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DUNAÚJVÁROS KÖZGYŰLÉSE
12/1997. (III.12.) KR1 számú rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtésével és elszállításával
összefüggő tevékenységről
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Dunaújváros Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLII. törvény 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a
16/1996. (VII.15.) BM-KTM számú, a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletre (továbbiakban: R) - az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a jogi és természetes személyekre, valamint a jogi
személyek és természetes személyek társaságaira és egyesületeire.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési szilárd hulladékokra, veszélyes hulladékokra, és a velük összefüggő tevékenységre.
Általános rendelkezések, fogalom-meghatározások
2.§
(1) A R rendelkezéseit Dunaújváros közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Dunaújváros Közgyűlése közigazgatási területén a települési folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a folyékony hulladékelhelyezés céljából történő elszállítására irányuló tevékenységet szervezett helyi
közszolgáltatás útján biztosítja.
A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtéséről és elszállításáról - jelen önkormányzati rendeletben
meghatározott módon - közszolgáltatás igénybevétel útján köteles gondoskodni.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a.) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás:
a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a
folyékony hulladék-elhelyezés céljából történő elszállítása.
b.) Települési folyékony hulladék:
az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a
közcsatorna-hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
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A települési folyékony hulladék gyűjtése,
elszállítása, elhelyezése
3.§
(1) A Dunaújváros Közgyűlése a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő tevékenységet a nyilvános pályázat útján kiválasztott Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.vel végezteti.2
(2) A települési folyékony hulladékot kizárólag a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.
tulajdonában lévő kijelölt leeresztő helyen szabad elhelyezni.2/a
(3) A folyékony hulladék gyűjtése csak zárt tárolóban történhet.
(4) A tárolóba tilos elhullott állatok, mérgező vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó egészségét, testi épségét vagy a
szállító jármű berendezésében rongálódást idézhet elő.
A szolgáltató kötelezettségei és jogai
4.§
(1) A közszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) köteles:
a.) a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás) elvégzésére a 6.§-ában meghatározott díj ellenében;
b.) a gyűjtő- és szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését a vonatkozó szabályok
szerint elvégezni,
c.) a gyűjtő- és szállítóeszköz szabályszerű tárolásáról gondoskodni,
d.) a szolgáltatást a megrendelők által meghatározott gyakorisággal elvégezni.
(2) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatást, amennyiben a tulajdonos az 5.§ b.)
pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.
A tulajdonos kötelezettségei és jogai
5. §
(1) A tulajdonos köteles:
a.) a rendszeres szolgáltatásba bekapcsolt területen a hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe venni a 6. §-ban meghatározott díj megfizetés ellenében,
b.) a szállítás időpontjára a gyűjtőakna megközelítését biztosítani.
(2) A tulajdonos megtagadhatja a díjfizetést, ha a szolgáltató a 4.§ d.) pontjában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.
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A 47/2003. (XII.19.) KR számú renddelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg
/a
A 47/2003. (XII.19.) KR számú rendelet 1.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg
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A szolgáltatási díj mértéke és fizetési rendje
6. §
(1) A szolgáltatási díj mértéke ÁFA nélkül:
647,- Ft/m3
A lakossági szolgáltatásoknál a szolgáltatási díj mértékét számlázáskor a mindenkori
állami támogatás mértékével csökkenteni kell.3
A települési folyékony hulladékkal összefüggő
rendelkezések betartásának ellenőrzése
7. §
E rendelettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző
gondoskodik.
Szabálysértési rendelkezések4
8.§
Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megsérti, szabálysértést követ el, és - ha magasabb szintű jogszabály másképp nem rendelkezik –
a.) 2000. február 28-áig 20.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a helyszínen 200,Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
b.) 2000. március 1-jétől 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a helyszínen
500,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal
sújtható.
A helyszíni bírság kiszabására Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala erre felhatalmazott ügyintézője (ügyintézői), illetve a közterület-felügyelők jogosultak.
A tudomásul vett helyszíni bírságot az elkövető 30 napon belül csak készpénzátutalási megbízás alapján teljesítheti.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
9.§
(1) E rendelet 1-5.§-a és a 7-9.§-a 1997. április 1-jén, 6.§-a 1997. július 15-én lép hatályba.
(2) 1997. július 15-éig a szolgáltatók által közölt díjtételeket kell alkalmazni.
(3) Ezen rendelet előírásai összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK(2006.december 12.) számú irányelv rendelkezéseivel, azzal ellentétes szabályozást nem tartalmaznak.5
Almási Zsolt s.k.
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Dr. Tóth István s.k.

A 4/2009. (II.13.) KR számú rendelet 1.§-ával módosított szakasz
A 2/2000. (I.14.) KR számú rendelet 1.§-ával módosított szakasz és szöveg
Módosította a 32/2009. (VI.12.) KR számú rendelet 1.§-a
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