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Tárgy: Környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Jegyző Asszony!

A környezet yédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján fenli
tárgyban benyújtott Kapolcs települós - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyujtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló - önkormányzati rendelet-tervezetéhez a Közép- dunántúli
Kömyezetvédelmi és Ternrészetvédelmi Felűgyelőség (továbbiakban. Felügyelőség) részérő| az alábbi
vóleményt adom:

Az önkormányzalt rerrdelet-tervezet taríalmazza a vízgazclálkodásról szóIó 1995, ér,i LVII. tórvény
(tor'ábbiakban: Vgtr,.) 44lC §. (2) bekezdésben fcglalt általános tartalmi követclinényeket az alábbiak
kivételével.

A rendelet-tervezetben feltüntetett vélemérryező a Közép-dunántúli Kömyezetvédelmi Felügyelőség,
melynek neve 2014, január 1-tő1 Közép-dunántúli Környezetvédelrni és Természetvédeimi Felügyelőségre
váItozott,

A rendelet-teryezet nem tartalmazza aYgfv. 44lC § (2) b) pontja a\aplán a közszolgáltató megnevezését.

A rendelet-íervezet B § (1) bekezdésében feltüntetett melléklet nem került benyújtásra, így a rerrdelet-
tervezet nem tartalmazza aYglv. 44lC § (2) e) az alkalmazható díj legmagasabb mértékét.

Tekintve, hogy a közszolgáltató megnevezése, valanint az alkalmazhaíő díj legmagasabb mértéke az
önkormányzati rendelet köteiező tartalmi elemi, ezek megadásával a rendeiet tervezetet nrég az elfoqadása
előtt szükséges kiegészíteni,

A közszolgáitató megnevezésével, il]etve az ártalmatlanítás céljából töfténő átadási helye megadásával
kapcsolatban a Vgtv. alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet:

- 44lC. § (1) bekezdése: ,,A neln közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles
szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb
szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtí: átadási hely) a vízügyi hatóság - az átadás helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleruényének kikérésével - jelöli ki."

- 44lF. § (2) bekezdése: ,,a begvűitő a bewűitési tevékenvségét a vízügyi hatóságnak liöteles
beielenteni. A vízüg,,i hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást yezet a begyűjtési tevékenységet
végzőkről. ,,

- 44lF § ,, (3) Közszolgáltatást az végezhet, aki :

o b) a végzenclő beglűjtési tevékenységet a beg)űités helve szerint illetékes yízügli hatóságnak
be.ielentette, és a vízüg,li hatóság a tevékenységet nyi]vántartásba vette, "
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- 45lC, § (2) hulladékról szóló 20112. évi CLXXXV, törvény (a továbbiakban: Ht,) hatálybaiépését

megelőzően kiadott és hatályos települési fol},ékon}, hulladék begyű_jtési és szállítási engedéi}z a nern
közművel össze$/űjtött háztartási szenn},víz begyűjtési és szállítási tevókenyséere vonatkozó
bei eientésse1 e gyenértékú,

A rendelet-tervezeí elfogadása előtt javasolt egyeztetni az ilietékes Közép-dunántúli Vízügyi Hatósággal,
hogy a rendelet-tervezetekben nevesítendő közszolgáltató a tevékenységét vízigyt lratóságnak bejelentette-e,
és a vízügyi hatóság a tevókenységet nyilvántartásba vette-e, illetve hogy a tervezetben meghatározott nerrr
köznrűve1 összegyűjtött házíartási szennyvíz átvételére köteles szerulyvíztisztító telep Vglv, aalc §" (1)

bckczdós szerinti, vízigyi hatóság általi kijelölése megtörlént-e.

A rcndelet-tervezet 4. §-ával kapcsoiatban felhívom a figyelnet, hogy a szenrtyviz elhelyezésére
(közcsaton-ra vagy arrnak kapacitása hiányában) a zárt árolőban történő gy,Lijtés és fogadótelepre törlérrő
szállítás mellett egyedi szakszerő közműpótió berendezésekkel is sor kerülhet. Egyedi szakszerú közműpótló
berendezés aikalmazása esetén - a helyi talajviszonyoktól, beépítettségi viszonyoktól fuggően és amennyiben
jogszabályi eiőírás nerrr tiltja - a szennyvíz, illetve a tisztított szemyviz végső elhelyezése törlónhet földtani
közegbe szikkasztással ill. öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetésse1.

Felhívom a íigyelmet arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/201 ] " (XII. 29.) Kormányrendelet 4. §
(2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel _ egységes
szelkezetű szöveggel közzé kell terrrri valamennyi, 20i3. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján
lratályos, önkormányzati rendeletnek - ideértve a2013.június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelette1
megváltoztatott önkormányzati rendeletet is - a iekérdezés napján hatályos szövegét, és a 1ekérdezésnapját
megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.

A7- önkormányzati rendelet-tervezetet a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések előírásainak
figyelenrbe vétele mellett csak a fentiek szerinti kiegészítés megtörténte után javasolja a Felügyelőség
elfogadásra.

Kére,;a, az elfogaCoit renCelet eg1- pélCánl,át szí.,,cskedjenck mcgkildcni a Felügyelősógre tuduirr,ásul vétci
céljábó1,
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dr. Zay Andrea
igazgalo megbízásábó1
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