
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
a 30/2005.(X.12.), 23/2006.(VIII.23.) és 17/2009.(IX.16.)  rendelettel módosított 

24/2004. ( V.1. ) 
 R E N D E L E T E 

 
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL  

(egységes szerkezetben ) 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény. 23. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
I. A RENDELET HATÁLYA 

 
1. §. 

 
(1) A rendelet hatálya Kunhegyes Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanokra és 
közintézményekre, használóira, természetes és jogi személyekre illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező települési 
folyékony hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna hálózat 
útján nem megoldott. 
 
 

II. A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTAMA, KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL 
ELLÁTOTT TERÜLETEK HATÁRAI 

 
2. §. 

 
(1) Kunhegyes Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a 
továbbiakban: tulajdonos) keletkező folyékony hulladék szállításával, kezelésével 
összefüggő kötelező közszolgáltatási feladatok ellátását a város közigazgatási határain 
belül azon szolgáltatók végezhetik, akik a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági 
engedélyek birtokában vannak, és az önkormányzattal szerződést kötöttek (közszolgáltatók 
listáját a 2. számú melléklet tartalmazza).   
 
(2) Azon tulajdonosok, akik a városi csatorna rendszerre nincsenek rákötve, kötelesek a 
közszolgáltatást igénybe venni és a szolgáltató részére ezen rendelet 7. §. (2) bek. 
meghatározott  díjat megfizetni.    
 
(3) A közszolgáltatás kiterjed: 
 
-  Az ingatlanon összegyűjtött folyékony hulladék rendszeres elszállítására és leürítésére.   
                                                                                                    

3. §. 
 

A folyékony hulladék ártalmatlanításának helye: a Kunhegyes, Tiszaszentimrei út. 1. szám                 
– helyrajzi szám: 2902 - alatt lévő szennyvízbefogadó műtárgy (továbbiakban: 
ártalmatlanító). 
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4. §. 

 
(1) A települési folyékony hulladék elszállítása a közszolgáltató által biztosított járművel 
történik. Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen 
a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel 
élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni. 

 

(2) A jegyző rendszeresen ellenőriztetheti, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba be nem 
kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik, és a 
szállítást a közszolgáltatóval végezteti, továbbá a közszolgáltató a szennyvizet a 
rendeletben kijelölt helyre szállítja. 

 

(3) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékét a 7.§. (2) bekezdésében foglalt díjat köteles 
a közszolgáltatónak megfizetni számla ellenében. A tulajdonos a számlát köteles 5 évig 
megőrizni és az ellenőrzés során a Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni. 

 
 
  

III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 
 

A, AZ INGATLAN TULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5. §. 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot a külön 
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, és rendszeres elszállítását 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 azt, hogy a folyékony hulladék az ingatlana 
területére, közterületre átmenetileg sem folyjon ki és annak elszállítását, illetve kezelését 
csak a közszolgáltató végezheti.  
 
(3) A település területén található állóvizekbe, belvízelvezető árkokba, ásott kutakba, 
gödrökbe, illetve a tulajdonos kertjébe és közterületre szennyvizet, trágyalevet 
kiszivattyúzni, illetve kiönteni tilos.  
  

B, A KÖZSZOLGÁLTATÓ FELADATAI 
 

6. §.1 
 
(1) A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerű, 
gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró járművel végezhető, amely megfelel 
az érvényes jogszabályi előírásoknak. 
 
(2) A települési folyékony hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy szennyezést 
                                                 
1 A rendelet 6. § (3) bekezdését a 30/2005.(X.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította 2005. november 
1-i hatállyal.  
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elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezet terület fertőtlenítését el kell végezni, 
amely a szennyezést okozó közszolgáltató kötelezettsége. 

 
(3) A közszolgáltatók elérhetőségét ( telefonszámát, címét ) közhírelés útján kell kihírdetni.  
A szolgáltatást igénybe vevő a közszolgáltatónál szóban vagy írásban rendelheti meg a 
közszolgáltatást. A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán 
belül elvégezni. 
 
(4) A közszolgáltató a folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg. 
 
(5) A közszolgáltató a folyékony hulladék átvételét köteles dokumentálni és igazolni a 
közszolgáltatási díj átvételét. Az átvételt igazoló dokumentumot az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
                                                              
(6) A közszolgáltató által átvett települési folyékony hulladéknak az ártalmatlanítóba 
történő elhelyezésére a szolgáltató külön szerződést köt a szennyvíztisztító telep 
üzemeltetőjével.   
 
(7) Az ártalmatlanító üzemeltetője felé a szolgáltató köteles igazolni a szállított hulladék 
eredetét, oly módon, hogy a szállítólevélen fel kell tüntetni azon ingatlan tulajdonosának 
nevét és pontos címét, ahonnan a szállítást történt. 
 
(8) Az ártalmatlanító üzemeltetője bármikor ellenőrizheti a beszállított települési 
folyékony hulladék minőségét a szolgáltató költségére. Amennyiben a beszállított hulladék 
ipari, mezőgazdasági eredetű vagy veszélyes hulladéknak minősül, ebben az esetben 
jelzéssel él a jegyző felé. 
 
(9) Amennyiben a közszolgáltató Kunhegyes közigazgatási határán kívül vagy belül 
illegális szennyvízleürítést végez, a Polgármesteri Hivatal a leürítő műtárgy használatát 
megszünteti. 

(10) A szállításra használt gépjárművet közterületen tárolni, tisztítani tilos. A gépjármű 
tisztításáról, mosásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyamatosan 
gondoskodni kell a bűzszennyezés elkerülése érdekében. 
 
(11) A szállításra hasznosított eszköz tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni, 
a tárolást a többi szállítóeszköztől elkülönítetten kell végezni. 

(12) A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren 
szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba 
vagy közcsatornába kerül.  

(13) A folyékony hulladékot: 
 
     hétfőtől - péntekig 08.00 -tól - 16.00-ig 
     szombaton             08.00 -tól - 12.00- ig     lehet leüríteni az ártalmatlanítóban. 
 

 
IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

 
7. §.2 

                                                 
2 A rendelet 7.§ (2) bekezdését a 23/2006.(VIII.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította 2006. 
szeptember 1-i hatállyal.  
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(1) Az ingatlan használata során keletkezett egyedi szennyvíztározókban ideiglenesen 
tárolt folyékony hulladék elszállítása az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján 
történik. A közszolgáltató a munka elvégzését a megrendelő lapon aláírásával igazolja. 
                                                           
 (2) Hulladék – szállítás és ártalmatlanítás díja, települési folyékony hulladék esetében: 
Települési folyékony hulladék esetében az árak magukba foglalják a 20%-os ÁFA-t is. 
 
Szippantott szennyvíz elhelyezés Szippantás díja (a 

szolgáltatóval 
kötött szerződés 
szerint) 

Ártalmatlanító díja 
(szippantási díj 
tartalmazza) 

Lakossági - 120 Ft/m3 
Lakossági (csatornahálózatra való rákötési 
lehetőséggel rendelkező ingatlanok esetén): 

- 334 Ft/m3 

Gazdálkodó egységektől - 365 Ft/m3 
 
 
 

V. ALAPFOGALMAK 
 

9. §. 
 
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 
birtoklásától átveszi, kezeli, hasznosítja, 
 
c.) folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, 
szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést 
megakadályozó kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel, 
 
d.) települési folyékony hulladék leürítő hely: a települési folyékony hulladék fogadását, 
ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott hatósági 
engedéllyel rendelkező műtárgy. 

 
VI.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
10. §. 

 
Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 
 
a.) az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot nem a rendelet 5. §. (1) bek. megfelelően 
gyűjti,  
 
b.) aki az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot nem az ártalmatlanító helyen üríti le, 
 
c.) aki nem gondoskodik arról, hogy a háztartásában felgyűlt folyékony hulladék az 
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ingatlana területére és közterületre átmenetileg sem folyjon ki a természeti, elemi csapás 
kivételével (5. §. (2) bek.), 
 
d.) nem zárt rendszerű, és nem a rendelet 6. §. (1), (2) és (9) bekezdésének megfelelő 
járművel végzi a folyékony hulladék szállítását. 
 
e.) aki az ingatlanán keletkezett folyékony hulladékot az 5. §. (3) bek. tilalma alá eső 
helyekre szivattyúzza, illetve üríti le. 

 
12. §.3 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba, egyidejűleg a 32/2002. (X.29.) 
rendeletet hatályát veszíti. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz. 
 
 
Kelt: Kunhegyesen, 2004.év április hó 29. napján 
 
            
 
 
  
 
 
 
K o n t r a     József Rentzné dr.Bezdán Edit 
polgármester jegyző 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV.09.) rendelete 
24.§. (1)-(2) bekezdése alapján 2004. május 1-én. 

 
 
 Rentzné dr.Bezdán Edit 
 jegyző 
 
 
 
 
                                                 
3 A rendelet 12. §-át új, (3) bekezdéssel kiegészítette a 17/2009.(IX.16.) Ör.rendelet 8. §-a 2009.szeptember 
16-i hatállyal.  
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2004. (V.01.) rendelete 
melléklete                                                               
 

1.sz.melléklet 
 

M E G R E N D E L Õ 
 

A DÍJAT 3 NAPON BELÜL KÉRJÜK BEFIZETNI ! 
 
Megrendelő: 
...................................………………................................................................................ 
 
Közszolgáltató: ………………………………………….. 
 
Megrendelés tárgya: .................................. szennyvízszippantás mennyisége: ..................m3 
 
Várható maximális kivitelezési érték:  ......................................................................... 
 
A munka elvégzésének határideje: ............................................................................... 
 
A munka kivitelezésével megbízott felelős személy: ................................................... 
 
 
K u n h e g y e s, 2........év.............................hó.......nap. 
 
 
 

....................................................                                   ............................................... 
M e g r e n d e l õ                                                               közszolgáltató 

 
 
A munka elvégzése: 
……………….......................................................................................................................... 
……………….......................................................................................................................... 
……………….......................................................................................................................... 
………………......................................................................................................................Ft. 
azaz: ..........................................……………………........................................00/100 forint. 
 
 
K u n h e g y e s, 2........év............................hó.......nap. 
 
 
A munkát átvettem, igazolom: 
 
 
.........................................................                               ................................................... 

m e g r e n d e l õ                                                               k ö z sz o l g á l t a t ó 
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2004. (V.01.) rendelete 
melléklete                                                   
 

2. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z É K 
 

a közszolgáltatást végzőkről 
 
 
 
 
 

1.)  Molnár Istvánné  5340 Kunhegyes, Nagykakatszél u. 8/c. 
 
2.)  Nagy József  5340 Kunhegyes, Arany János u. 11. 
 
3.)  Papp Imre 5340 Kunhegyes, Csete-köz 2. 
 


