
közszolgáltatás igénybe vevője 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. A 8 napon túli kiegyenlítés
esetén a szolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. által meghatározott mértékű
késedelmi kamatot számít fel. A szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltató megbízottja részére
készpénzfizetési számla kiállításával egyidejűleg, a szolgáltatás teljesítésekor is kifizetheti a
díjat.
(5) A tulajdonost a Szolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve
kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését
követő 90. napot követően a Szolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a
díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. [Hgt. 26. § (3) bek.]8
(6)9 A szabályosan benyújtott igénylés alapján települési önkormányzat jegyzője a külön
jogszabályban (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) meghatározottak szerint
haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. Ha a
köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat – a feladathoz kötött állami támogatás
terhére – a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a
díjhátralékot a Szolgáltató részére. [Hgt. 26. § (4) bek.]
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(7)10 A szolgáltató köteles a (6) bekezdésben foglalt adók módjára történő behajtással
kapcsolatban a jegyzőhöz címzett megkeresésben megjelölni a következőket:
a) a behajtást kérő és a fizetésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
b) a tartozás jogcímét,
c) a fizetési kötelezettség felhívását tanúsító igazolást,
d) teljesítési határidőt,
e) a tartozás összegét és esetleges járulékait,
f) annak a jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást
lehetővé teszi.
(8) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla, szolgáltatással összefüggő adataival
kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj
beszedőjénél (a Szolgáltató megbízottjánál) kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett
kifogásra a Szolgáltató vagy megbízottja – egyet nem értés esetén is – 30 napon belül írásban
válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja
helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti vagy a tulajdonos kérésére az
esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.
Szabálysértések
10. §
(1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ
el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a)a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi
igénybe, vagy nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe. (4. § (1)-(2) bek.)
b)a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (4. § (1) bekezdés)
c)települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul
végez. (1. § (4) bekezdés)
d)a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat
5 évig nem őrzi meg. (3. § (9) bekezdés)
e)települési folyékony hulladékot Erdőkövesd Község közigazgatási határán kívül eső
helységből a község területére illetéktelenül beszállít.
Vegyes, átmeneti és hatálybaléptető rendelkezések
11. §
(1) A Szolgáltató tevékenységek ellátása során a Képviselőtestület eseti engedélyével jogosult
közreműködőt igénybe venni, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység
egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakember
állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató ugyanúgy felel, mint a
saját tevékenységéért.
(2) Ezen rendelet a 8. § (2) bekezdését kivéve 2001. január 1. napján lép hatályba. A 8. § (2)
bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselőtestület 6/1996 (XII.
10.) rendeletének 4. §-a, 5. §-a, 7. §-ának b), e), f), g), i), j), k), l), m), p), r) pontjai, 8. §-a, 9. §a, 10. §-a, 11. §-ának (1) és (2) bekezdései, 12. §-a, 12/A. §-a, 13. §-a, 14. §-a.
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Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.

7
Erdőkövesd, 2000. december 20.
Földi Gyula
polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

1. számú melléklet a 15/2000. (XII. 20.) rendelethez11
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja:
2004. évben bruttó 3.664,- Ft / 5 m3, azaz: 732,8,-Ft/ m3
Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag
beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

11

Módosította a 13/2003. (XI. 25.) rendelet. Hatályos: 2004. január 1-től.

