
  
  Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos  
kötelező helyi közszolgáltatásról  
szóló 7/2005./III.24./ rendelete  

(egységes szerkezetben) 
 
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 1949. évi XX. törvény 44/A §. (2) bekezdése és a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. Évi XLIII. Törvény 23. §.-a felhatalmazása 
alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles a települési környezet 

szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve a 
magatartástól tartózkodni. 

(2) A folyékony hulladékok és azok bomlástermékei gyűjtése, tárolása, 
szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása során meg kell akadályozni annak 
talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását. 

 
 

2. §. 
 
 
(1) A rendelet területi hatálya Földeák község közigazgatási bel és külterületére 

terjed ki. 
(2) E rendelet alkalmazásában: 

Települési folyékony hulladék: szennyvízelvezető hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 
a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek 
és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 
b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből 
származik. 
 
 

 
A települési folyékony hulladék 

kezelésével kapcsolatos kötelezettség 
3. §. 



 
(1) A helyi önkormányzat által szervezett, a települési folyékony hulladék 

összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi  
közszolgáltatással ellátott területén lévő ingatlan tulajdonosa, illetve 
használója az ingatlanon keletkező folyékony hulladék elhelyezéséről az e 
rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás igénybevétele 
útján köteles gondoskodni. 

(2)  Az önkormányzat Makó Város Önkormányzata által szervezett, illetve 
működtetett közszolgáltatáshoz való csatlakozás útján a tevékenység 
ellátását a Makó – Térségi Víziközmű Kft. Makó végzi. 

(3) A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi érintett   
   ingatlantulajdonos és használó tekintetében megrendelés alapján  rendszeresen  
   köteles ellátni. 
(4)  A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
      elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses  
      jogviszony a tulajdonos és a szolgáltató között a szolgáltatás 
      igénybevételével jön létre. A megrendeléstől számított 4 munkanapon belül 
      7 és 16 óra között köteles a szolgáltató a folyékony hulladékot elszállítani  
     akként, hogy a közszolgáltató köteles a megrendeléskor a megrendelő  
     számára a szállítás napját és várható időpontját megjelölni.  
(5) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a 
     vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és  
     egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 
(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltatást  
     igénybevevő ingatlantulajdonos alábbi személyes adatainak kezelésére jogo- 
     sult: 
 -  közszolgáltatást igénybe vevő neve 
 -  közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme 

-  átutalási számla, vagy lakossági folyószámla száma – amennyiben az  
    ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat átutalással kívánja kiegyen- 
    líteni. 

 
(7) A folyékony települési hulladékok kizárólag az önkormányzat által kijelölt    
     leürítő helyen ártalmatlaníthatók. 

A kijelölt leürítő hely: Makó Város szennyvíztisztító telep (hrsz: 4513/2)  
A kijelölt leürítő hely kezelője: Makó Térségi Víziközmű KFT. (Makó, 
Tinódi u. 8/A.) 
 

 
A települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja 
 

4. §. 



 
(1) A tulajdonos, illetve használó a hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás igénybevételéért díjat köteles fizetni. 
A közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, 
amelyet a közszolgáltatás igénybevevője 15 napon belül köteles 
kiegyenlíteni. 

(*2) 
(*3)  
(*4) 
(*5) 
(*6) 
(*7) 
(*8) 
(*10) 
(2) A szolgáltatás díjtétele:  
a) alapdíj                                            3189 Ft/szippantási alkalom 
b) az ürítés 1m3-re eső díja                1343 Ft/m3 
 
 

Szabálysértések 
 

5. §. 
(*1) 
(*9) 
(1) 

 
 

Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek 
Teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések 

 
6.§. 

 
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat területileg illetékes hatóság végzi. 

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb 
kötelezettségek teljesítésének közterületi ellenőrzését a körjegyzőségi 
hivatal ezzel a feladattal megbízott munkatársa végzi. 

 
Záró rendelkezés 



 
7.§. 

 
(1)E rendelet 2005. március 24. napján lép hatályba. 
 
(2)Egyidejűleg a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 20/2004./IX.16./ rendelet, és a módosítására kiadott 
27/2004./XII.16./ rendelet hatályát veszti. 

 
 
 

Vass Imre                           Wéberné Bandur Rozália 
                   polgármester                                         körjegyző  

 

 

 

(*1) módosította a 20/2005.(X.27.) rendelet, hatályos 2005. november 1-től; 

(*2) módosította a 26/2005.(XII.15.) rendelet, hatályos 2006. január 1-től; 

(*3) módosította a 28/2006.(XII.15.) rendelet, hatályos 2007. január 1-től; 

(*4) módosította a 18/2007.(XII.13.) rendelet, hatályos 2008. január 1-től; 

(*5) módosította a 22/2008.(XII.18.) rendelet, hatályos 2009. január 1-től; 

(*6) módosította a 21/2009.(XII.17.) rendelet, hatályos 2010. január 1-től;  

(*7) módosította a 19/2010.(XII.16.) rendelet, hatályos 2011. január 1-től; 

(*8) módosította a 17/2011.(XII.15.) rendelet, hatályos 2012. január 1-től; 

(*9) módosította a 13/2012.(V.31.)önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 1-től; 

(*10) módosította a 29/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 1-től. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*8) 

 Függelék 
 
 
 
A R. 4.§. (2) bekezdés szerinti díjtétel 25% ÁFÁ - val emelt összege: 

 
(nettó  2.689,- Ft/m3)          bruttó  3.361- Ft/m3 
 
 
 

 


