
Mályinka Község Önkormányzatának

10/1999.(IX.15.) számú rendelete

a települési  folyékony  hulladék összegyűjtéséről, valamint  az  elszállítást biztosító helyi
közszolgáltatásról, illetve  annak kötelező igénybevételéről

(módosításokkal  egységes  szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások  kötelező
igénybevételéről  szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ában  meghatározottak alapján  a következőket  rendeli
el:

Általános  rendelkezések

1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed  Mályinka község közigazgatási  területén  a jogi személyekre, jogi
személyiséggel  nem rendelkező gazdasági  társaságokra,  vállalkozásokra,  valamint természetes
személyekre egyaránt.

2. §

E rendelet  alkalmazásakor a 4/1984.(II.01.) ÉVM rendelet  és a 2/1985.(II.16.) EÜM-ÉVM együttes
rendelet  betartása  kötelező.

A települési folyékony  hulladék  gyűjtése

3. §

(1) Az ingatlanon  keletkező minden  szennyvizet az ingatlanon  belül elhelyezett, zárt
szennyvíztárolóba kell vezetni és ott összegyűjteni, melynek rendszeres  ürítéséről – a jelen
rendeletben meghatározottak  szerint – az ingatlan tulajdonosa,  használója, bérlője (a
továbbiakban: tulajdonos) köteles  gondoskodni.

(2) Az 1986. március 1. előtt  használatba vett épületek esetén a háztartási  szennyvízszikkasztók
további üzemeltetése  megengedett.

A települési folyékony hulladék elszállítását  biztosító szakvállalkozás megnevezése,
a közszolgáltatás  ellátásának  rendje

4. §

(1) Mályinka község közigazgatási területén  a települési  folyékony hulladék elszállítását  a
TESCOM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft (3642. Bánhorváti, Jókai u. 8.) végzi, a jelen
rendeletben  és a  szolgáltatásra  vonatkozó  szerződés alapján.
A folyékony hulladék  ártalmatlanító helye: Bélapátfalva.



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  szakvállalkozás a folyékony hulladék elszállítását
Mályinka község egész területén, valamennyi tulajdonos tekintetében, igény szerint  köteles
ellátni.

(3) A tulajdonos  közvetlenül  a TESCOM 2000 Ker. és Szolg. Kft-nél vagy a mályinkai
Polgármesteri Hivatalnál jelentheti  be a folyékony  hulladék  elszállítása iránti igényét.

A TESCOM 2000 Ker. és Szolg. Kft  a hozzá beérkezett bejelentés alapján igény szerint vagy
- időpont meghatározása hiányában – 48 órán belül gondoskodik a folyékony hulladék
elszállításáról.

(4) Ha a folyékony hulladék  elszállítására vonatkozó igényt  a Polgármesteri  Hivatalnál
jelentették be, azt  az igénylő  füzetben nyilvántartásba  kell venni. A nyilvántartás  alapján az
elszállítás megrendeléséről  a Polgármesteri Hivatal  gondoskodik.

(5) A TESCOM  2000  Ker. és Szolg. Kft a folyékony hulladék elszállításáról  minden  esetben
fuvarlevelet  állít ki, melyben  meg kell jelölni a teljesítés  helyét, idejét, tömegét (m3).
A  teljesítést  a tulajdonos  a fuvarlevél  aláírásával  igazolja.

A folyékony hulladék elszállításának díja,
a tulajdonost terhelő díjfizetési  kötelezettség, a díjfizetés  rendje

5. §

(1) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyékony hulladék elszállításának
díját   m3-enként  1.180,-Ft + ÁFA-ban  határozza  meg,  melynek  megfizetése   az alábbiak
szerint oszlik meg:

1. A tulajdonost terhelő díj: 300,-Ft + ÁFA / m3
2. Az Önkormányzat által  felvállalt  és megfizetendő  összeg:  880,-Ft + ÁFA / m3

(2) A tulajdonost terhelő, az elszállítandó  folyékony hulladék  pontos  tömege (m3) után
fizetendő  díjat  a fuvarlevél  igazolása  után  fizeti meg  a tulajdonos a  szállítónak.

(3) A fizetendő díj Önkormányzatra  eső  részét a Polgármesteri Hivatal  a TESCOM 2000 Ker. és
Szolg. Kft által  eljuttatott fuvarlevelek  és kiállított  számla  alapján teljesíti.

Záró rendelkezések

6. §

(1) A települési folyékony hulladék  jelen rendelettől  eltérő kezelése  szigorúan TILOS!

(2) A helyi önkormányzat  által szervezett, a települési folyékony hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes  elhelyezését  biztosító helyi  közszolgáltatással  ellátott



területen lévő ingatlan tulajdonosa , használója az ingatlanon  keletkező folyékony  hulladék
elhelyezéséről  a jelen rendeletben  meghatározott  módon, a helyi közszolgáltatás
igénybevétele  útján köteles gondoskodni.

(3) 1

7. §

A Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartás alapján a polgármester gondoskodik  a folyékony
hulladék kezelésével  kapcsolatos  támogatások  igényléséről.

8. §

(1) Jelen rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  a települési folyékony hulladékok
ártalmatlanításával kapcsolatos szabályokról  szóló 4/1992.     rendelet  hatályát veszti.

Mályinka,  1999. szeptember  14.

Mihály József  sk. Domby Ágnes  sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének  napja:  1999. szeptember  15.

Domby Ágnes  sk.
jegyző

1 Hatályon kívül helyezte a 18/2012.(XI.29.)  önkormányzati rendelet


