
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
a 18/2009. (IX.10.) számú és a 26/2009.(XII.14.) számú rendeletekkel módosított, 

1/2009. (I.26.) számú rendelet módosításáról 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési folyékony hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2009.(I.26.) számú rendeletét (továbbiakban: Ö.r.) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az Ö.r. 1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1. számú melléklet lép. 

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2009. (I.26.) számú rendelet 
módosításáról szóló 26/2009. (XII.14.) számú rendelete. 

3. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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a 19/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

„1. számú melléklet 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás díja 

 

A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő közszolgáltatási díj mértéke:  

1 543,00 Ft/m3 + ÁFA. 

Közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen alkalmazandó díjkedvezmény: a 
mindenkor hatályos költségvetési törvény 3. számú mellékletének 6. pontjában megállapított bruttó 
100,- Ft/m3. 

A fizetendő közszolgáltatási díj az egy m3-re eső fenti díj és az elszállított települési folyékony 
hulladék mennyiségének szorzata. 

A közszolgáltatási díj tartalmazza: 

a) a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény (szennyvízakna, űrgödör, stb.) 
kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját, ami 1105,- Ft/m3 +Áfa és 

b) a szennyvíztisztító telep leürítő helyen történő elhelyezés és ártalmatlanítás díját 
(ártalmatlanítási díj), ami 438,00 Ft/m3 + ÁFA. 

A közszolgáltatási díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10. §-a 
alapján az üzemeltető által áthárított vízterhelési díj terheli. 

A szolgáltató 8 m3-es (tartalék 5 m3-es) űrtartalmú gépjárművel végzi a közszolgáltatást." 

 


