Bucsa Község Önkormányzata
5/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
igénybevételének szabályairól
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és igénybevételének
szabályairól a következőket rendeli el:
I.

Általános rendelkezések
§

1.

(1) Bucsa Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást tart fenn a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és az
erre engedéllyel rendelkező területen (044/39 hrsz) való elhelyezésére.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás Bucsa község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, jogi személyre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek Bucsa község
közigazgatási területén a hulladékról szóló törvény szerint ingatlanhasználónak, a
vízgazdálkodásról szóló törvény alapján pedig ingatlantulajdonosnak minősülnek.
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása
2. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatást a megkötött közszolgáltatói szerződés alapján, az
önkormányzati tulajdonban álló Bucsa-Ép Kft. (5527 Bucsa Kossuth tér 6. továbbiakban:
közszolgáltató) útján látja el.
(2) A folyékony hulladék leürítése, elhelyezése a 61594-002/2011. iktatószámú a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata alapján a 044/39
hrsz-ú területen 2015. december 31. napjáig a kiadott működési engedély alapján történhet.
(3) A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a
szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
Adatkezelésre vonatkozó szabályok
3. §
(1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a
közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.) 44/C. § (2)
bekezdésében meghatározott személyes adatai és – amennyiben az nem azonos a
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közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatási
igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) A közszolgáltató a személyes adata kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(6) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.
II.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű
zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz – és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv.
44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.
(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a
Vgtv. 44/F.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint eljárni.
Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A közszolgáltató köteles ügyfélszolgálatot és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet
fenntartani, nyilvántartási rendszert vezetni, a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges
mennyiségű és minőségű gép, eszköz berendezéssel rendelkezésre állni, és a szükséges
létszámú szakembert foglalkoztatni.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, települési
folyékony hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi
előírások, illetve az ingatlanhasználóra vonatkozó hatósági előírások alapján – gyűjteni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az (1) bekezdés alapján gyűjtött települési folyékony hulladék
vonatkozásában a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltató részére átadni,
és részére közszolgáltatási díjat fizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a folyékony hulladék elszállítását, arra jogosulatlan személlyel nem
végeztetheti el.
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(4) Az ingatlanhasználónak a folyékony hulladékelszállítását a közszolgáltatónál kell
megrendelni, melynek a közszolgáltató 3 munkanapon belül köteles eleget tenni.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.
A közszolgáltatási szerződés
7. §
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
ellátásának biztosítása az önkormányzat és a közszolgáltató között a Vgtv. 44/G. § alapján
írásban kötött, közszolgáltatási szerződés alapján történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződés alapján jön létre az ingatlanhasználókat terhelő, a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége.
(3)A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében történő változásról a közszolgáltató az
önkormányzatot, valamint az ingatlanhasználókat írásban, vagy hirdetmény útján köteles
tájékoztatni.
A közszolgáltatás díja
8. §
(1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a közszolgáltató
által a helyszínen kiállított számla alapján díjat kötelesek fizetni.
(2) A közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős, amelyet a közszolgáltató a
Vgtv. 44/D. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján határoz meg. A díjat jelen rendelet 1
melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
Bucsa, 2014. március 19.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. március 20.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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