
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

12/2005. (VII. 1.) rendelete 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos  

hulladékkezelési közszolgáltatásról* 
 
 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, vala-
mint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 
23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 
 

1. § 
 
(1) Püspökladány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint Püspökladány város belterületére hulladékkezelési 
közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatást) szervez és tart fenn. 

 
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 
 
(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra és a velük összefüggő te-

vékenységre. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék 

elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján 
köteles gondoskodni. 

 
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a gaz-

dasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának ke-
zeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

 
 (6) A települési hulladék elhelyezésére, tárolására, kezelésére, ártalmatlanítására 

kijelölt hely: 
 
 a)  Hatályon kívül helyezve. 

b) települési folyékony hulladék esetében a Püspökladány Város Szennyvíz-
tisztító telep 

 
(7) Püspökladány Város Önkormányzata:  
 
                                                           
* A 21/2005. (XII. 2.), a 31/2006. (XII. 22.), a 10/2009. (V. 1.), a 3/2011. (II. 25.), a 15/2012. (V. 31.), a 
16/2012. (V. 31.) és a 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet. 
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 a) Hatályon kívül helyezve. 
 b) a folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás ellátásával a Püs-

pökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-t bízza meg és kötelezi a 
feladat ellátásával kapcsolatos a jelen rendeletben foglalt feladatok végre-
hajtására, illetve felruházza az ezzel kapcsolatos jogosítványokkal. 

 
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 
2. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jogviszony létesül.  

A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgál-
tatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdo-
nost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 
(2) Hatályon kívül helyezve. 
 
(3) Hatályon kívül helyezve. 
 
(4) A települési folyékony hulladék ideiglenes tároló és közműpótló berendezések-

ből, szükség szerinti elszállítására és kezelésére csak a közszolgáltatón keresztül 
történhet. 

 
(5) Hatályon kívül helyezve. 
 

3. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

4. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

5. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

6. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

7. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

8. § 
 
Hatályon kívül helyezve. 
 

 



 3 

9. § 
 
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 

települési hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen el-
szállítani a kijelölt hulladék-lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a 
szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

 
(2) Hatályon kívül helyezve. 
 
(3) A települési folyékony hulladékot csak erre a célra kijelölt és megfelelően ki-

alakított városi szennyvíztisztító telepi kiegészítő műtárgyon keresztül lehet ürí-
teni a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartása mellett. 

 
(4) A települési folyékony hulladékot csak a közszolgáltató által üzemeltetett tar-

tálykocsikkal lehet közterületen elszállítani az ürítőhelyre. 
 

10. § 
 
Hatályon kívül helyezve. 
 

11. § 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 

11/A. § 
 
Hatályon kívül helyezve. 

 
12. § 

 
Hatályon kívül helyezve. 

 
Közszolgáltatási díj 

 
13. § 

 
(1) A közszolgáltatást igénybe vevőnek hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.  
  
 Települési folyékony hulladék hulladékkezelési  
 közszolgáltatási díja:       1 497 Ft/m3 + ÁFA 
  
 Csatornázatlan területen lakosság számára  
 járó kedvezmény:             388 Ft/m3 + ÁFA 
 
(2) A közszolgáltatási díjat a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
 
(3) Hatályon kívül helyezve. 

 
14. § 

 
(1) Hatályon kívül helyezve. 
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(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére közvetle-
nül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített szolgáltatás alapján, 
számla ellenében – a számlán feltüntetett határidőn belül köteles megfizetni. 

 
(3) Hatályon kívül helyezve. 
 
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás, vagy 
más elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását 
követő munkanapon a mulasztását pótolta. 

 
A közszolgáltatás szüneteltetése 

 
15. § 

 
(1) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, vagy kormányrendeletben meg-

határozott esetekben szüneteltethető, vagy korlátozható. 
 
(2) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen 

legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 
 
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles beje-

lenteni a közszolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő idő-
pontja előtt. 

 
(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt 

írásban haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 
  

16. § 
 
Hatályon kívül helyezve. 
 

Záró rendelkezések 
 

17. §. 
 

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2005. augusztus 
1-jén lép hatályba.  

 
(2)  A 11/A. § 2005. december 5-én lép hatályba.  
 
(3)  Hatályon kívül helyezve. 
 
 
 
 
  Dr. M o l n á r  László  sk.                                               K e s e r ű  László sk. 
            polgármester                                                                       jegyző  


