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Tájékoztató
a települési folyékony hulladék
nem közcsatornába történő elvezetésének jogkövetkezményeiről
Tisztelt Lakosság!
A Biharkeresztes és Ártánd településeken kiépült szennyvízhálózat próbaüzeme 2007. május 31. napján befejeződött. A szennyvízkezelést, mint közszolgáltatást 2007. június 1. napjától a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kht. (4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 12.) végzi. A szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat műszaki átadás-átvételi eljárása 2007. június 30.
napján eredményesen lezárult.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 5. § (7)
bekezdése értelmében tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni,
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A Hgt. 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) kormányrendelet 15. §-a szerint az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési folyékony hulladékot az e rendeletben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint köteles gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére jogosult hulladékkezelőnek átadni.
A talajterhelési díjról szóló biharkeresztesi 11/2005. (III. 24.) BVKt., illetőleg az ártándi 11/2007. (VIII. 23.) ÁKt. rendeletek 6. §
(2) bekezdése értelmében, amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Műszakilag a közcsatorna 2007. július 1. napjától áll a lakosság rendelkezésére;
ez egyben a 90 nap kezdő napja. A határidő letelte után (2007. szeptember 28.) azoknak a személyeknek, akik a szennyvízhálózatra nem kötnek rá, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ennek mértéke 2007. évben 135 Ft/m3, 2008. évben 162 Ft/m3, illetőleg 2009. évtől 180 Ft/m3. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, az erre a célra rendszeresített – a rendelet
melléklete szerinti - nyomtatványon bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
Abban az esetben, ha a fogyasztó a szennyvizet nem a rendelkezésre álló szennyvízhálózaton keresztül vezeti el, hanem elszikkasztja, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 148. § (1) bekezdésébe ütköző „Környezetvédelmi szabálysértés”-t,
illetőleg az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 20.) kormányrendelet 7. § (2) bekezdésébe ütköző „Köztisztasági
szabálysértés”-t követ el és a talajterhelési díj megfizetésén túl 150 000 Ft.-ig, illetőleg 100 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, amely ismételten is kiszabható.
A Hgt. 49. §-a rögzíti, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a
reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz
eleget; a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás
vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez; a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a
szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. A
jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. A hulladékgazdálkodási bírság összege
esetenként 50 000 Ft-ig terjedhet.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvíztisztító telepre szállított települési folyékony hulladék tisztítási díja 360
Ft/m3+ÁFA. A tisztítási díj fizetése számla ellenében a telepen történik. A telepre Jónás Sándor (4110 Biharkeresztes, Kazinczy
u. 8/A.) és Ködöböcz Árpád (4110 Biharkeresztes Nagyvárad u. 47.) vállalkozók szállíthatnak, akik rendelkeznek a folyékony
hulladék elszállítására alkalmas járművel és a környezetvédelmi hatóság engedélyével.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a fenti jogszabályokban hivatkozott hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások maradéktalan betartására, valamint arra, hogy a környezetszennyezés megelőzése érdekében november hónaptól kiemelt figyelmet
fordítunk azoknak a háztartásoknak az ellenőrzésére, akik a szennyvízhálózatra nem kötöttek rá (talajterhelési díj megfizetésére
váltak kötelessé).
Biharkeresztes, 2007. október 11.
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