
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 
1/2003.(II.6.)számú 

rendelete 
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról 

Módosítással egységes szerkezetbe foglalva 
*16 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a.) pontja és a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23.§. alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. A rendelet hatálya 
 
1. §.  (1)  E rendelet hatálya kiterjed: 
 

a.) a folyékony hulladékra. 
 
(2) E rendelet hatály nem terjed ki az állati hulladék elhelyezésére és kezelésére, melyekre 
külön rendelet vonatkozik. 

 
II. Alapfogalmak 

 
2. §. E rendelet alkalmazása szempontjából 
 

a.) folyékony hulladék: az a háztartásban hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el 
és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen 
keresztül.  

b.) Hulladékkezelő: aki a folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék 
birtokosától átveszi, kezeli, hasznosítja. 

 
c.) folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, 

szennyvíztisztító telepen valamint a környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést 
megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel 

. 
d.) Közszolgáltató: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. *18 

 
e.) Üresen álló lakó- és egyéb ingatlanok: Éven belül egybefüggően egy hónapot, éves 

összesenben 4 hónapot meg nem haladó ingatlanban való tartózkodás. 
 
f.) Települési folyékony hulladék leürítő hely (a továbbiakban leürítő hely): közcsatornának 

az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya. 
*7 
g.) Hatályon kívül helyezve.  

 
III. A helyi közszolgáltatás tartalma, közszolgáltatással ellátott területek határai 

 
3. §. (1) Fegyvernek önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a továbbiakban: 

tulajdonos) keletkező folyékony hulladék kezelésére kötelező közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn a község egész közigazgatási 
területére.  

 
(2) A közszolgáltatás kiterjed: 
 

*3 
a.) A lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék rendszeres elszállítására és leöntésére, 

valamint az ingatlanon összegyűjtött folyékony hulladék rendszeres leöntésére. 
b.) A folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló szennyvízkezelő telep működtetésére.  
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c.) Egyéb feladatokra  (pl. megrendelés felvétel, nyilvántartás, számlázás, tartozások 
beszedése). 

*4 
(3) Hatályon kívül helyezve.  

 
4. §. A folyékony hulladék ártalmatlanításának helye: a 017/4. hrsz. külterületi földrészleten 

elhelyezett leürítő hely. 
 
5. §.  Hatályon kívül helyezve *18  
 
 

IV. A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

A.) Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
6. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlan 

tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot a külön jogszabályban 
előírtak szerint gyűjteni, és rendszeres elszállíttatását a közszolgáltató útján biztosítani, ez 
vonatkozik az üresen álló lakó- és egyéb ingatlanok, és a fürdőszobával, vízöblítéses WC-
vel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosaira is.  

 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a folyékony hulladék az ingatlana 

területére, közterületre átmenetileg sem folyhat ki a természeti, elemi csapások kivételével.  
 

B.) A közszolgáltató feladatai 
 
7. §. (1) A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerű olyan 

járművel, és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes 
jogszabályoknak.  

 
(2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül elvégezni.  
 
(3) A közszolgáltató a folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg. 
 
(4) Hatályon kívül helyezve *18 
 
(5) Hatályon kívül helyezve *18 

 
(6) Hatályon kívül helyezve *18 

 
V. A közszolgáltatás díja 

 
8. §. (1) Az ingatlan használata során keletkezett egyedi szennyvíztározókban ideiglenesen tárolt 

folyékony hulladék elszállítása megrendelés alapján történik a (2) bek. szerint. 
 

(2) A megrendelő (ingatlan tulajdonosa) a szennyvízszippantási és szállítási igényt a Vízmű 
által 2 példányban kiállított (e rendelet 1. sz. melléklet szerinti) megrendelőlapon jelenti be a 
Vízműhöz. *18 
 
(3) A közszolgáltató a munka elvégzését a megrendelő lapon aláírásával igazolja. 
 
(4) A szolgáltatás díját a lakossági folyékony hulladék szállítása esetén, a megrendelő az 
igazolt munka elvégzését követően nyugta ellenében, haladéktalanul köteles megfizetni 
készpénzben. *18 
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             (5) A szolgáltatás díját közületi folyékony hulladékszállítása esetén, a megrendelő az igazolt 
munka elvégzését követően számla pénztárbizonylat ellenében, haladéktalanul köteles 
megfizetni készpénzben, vagy számla ellenében 8 napon belül köteles megtéríteni. *18 
 

*8 *11*14*15 
 
9. §.   (1) Hatályon kívül helyezve *18 
*12*14 

(2) Hatályon kívül helyezve *18  
*10*14 

(3) A szennyvíz szállítását és összegyűjtését a közszolgáltató saját vagy vállalkozó 
útján biztosítja. A szennyvízszállítás és összegyűjtés díját a szolgáltató részére a 
közszolgáltató igénybevevő fizeti meg, melynek díja 550,- Ft/m3 + ÁFA. *18 
A saját vállalkozás (Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény) részére a 
képviselő-testület a lakosság részére végzett közszolgáltatási díjából 200,- Ft/m3 + 
ÁFA  kedvezményt biztosít. *19 

 
 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

10. §.  Hatályon kívül helyezve *18 
*13 *17 

11. §. Hatályon kívül helyezve 
 

 
12. §. E rendelet 2003. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 22/2000.(VII.6.) és 

47/2000.(XI.30.) sz. rendeletekkel módosított 26/1998.(X.8.) sz. rendelet. 
 
 
 

Huber Ferenc      Buzás Istvánné 
polgármester      jegyző 

 
 
*1 A 33/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosítva 
*2 A 41/2003.(IX.26.) sz. rendelettel módosítva 
*3 A 29/2004.(X.7.) rendelettel módosítva (2005.jan.1-től kell alkalmazni a 9. §. módosítását) 
*4 Az 5/2005.(III.1.) önk.rendelettel módosítva 
*5 A 9/2006.(II.24.)önk.rendelettel mód. (2006.IV.1-től kell alkalmazni.) 
*6 A 18/2006.(V.2.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2006.V.1-től) 
*7 A 21/2006.(VI.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2006.VI.1-től) 
*8 A 15/2007.(IX.28.) önk.rendelettel mód. (A 9. §. módosítását 2008.jan.1-től kell alkalmazni) 
*9 A 17/2008.(V.30.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2008.jún.1-től, de 2008.ápr.1-től kell alkalmazni) 
*10 A 23/2008(X.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.X.1.) 
*11 A 9/2010.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2010.III.31-től, de 2010.július 1-től kell alkalmazni) 
*12 A 20/2010.(VII.22.) rendelettel mód. (hatályos 2010.VIII.1-től) 
*13 31/2010.(IX.24.) rendelettel mód. (hatályos 2010.október 1-től) 
*14 A 4/2011.(II.3.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. február 1-én, de rendelkezéseit 2011. április 
1-től kell alkalmazni) 
*15 A 47/2011.(X.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. november 1-én, de rendelkezéseit 2012. 
január 1-től kell alkalmazni) 
*16 A 68/2011.(XI.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. december 1-től) 
*17 A 22/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 
*18 A 47/2012.(IX.28.) rendelettel mód.  
*19 A 7/2013.(III.01.) rendelettel mód. (hatályos 2013. március 1-től) 
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………………….sz. rendelet melléklete   1. sz.melléklet 
 
 
 
 
MEGRENDELŐ 
 
A DÍJAT 3 NAPON BELÜL KÉRJÜK BEFIZETNI! 
 
Megrendelő …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
*2 
Közszolgáltató: Fegyverneki Vízmű 

        Fegyvernek, Felszabadulás út 175.  
 
Megrendelés tárgya: …………………..szennyvízszippantás…………………………….. 
 
Várható maximális kivitelezési érték:……………………………………………………….. 
 
A munka elvégzésének határideje: ………………………………………………………… 
 
A munka kivitelezésével megbízott felelős személy:……………………………………… 
 
Fegyvernek, 2…….év………………..hó……..nap 
 
………………………………….    …………………………………. 
megrendelő       közszolgáltató 
 
A munka elvégzése: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………Ft. 
azaz: ………………………………………………………………………………00/100 Ft. 
 
Fegyvernek, 2………év…………….hó……….nap 
 
A munkát átvettem, igazolom 
 
………………………………….    …………………………………. 
megrendelő       közszolgáltató  
 

 
 


