
Báránd Község Önkormányzatának
8/2011. (IX. 27.) számú rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Önkormányzat) a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (továbbiakban: Ötv)  16. § (1) bekezdése 
valamint, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv (továbbiakban: Hgt.) 23 §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, „a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi  
közszolgáltatásról” az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. §

E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák Báránd Község 
közigazgatási területén keletkezett települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos 
közszolgáltatás  ellátásának  és  igénybevételének  rendjét,  ezzel  összefüggő  feladatok 
eredményes végrehajtását a község termőtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében. 

2. §

A rendelet  hatálya  Báránd  Község  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanok  tulajdonosaira, 
használóira,  természetes  és  jogi  személyekre,  illetve  jogi  személyiséggel  nem rendelkező 
szervezeteire (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.

II. fejezet

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

3. §

 

E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közigazgatási terület: 

a  község  önkormányzatának  működési  területe,  mely  belterületből  (beépített  és 
beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.

b) Települési folyékony hulladék:
a Hgt. 3. § d) pontjában meghatározott azon folyékony hulladék, 



− amely  emberi  tartózkodásra  alkalmas  épületek  szennyvíztároló 
létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

− a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, 
− a  gazdasági  de  nem  termelési,  technológiai  eredetű  tevékenységből 

származik.
c) Lakossági települési folyékony hulladék:

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

e.) Begyűjtés: 
a Hgt. 3. § n) pontjában meghatározottak szerint.

f.) szolgáltató: 
a  település  közigazgatási  területén  a  települési  folyékony  hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan 
feljogosított hulladékkezelő

g.) ártalmatlanító hely:
 a  települési  folyékony hulladék  ártalmatlanítását  szolgáló,  kizárólag  erre  a 
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény

h.) Közszolgáltatási díj: 
az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltatás  igénybevételéért  a 
közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében megállapított díj.

III. fejezet

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA, ELLÁTÁSÁNAK ÉS 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. §

Báránd  Községi  Önkormányzata  közigazgatási  területén  keletkező  települési  folyékony 
hulladék  begyűjtését,  elszállítását  és  ártalommentes  elhelyezését  szervezett  helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja.

5. §
(1) Az  az  ingatlantulajdonos,  aki  a  helyi  vízgazdálkodási  hatósági,  illetve  vízjogi 

engedélyezés  alapján  történő  szennyvízelhelyezést  alkalmaz,  az  ingatlanán  keletkező 
vagy onnan származó települési folyékony hulladékot e rendeletben, valamint a külön 
jogszabályban meghatározott vízügyi, környezetvédelmi, műszaki és közegészségügyi 
előírások,  illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági  előírások szerint  zárt, 
vízzáró szennyvízgyűjtő aknában köteles gyűjteni és ideiglenesen tárolni.

(2) Az összegyűjtött  szennyvizet  köteles az annak elszállítására  jogosult  közszolgáltatást 
ellátó közszolgáltatónak átadni.



(3) A  települési  folyékony  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  az  ingatlantulajdonos 
előzetes bejelentése alapján –a tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően – 
kerül sor.

6. §

(1) A települési  folyékony hulladék begyűjtését,  szállítását,  ártalmatlanítását  csak a jelen 
rendelet 8. § -ában feltüntetett közszolgáltató végezheti.

7. §

(1) A szállított települési folyékony hulladék ürítési helye: a 0201/3-5 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott települési folyékony hulladéklerakó telep.

(2) Az elhelyező telepre kizárólag a 4. § b.) pontjában meghatározott kommunális jellegű 
szennyvíz szállítható, termelési és szolgáltatási tevékenységből származó technológiai 
eredetű szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése tilos. 

IV. Fejezet

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

8. §

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó folyékony hulladék kiürítésére és a települési 
folyékony  hulladék  elhelyezés  céljából  történő  elszállítására,  valamint  az 
áratalmatlanító  telepen  történő  elhelyezésére  az  önkormányzat  hulladékkezelési 
közszolgáltatási megállapodást kötött.

(2) Báránd  Községi  Önkormányzat  közigazgatási  területén  a  települési  folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására Futó Barnabás (4161 Báránd, 
Széchenyi u. 23.) vállalkozó jogosult 

(3) A közszolgáltatási megállapodás az aláírás az aláírás napján jön létre, és az aláírás 
napjától számítottan 10 évre szólóan kerül megkötésre.

(4) A közszolgáltatási megállapodás tartalmára, a szerződéskötéssel kapcsolatos eljárásra, 
a szerződés módosítására,  valamint megszűnésére a Hgt., valamint a végrehajtására 
kiadott kormányrendeletek vonatkoznak.

A közszolgáltatás díja

9. §

(1) A  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlan  tulajdonosa  az  Önkormányzat  által 
megállapított  díjat  a  helyszínen  köteles  kiegyenlíteni  számla  ellenében,  amelynek 
mértékét a (2) bekezdés tartalmazza.  A díj  magában foglalja a szennyvíz begyűjtési, 
szállítási és ártalmatlanítási költségét is.

(2) A közszolgáltatás díja: 3500 Ft/ 5 m3.



(3) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a 
szolgáltatás igénybevételekor jön létre.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Báránd, 2011. szeptember 27.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző
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