Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2009. (XII. 23.) KT. rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
14/2000. (V. 19.) Ök. rendelet módosításáról
1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
14/2000. (V. 19.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Cegléd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:”
2. §
(1) Az Ör. 1. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában:
a) háztartási szennyvíz: emberi tartózkodás céljára szolgáló területről vagy
szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási
tevékenységből származik és nem minősül veszélyes hulladéknak;
b) ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi
tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási
szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes hulladék;
c) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.”
3. §
Az Ör. 2. § bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A rendelet hatálya kiterjed a Cegléd város bel-, és külterületén található ingatlanokon
keletkezett folyékony hulladék kezelésére: begyűjtésére, elszállítására, elhelyezésére.”
4. §
Az Ör. II. fejezetének címe helyébe a következő elnevezés lép:
„Szennyvízek, és a folyékony hulladék elhelyezése”
5. §
Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz, illetve folyékony
hulladék szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint:
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(1) Ahol a közcsatornán történő elvezetés lehetősége biztosított, a szennyvizet a
közcsatornába kell bevezetni.
(2) Ahol a közcsatornán történő elvezetés lehetősége nem biztosított, a keletkező folyékony
hulladék megfelelő tárolását és, rendszeres elszállíttatását kell biztosítani.
(3) Mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól az az ingatlan tulajdonos, használó, akinek
ingatlanán - vízjogi üzemeltetési engedély birtokában - a folyékony hulladék kezelése és
ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.”
6. §
(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A települési folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
az Önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás) útján látja el.”
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező
folyékony hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(3) Az Ör. 5. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást gazdasági társasága
(továbbiakban: Szolgáltató) útján látja el.”
(4) Az Ör. 5. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az elszállított települési folyékony hulladék leürítési helye: kizárólag a városi
szennyvíztisztító telep.”
7. §
Az Ör. III. fejezetének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„III.
A közszolgáltatási szerződés megkötése
6. §
(1) A Szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
teljesítésére a Képviselő-testület  a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően  szerződést köt.
(2) A szerződés 10 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre, és az aláírást követő év
első napjától 2019. utolsó napjáig érvényes.
(3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen:
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a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális
határidejét,
b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és
ellenőrzési módját,
d) a leeresztőhelyek megnevezését,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár vagy a szolgáltató más okból nem
képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra
megbízást adhat - pályázat nélkül - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató
kiválasztására nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a Képviselő-testület
legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.
(5) A szerződést mindkét fél 9 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak
is helye van.
(6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét
követő 3 hónapon belül az Önkormányzat gondoskodik a szolgáltató kiválasztásáról.
(7) Az Önkormányzat a szolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának
tapasztalatait évente értékeli.”
8. §
Az Ör. IV. fejezetének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„IV. fejezet
A Szolgáltató kötelezettségei
7. §
(1) A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan
járművel és úgy végezhető, hogy megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.
(2) A Szolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül - igénylővel
egyeztetett időpontban - elvégezni.
(3) A Szolgáltató a folyékony hulladék begyűjtését csak abban az esetben tagadhatja meg, ha
annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak.
(4) A Szolgáltató köteles az elszállított folyékony hulladék eredetét igazolni, és az erre
vonatkozó iratokat két évig megőrizni.
(5) A Szolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, valamint
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b) a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel, melynek kezelése
során köteles gondoskodni a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak (név,
lakcím, születési hely és idő, anyja neve) jogszabályban előírt védelméről.
(6) A szállításra használt járművet és eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a
többi járműtől el kell különíteni, lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített
helyen tárolható.
(7) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni
mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő
elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertőtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy
mellette, általában természetes környezetben nem végezhető. Lakóházak udvarán a mosás,
fertőtlenítés csak zárt térben végezhető.”
9. §
(1) Az Ör. 9. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a jelen rendelet mellékletében
megállapított díjat köteles fizetni.”
(2) Az Ör. 9. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt évente egyszer
kezdeményezheti a szolgáltatás díj egy évig érvényes legmagasabb mértékének
felülvizsgálatát.”
10. §
(1) Az Ör. 11. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható
a) az ingatlantulajdonos, amennyiben
aa) nem a szolgáltatás ellátásával e rendelet szerint megbízott Szolgáltatót veszi
igénybe,
ab) az ingatlanon keletkező szennyvizet, illetve folyékony hulladékot nem a 4. §-ban
foglaltaknak megfelelően helyezi el.
ac) a 10. § (1) bekezdésében előírt engedéllyel nem rendelkezik,
b) a Szolgáltató, illetve alvállalkozója, amennyiben
ba) a folyékony hulladékot nem az 5. § (5) bekezdésében kijelölt helyre szállítja.
bb) a folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat
nem őrzi meg 2 évig.
c) az aki szolgáltatást jogosulatlanul végez.”
11. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
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(2) E rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, két
napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester
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