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Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20-31. §-ai, a 224/2004. (VII. 22.)
Kormányrendelet, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendeletben szereplő
felhatalmazás alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogkörében
eljárva a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról a 11/2010
(03.19) számú önkormányzati rendelettel módosított 35/2007 (III. 10.) önkormányzati
rendeletet alkotta. A rendelet értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Pécs város közigazgatási területén a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az
erről szóló szerződés értelmében jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Tettye
Forrásház Zrt. (továbbiakban Közszolgáltató) 2010. március 19-től számított 3 évig.
1. Alapfogalmak:
Települési folyékony hulladék: az ingatlanokon az emberi tevékenységből származó
települési hulladékká vált kommunális szennyvíz, illetve a jellegében és összetételében
ehhez hasonló, azzal együtt kezelhető hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el,
nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve nem kerül a szennyvíztisztítás
folyamatán keresztül.
Ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, folyékony
hulladékot termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz-közcsatornába be nem kötött
olyan földrészlet, ahol a számlázott, illetve e rendelet szerint számított ivóvíz
felhasználásának megfelelő települési folyékony hulladék keletkezik.
Közszolgáltató: A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. alapján és a 224/2004. (VII.
22.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint Pécs város belterületén a települési
folyékony hulladék begyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására
kiválasztott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére
közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.
Közműpótló létesítmény: Közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és
közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.
Települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás: A települési folyékony
hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása), a folyékony
hulladék végleges befogadóba történő ártalmatlanítási célú elszállítása és a befogadóban
való elhelyezése.
Ingatlantulajdonos: Az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy.
Szakhatóságok: Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és építési I.
fokú közigazgatási hatóságok.
Végleges befogadó: A Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Széchenyi tér 1.) által üzemeltetett
szennyvízbefogadó műtárgy.
Számított ivóvíz felhasználás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az
önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 1996.
évi 38. sz. rendeletének 2. sz. mellékletében meghatározott ivóvíz mennyiség (3. melléklet).

2. A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező
igénybevétele:
A települési folyékony hulladék folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges
elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a közműves csatornabekötéssel nem rendelkező,
közműves ivóvízellátást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosai kötelesek igénybe venni.
Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladék kezeléséről a Hgt
13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
3. Közüzemi szerződés:
A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó kötelező közüzemi szerződés létrejön
írásba foglalás nélkül is, a következő tények, vagy körülmények fennállása, illetve
bekövetkezése esetén:
• a Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja;
• a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll;
• a közszolgáltatás első igénybevételekor.
A közszolgáltatás felajánlása, illetve annak ellátására történő rendelkezésre állás keretében a
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak feltételeiről az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A Közszolgáltató az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles a
közszolgáltatást nyújtani.
A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
közüzemi szerződésben meg kell határozni:
• a szerződő Közszolgáltató és megrendelő adatait (felek neve, lakcíme, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében azok székhelye,
adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személyek esetén a személyes adatok
körében anyja neve, valamint születési helye és ideje);
• a szerződés tárgyát;
• a közszolgáltatás teljesítésének kezdőnapját;
• a teljesítés helyét;
• begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
• a felek jogait és kötelezettségeit;
• az ellenérték megállapítását, a számlázás, illetve a számla kiegyenlítésének módját;
• a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás feltételeit és
díját;
• a közszolgáltatás kis mennyiség miatti igénybevételéért, illetve rendelkezésre állásért
felszámíthatott többletdíjat, illetve költséget (kiszállási díj);
• a szerződés módosításának és felmondásának, illetve megszűnésének feltételeit;
• az irányadó jogszabályok megnevezését;
• a személyes adatok védelmére és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket.

4. A települési folyékony hulladék elszállítási igény bejelentése
A szolgáltatás (szippantás) elvégzésére az igény bejelenthető:
hétköznaponként 7.00 és 15.30 óra között a 72/421-700-as telefonszámon.
Az igénybejelentés pontos regisztrálása érdekében szükséges adatok: a szolgáltatást igénybe
vevő (fogyasztó) neve, a szolgáltatás elvégzésének (fogyasztói hely) pontos címe és a
vízdíjszámlán megtalálható 6 számjegyű mérőhely azonosító (ivóvíz-szolgáltatás igénybe
vevőjének kódja).
A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását a bejelentéstől számított 72
órán belül, az ügyféllel egyeztetett időpontban elvégzi. A szolgáltatás elvégzésére
választható időpontok: vasárnap és munkaszüneti napok kivételével minden nap reggel 7.00
órától este 18.00 óráig.
5. A fogyasztó jogai és kötelezettségei
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék kezelésére
irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő
közműpótló berendezést létesíteni, és a települési folyékony hulladékot ebben elhelyezni. A
közműpótló berendezés akkor megfelelő, ha rendelkezik az arra illetékes szakhatóságok által
kiadott létesítési, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, és legalább kétheti
szennyvízmennyiség tárolására alkalmas, vízzáró, valamint a kiürítést a Közszolgáltató
alapfelszereltségével el tudja látni.
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak kommunális
vagy kommunális jellegű szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a
közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát vagy testi
épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű
létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzi.
A települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a
Közszolgáltatónál.
Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly
módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző alapfelszereltségével el tudja látni.
Ennek hiányában a Közszolgáltató az általa teljesítendő többletszolgáltatásért a
közszolgáltatási díj 20%-ával növelt összegű többletdíjat számolhat fel.
6. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
A Közszolgáltató az általa begyűjtött települési folyékony hulladék elhelyezését kizárólag az
erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részéről erre a célra engedélyezett
és az Önkormányzat által kijelölt szennyvízfogadó műtárgyba végezheti.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre
állással teljesíti úgy, hogy a települési folyékony hulladékot köteles az ingatlantulajdonos
bejelentésétől számított 72 órán belül – kivéve munkaszüneti napok – begyűjteni és végleges
ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt befogadó helyre szállítani. Az
ingatlantulajdonos köteles a begyűjtést elősegíteni.
A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek és egyéb technikai eszközöknek
alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására
alkalmas
közműpótló
berendezéseinek
kiürítésére.
A
szállító
járműveknek

alapfelszereltségükben legfeljebb 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkezniük, és
alkalmasnak kell lenniük legfeljebb 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére
(szippantására).
Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, legalább ¾-ed részben megtelt, a XII. 5.ben meghatározott közműpótló berendezést köteles kiüríteni a rendelet által meghatározott
közszolgáltatási díjért.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre
állással úgy teljesíti, hogy a települési folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és
ártalmatlanítási célú végleges elhelyezését csak törvényben, kormányrendeletben
meghatározott esetben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.
A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalommentes
végleges elhelyezését nem tagadhatja meg, kivéve
• ha a hulladék veszélyes hulladéknak minősül;
• ha a hulladék ismeretlen eredetű, veszélytelenségének megállapításáig;
• ha a hulladék a kijelölt ártalmatlanító helyen, szennyvízelvezető törzshálózatban vagy
szennyvízelvezető műben nem helyezhető el.
7. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések
Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladék kezelésére az e rendeletben
meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha a hulladék kezeléséről
(hasznosításáról és ártalmatlanításáról) gondoskodik. Ebben az esetben a gazdálkodó
szervezet köteles a keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani,
az általa végzett kezelésekről, az ebből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelő
létesítmények működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez bejelentést tenni. A
bejelentésben a gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik és egyben igazolja, hogy a kötelező
közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül. A gazdálkodó szervezet a mentesülést igazoló
bejelentéséről egyidejűleg a Közszolgáltatót tájékoztatja.
A gazdálkodó szervezetet írásbeli bejelentési kötelezettség terheli az előző bekezdésben
meghatározott nyilvántartás számára, ha azért mentesül az e rendeletben meghatározott
kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól, mert a gazdálkodásával kapcsolatban keletkezett
települési folyékony hulladék kezelését erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel látja
el. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatásával –
közli az általa igénybe vett hulladékkezelő adatait, az igénybevett szolgáltatásokat, a
hulladékkezelő engedélyének a számát.
Az a gazdálkodó szervezet, amely az előzőek szerint a települési folyékony hulladék
kezeléséről saját maga köteles gondoskodni, az ott meghatározott bejelentési
kötelezettségét
• az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződés kötést
megelőzően,

•

az általa hulladékkezelésre igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az
üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles az erre illetékes
szakhatóságokhoz megtenni.

8. Szabálysértés
A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási
szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
aki települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul
végez, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék
tekintetében nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, nem a
Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget.
9. A közszolgáltatási díj fizetésének módja, határideje
A közműves csatornahálózattal ellátott településrészeken keletkezett lakossági folyékony
hulladék esetében a Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által
fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a
számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
A közüzemi csatornahálózattal el nem látott településrészeken keletkezett lakossági
folyékony hulladék tekintetében az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató teljesítésekor
kiállított készpénzfizetési számla alapján köteles a közszolgáltatás díját kiegyenlíteni.
Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban a Közszolgáltatónál a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
kifogást emelhet. A kifogás a számla kiegyenlítésére vonatkozóan kötelezettség teljesítésére
halasztó hatálya nincsen. A kifogás kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató
vagy megbízottja válaszolni köteles. Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató
az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti, vagy azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

