ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/1993./VIII.10./ sz. ÖK. RENDELETE
Ócsa Nagyközség település folyékony hulladék szennyvíztelepi befogadási díjáról1
Ócsa Nagyközség Önkormányzat a község természetes környezetének, a község területén
található tájvédelmi környezetnek és vízbázisok fokozott védelmének érdekében az illegális
beszállítások és leürítések megakadályozására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
/1/ A települési folyékony hulladék tárolásával, ártalmatlanításával és hasznosításával
kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
/2/ A településtisztasági szolgáltatást ellátó jogi személyekre és magánszemélyekre, valamint
a települési folyékony hulladékok ártalmatlanítását végző személyekre terjed ki.
2.§.
A szolgáltatás ellátására az ÖK. külön engedélyével jogosultak:
a./ az e célra alapított kommunális szolgáltató vállalatok
b./ azok az egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyeknek tevékenységi köre e szolgáltatás
ellátására kiterjed és azt saját üzemi céljaik kielégítése érdekében végzik,
c./ azok a kisiparosok, akik a szolgáltatás ellátására iparjogosítvánnyal rendelkeznek és,
d./ az e szolgáltatás ellátására alakult gazdasági munkaközösségek.
3.§.
/1/ Településtisztasági szolgáltatásból származó hulladék az e célra kijelölt és kialakított
a./ közcélú ártalmatlanító telepen,
b./ külön jogszabályi előírásoknak megfelelő leeresztő helyen,
c./ szennyvíztisztítótelep kiegészítő műtárgyában,
d./ mező- és erdőgazdasági hasznosító, illetőleg elhelyező telepen,
e./ a gazdálkodó szervezetek kezelésében levő – nem közcélú – ártalmatlanító telepen
helyezhető el.
/2/ A szolgáltatás ellátására jogosultak erre irányuló megállapodás alapján és a díj ellenében
helyezhetnek el hulladékot az /1/ bekezdésben felsorolt helyeken. Az ártalmatlanító telep
kezelőit a szolgáltatás ellátása során ilyen kötelezettség nem terheli.
4.§.
/1/ A szolgáltatás elvégzéséért és az ártalmatlanításért a megrendelő díjat köteles fizetni.
/2/ A díj megállapítása szempontjából lakossági településtisztasági szolgáltatásnak minősül:
az állampolgárok vagy lakásszövetkezetek tulajdonában, illetőleg vegyes /részben
állampolgári/ részben állami/ tulajdonban álló lakóépületek tekintetében végzett szolgáltatás.
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A 2/2001./I.24./ számú ÖK. rendelettel egységes szerkezetben.

5.§.
Alkalmazható díjak
nettó 220 Ft/m3 2

/1/ Lakossági megrendelés esetén
/2/ Gazdálkodó szervezetek (1959. évi IV. tv. 685.§. c./pont)
megrendelése esetén

nettó 300 Ft/m3 3
kivéve: ezen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt intézményeket, illetve
jogutódjukat, akik az 5.§. /1/ pontban megállapított díjat kötelesek fizetni.
6.§.
Áralkalmazási feltételek
A szolgáltatást végzők nem lakossági eredetű folyékony hulladékok elhelyezése esetén a
hulladék összetételére vonatkozóan minősítő bizonylatot kötelesek a telep kezelőjének a
rendelkezésére bocsátani. (Lakossági eredetű települési folyékony hulladékok esetében a
minősítő bizonylatot, a szállítólevél, a munkalap, illetőleg az azt helyettesítő bizonylat
/megrendelés/ pótolja.).
7.§.
Ezen rendelet 1993. szeptember 1-ével lép hatályba.
Kmf.
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Megállapította a 2/2001./I.24./sz. Ök. rendelet 1.§-a
Megállapította a 2/2001./I.24./sz. Ök. rendelet 2.§-a

