Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/1997. (X. 28.) sz. rendelete
a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezésről
(egységes szerkezetben a módosításokkal)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése és az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja Zalaháshágy község területén keletkező folyékony hulladék
összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének biztosítása.
(2) A rendelet hatálya Zalaháshágy község bel- és külterületén keletkezett folyékony
hulladékra terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya a jogi és természetes személyekre - ideértve ezek társaságát is
- terjed ki.
2. §
(1) E rendelet hatálya alá tartozó személy köteles gondoskodni a nála bármely okból
keletkezett folyékony hulladék összegyűjtéséről.
(2) A folyékony hulladék összegyűjtése az építésügyi előírásoknak megfelelő, zárt,
szivárgásmentes építményben történik.
(3) Tilos a folyékony hulladékot nyílt területre - így különösen közterületre, közcsatornába,
közárokba, közútra - kiengedni, elhelyezni, illetve az építmény tulajdonosa, használója
köteles megakadályozni a folyékony hulladék tárolóhelyről történő ki- és elszivárgását.
3. §
(1) Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállításáról és elhelyezéséről Zalaháshágy község
Önkormányzata kötelező közszolgálgatás keretében gondoskodik.
(2) A közszolgáltatást Büki Sándor furvarozó vállalkozó végzi, aki a szolgáltatás végzésére
kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.1 /módosította a 9/1998. (IX. 210. ) sz. ör./
(3) A közszolgálgatást a szolgáltató a szennyvízelhelyezésre szolgáló terület üzemeltetésre
alkalmas állapota fennmaradásáig végzi.
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Módosította a 9/1998. (IX. 21.) számú rendelet

(4) A folyékony hulladék elszállítását szolgáltató szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján
végzi, a megrendeléstől számított 3 napon belül. A munka elvégzéséről számlát, illetőleg
munkalapot állít ki, melynek egy példányát Zalaháshágy község Polgármesteri Hivatalának
legalább negyedévente átadja.
(5) Szolgáltató a folyékony hulladékot Zalaháshágy közigazgatási területén elhelyezkedő,
077/b hrsz-ú szennyvíztelepen helyezi el.
(6) Szolgáltató eseti szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján végzi a csatornatisztítási,
duguláselhárítási és zsírfogótisztítási munkákat, a megrendeléstől számított 48 órán belül.
(7) Szolgáltató a (4) és (6) bekezdésben meghatározott szolgáltatást Zalaháshágy község
egész közigazgatási területén végzi.
4. §
A rendelet hatálya alá tartozó személy a 3. § (4) bekezdésében foglalt szolgáltatást köteles
igénybe venni, ennek keretében köteles az ingatlanra történő bejutást, illetve a tároló
építményhez történő hozzáférést lehetővé tenni.
5. §
(1) A 3. § (2) bekezdésben megnevezett szolgáltatóval a polgármester üzemeltetési szerződést
köt, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik hatályossá.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás tárgyát képező folyékony hulladékra
vonatkozó meghatározást, az elhelyezést szolgáló terület megjelölését, az elhelyezés módjára
történő utalást, a díjfizetés módját, a szerződés hatálybalépésének idejét.
6. §
(1) A szolgáltatás díját a Képviselő-testület és a szolgáltató évente, adott naptári év elején
közösen határozza meg, mely megállapodás jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi. A
megállapodás szerint fizetendő díj az adott naptári évre érvényes.
(2) A díj alapja a szippantott folyékony hulladék mennyisége.
(3) Természetes személy által a 3. § (4) bekezdésében meghatározott szolgáltatás
igénybevétele esetén a szolgáltatónak fizetendő díj két részből tevődik össze: egyrészt a
szolgáltatást igénybevevő által fizetendő díj, másrészt Zalaháshágy község Önkormányzata
által fizetendő díj. Ennek megoszlását és mértékét az 6. § (1) bekezdésében meghatározott
megállapodás tartalmazza.
(4) Szolgáltatást igénybevevő természetes személy a szolgáltatást közvetlenül a szolgáltatás
elvégzése után készpénzzel, jogi személy a számla keltétől számított 8 banki nap alatt
egyenlíti ki.
(5) Az 6. § (3) bekezdése szerint Zalaháshágy község Önkormányzata által fizetendő díjat a
kötelezett a negyedévet követő hónap 15. napjáig, számlával igazolt mennyiség alapján
egyenlíti ki.

7. §
A szolgáltató a szolgáltatás ellátásáról, illetve a költségek és díjak alakulásáról évente
egyszer, december 15-ig írásban beszámol Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének.
8. §
Szolgáltató a folyékony hulladékot az Üzemeltetési szabályzat és kezelési-technológiai
utasításban foglaltak szerint, Zalaháshágy község közigazgatási területén végighúzódó szilárd
burkolatú úton, illetve az üzemeltetési szerződést mellékletét képező térképen megjelölt
földúton és feltáró utakon szállítja.
9. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1)2
(2) E rendelet alkalmazásában
a., folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap, talajidegen anyagokat nem tartalmazó technológiai eredetű szennyvíz és
szennyvíziszap
b., települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyzés céljából
történő elszállítása.
(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(4) A 9/1998. (IX. 21.) számú rendelet 1998. október 1-jén lép hatályba.
(5) A 7/2005. (IX. 02.) számú rendelet 2005. szeptember 5-én lép hatályba.
(6) A 10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Büki József
polgármester
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P. H.

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör., hatálytalan 2013.06.01. napjától

Nagy Szilvia
körjegyző

1. sz. melléklet a 7/1997. (X. 28.) sz. rendelet 6. § (1)-(3) bekezdéséhez
1997. évre a szolgáltatás díja:
1./ 180,- Ft/m3 + ÁFA
2./ a., magánszemély által fizetendő díj: 130,-Ft/m3 + ÁFA
b., Zalaháshágy község Önkormányzata által fizetendő díj 50,-Ft/m3 + ÁFA

2. sz. melléklet a 7/1997. (X. 28.) sz. rendelet 6. § (1)-(3) bekezdéséhez
1997. évre a szolgáltatás díja:
1./ 250,- Ft/m3 + ÁFA
2./ a., magánszemély által fizetendő díj: 200,-Ft/m3 + ÁFA
b., Zalaháshágy község Önkormányzata által fizetendő díj 50,-Ft/m3 + ÁFA

