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l

közszolgáltatásról
Kapolcs kÖzsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testiilete a vizgazdálkodásról szóló 1995. é vi
LVn, törvé ny (továbbiakban: Vgtv.) 44lC" § (2) bekezdé sé ben é s 45. § (6) bekezdé sé ben
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvé ny 32. cikk (1) bekezdé s a) pontjában, é s a Vgtv. 4.
§ (2) bekezdé s d) pontjában meghatározott feladatköré ben a ví zgazdálkodásról szóló 1995.
é vi LVII. Tv. 48 § (3) bekezdé sé ben biztosí tott vé lemé nyezé sijogkörben eljáró Közé pdunántuli Környezetvódelmi Felügyelősé g vé lemé nyé nekkiké ré sé vela következőket rendeli
el:

1. A

közszolgáltatás

tartalma, területe

A

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví z kötelező közszolgáltatás Kapolcs
közsé g közigazgatási területé n elhelyezkedő ingatlanon keletkező ideiglenes tárolásra
szolgálÓ gffitőhelyről törté nő begyűjté sre, elszáIlí tásé ra, é s az ártalmatlaní tás cé ljából
Kapolcs közsé g Önkormányzata(atovábbiakban: Önkormé nyzat) által kijelölt ártalmatlaní tó
telepen törté nő elhelyezé sre terjed ki.
1.§

2. Aközszolgáltató

é s az

ártalmatlaní tó hely megnevezé se

2.§ (1) Kapolcs közsé g közigazgatási területé n a nem közművel összegyűjtött háztartásí
szennyvizzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesí té sé rejogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató:

Parrag György 8200 Veszpré m, Erdősáv u.16.

(2) Kapolcs közsé g közigazgatási területé n lé vő ingatlanokon keletkező nem közművel

Összegffitött hé Lztaí tási szennyvizeket a Bakonykarszt Yiz é s Csatornamű Zrt. (8200
Veszpré m, Pápai u. 4l.) Nagyvázsonyi Szennyviztisztitő Telep í rtalmatlartí tó helyé n kell
elhelyezni.
3.

3.§ (1)

A közszolgáltató jogai

é s kötelezettsé gei

A közszolgá|tatő aközszolgáltatást

közegé szs é gueyi

jo

a hatályos ví zgazdálkodási, környezetvé delmi é s
gszab ályi előí rások szerint köteles ellátni.

A

(2)

nem közművel összegrí jtött háztartási szenrryví z összegyűjté sé re é s száIlí tására
vonatkozóan szerződé s a közszolgáltatás megrendelé sé vel a tulajdonos é s a Kőzszolgáltató
jön lé tre.

között
(3)

A KözszolgáItatő az ingatlattalajdonos bejelenté se alapján, vele

megrendelé stől számí tott 48 órán belül köteles aközszolgáltatást

(4)

A

egyeztetett időpontban, a

elvé gezni.

közszolgáItatás teljesí té sé nekfelté teleiről a Közszolgáltatő az ingatlantalajdonost
Í rásban köteles é rtesí tenivagy felhí vás kőzzé té tele ú tján tájé koztatni. A közszolgáltatás

felté teleiben bekövetkezettváltazásokról
bekövetkezte előtt

r

(5)

a Közszolgáltatő aztngatlantulajdonost

- í rásban é rtesí teni köteles.

-

avé ltozás

A

Közszolgáltatő a nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyví z elhelyezé sé vel
összefiiggő nyilvántartást oly módon köteles kialakí tani, hogy az átadási helyen té nylegesen
elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz mernyisé ge, minősé ge é s
származási helye akadálymentesen, pontosan megállapí tható legyen.
4.

Az ingatlantulaj donos j ogai

é s kötelezettsé gei

4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan szátmaző az
ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló lé tesí tmé nyeküdté sé ből származő, illetve a
közüzemi csatornahálőzatba, vagy más befogadóba, vagy szenrryví ztisztí tóba nem vezetett
háztartási szennyvizet a környezetvé delmi é s a közegé szsé gügyi előí rások, illetve az egyé h
hatósági előí rások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött

haztartási szennyví z

tekinteté ben a közszolgáltatást a megfeleiő időben, de é vente legalább egy alkalommal a
rendeletben megjelölt Közszolgáltatótól megrendelni é s elszállí tatni, é s ré szé rea jelen
rendelet szerinti közszolgáltatási

dí j at megfizetni.

Az üdülőingatlanok é s az időlegesenhasznált ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat
által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igé nybe venni, kivé ve, ha az adott
(3)

ingatlanon nem kel etk ezik szenrryviz.

@)

Az

ktilö nö

ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvé gzé sé hezszüksé ges felté teleket,
s en a szállitó j ármű szé tmára a g$ij tőhel y me gkö
z elí thető s é gé t b i zto sí tani.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háú artási szennyviz gyűjté se során

megfelelő
gondossággal eljámi annak é rdeké ben,hogy az mások é leté t,testi é psé gót,egé szsé gé té s jó
közerzeté t ne veszé lyeztesse, a város termé szetes é s é pí tettkörnyezeté t ne szerrnyezze, a
növé ny-, é s állatvilágot ne károsí tsa, a közrendet é s akőzbiztonságot ne zavarja.
(6)

Az ingatlantulajdonos köteles

Közszolgáltatőnakbejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
igé nybevé telé rekötelezetté válik.

a

egyé b ok folytán a közszolgáltatás

(7) Az

ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáItatás igé nybevé telé revonatkozó
kötelezettsé ge alól, ha a nem használt vagy beé pí tetleningatlanin hé atartási szennyví z nem
keletkezik, é s ennek té nyé tí rásban bejelenti aKőzszolgáltatónak.
5.

A közszolgáltatás igé nybevé telé revonatkoző szerződé s egye§ tartalmi elemei

5.§ (1) A nem közművel összegffitött

hi.r,lartási szewtyví zzel kapcsolatos helyi
igé nybevé telé rőlszőIő szerződé sben meg kell határozní a szerződé skötő

közszolgáltatás
feleket: a Közszolgáltatőt
(2)

A

é s a Megrendelő ingatlanfulajdonost.

szerződé sben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás

igé nybevé telé nekkezdő napját,

b) a teljesí té shelyé t,
c) a begffité si gyakoriságot,
d) a felekjogait é s kötelezettsé geit.

(3) Aszerződé sben rendelkezni kell tovabbá:
a) a közszolgáltatási dí jról é s alkalmazásának felté teleiről,
b) a közszolgáltatási dij megfizeté sé nekmódjaról,
c) a szerződé s módosí tásának, felmondásának felté teleiről,
d) az ir ányadó j o gsz ab ál yo k me gltatár a zás aró l.

A nem kÖzművel összegyűjtöttháztartási

szennywí z gűjté sé velé s elszállí tásával
kapcsolatos kötelezettsé gek, a közszolgáItatás igé nybevé telé nekmódja é s felté telei

6.

Az

ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött hántartási szennyví zet az
ingatlana területé n belül, zárt, vizzárő kivitelű közműpótló lé tesí tmé nybenköteles gffiteni.

6.§ (1)

Közműpótló lé tesí tmé nybecsak kommunális, vagy összeté telé ben kommunális jellegű
szenrtyví z vezethetŐ, Tilos a közműpótló lé tesí tmé nybe mé rgező-, űz- é s robbanásveszé lyes

(.2)

anyagot, állati tetemet vagy egyé b olyan anyagot elhelyezni, amely veszé lyeztetheti a
begyűjté st, üdté st vé gző vagy más szemé lyek é let- é s testi é psé gé t,egé szsé gé t,valamint a
szennyví ztisztí tó telep rendelteté sszení működé sé t é s aműtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összeté telű szerlrtyvizet veszé lytelensé gé nek,vagy veszé lyessé gé nek
megállapí tásáig veszé lyes hulladé knak kell tekinteni, amely esetekben a KözszolgáItatő a
mindenkori jogszabáll előí rások figyelembevé telé vel megfelelő inté zkedé sek mellett
megtagadj a annak elszállí tását.

(4)

A Közszolgáltatő ahaztartási szennyví z elszáIlí tását

nem tagadhatla meg, kivé ve a (3)
bekezdé sben foglaltakat é s azt az esetet, ha a szenrtyví z az arra kijelölt átadási helyen
szennyvizelvezető tÖrzshálőzatba vagy szennyvizelvezető műbe a kiilön jogszabályok szerint
nem helyezhető el.
7. Szemé lyes adatok kezelé sé re vonatkozó rendelkezé sek

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni
szemé lyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyé b ok follán a közszolgáltatás
i

gé nyb evé telé rekötele zetté v

állk.

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatőt a szerződő fé l szemé lyes adatainak
kezelé sé vel, a mindenkor hatályo s adatvé delmi rendelkezé s ek b etart ás áv al.
8.

8.§ (1)

Az

A közszolgáltatás

dí ja

ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött hí Lztaí tásiszennyví zzel
kapcsolatos kezelé si kőzszolgáltatás igé nybevé telé é rtké tté nyezős - alapdí j é s üdté si dí j _
kÖzszolgáltatási dí jat kell fizetni, amelynek egysé gnyi dí ját jelen rendelet mellé klete
Lartalmazza

b) a teljesí té shelyé t,
c) a begyú jté si gyakoriságot,
d) a felek jogait é s kötelezettsé geit.
(3)

A

szerződé sben rendelkezni kell továbbá:

dí jról é s alkalmazásának felté teleiről,
dí j megfizeté sé nek módjáról,
kö
zszolgá|tatási
b)
c) a szerződé s módosí tásának, felmondásának felté teleiről,
d) az ir é nyadó j o gsz ab ályok me f,latár azás áró 1.
a) a közszolgáltatási
a

szennyvu gyűjté sé vel é s elszállí tásával
kapcsolatos kötelezettsé gek, a közszolgáttatás igé nybevé telé nekmódja é s felté telei

6.

A nem közművel összegyűjtőttháztartási

Az

ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví zet az
ingatlana területé n belül, zárt, vizzáró kivitelű közműpótló lé tesí tmé nybenkÖteles gffiteni.

6.§ (1)

(2) Közműpótló lé tesí tmé nybecsak kommunális, vagy összeté telé ben kommunális jellegrí
szenrtyví z vezethető. Tilos a közműpótló lé tesí tmé nybe mergező-, Űz- é s robbanásveszé lyes
anyagot, állati tetemet vagy egyé b olyan anyagot elhelyezni, amely veszé lYeztetheti a
begyűjté st, üdté st vé gző vagy más szemé lyek é let- é s testi é psé gé t,egé szsé gé t,valamint a
szerclyviztisztí tó telep rendelteté sszení működé sé t é s aműté rgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összeté telű szennyvizet veszólytelensé gé nek, vagy veszé lyessé gé nek
megállapí tásáig veszé lyes hulladé knak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltatő a
mindenkori jogszabályi előí rások figyelembevé telé vel megfelelő inté zkedé sek mellett
megtagadj a annak elszállí tását.

(4) A Közszolgá|tató a hí űtartási szettnyví z e\száIlí tását nem tagadhatja meg, kivé ve a (3)
bekezdé sben foglaltakat é s azt az esetet, ha a szennyviz az arra kijelölt átadási helYen
szennyví zeLvezető törzsbáIózatba yagy szernyvizelvezető ptí be a ktilön jogszabályok szerint
nem helyezhető el.
7"

Szemé lyes adatok kezelé sé re vonatkozó rendelkezé sek

7"§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a KözszolgáItatőnak 15 napon belÜl bejelenteni
szemé lyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyé b ok folYán a közszolgá|tatás
igé nybevé telé rekötele zetté v á|lk"

(2)
önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatőt a szerződő fé l szemé lyes adatainak
^zsé vel, a mindenkor hatályos adatvé delmi rendelkezósek betart ásáv al.
kezelé
8.

A közszolgáltatás

dí ja

8"§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háutartási szennyví zzel
kapcsolatos kezelé si közszolgáltatás igé nybevé telé é rtké tté nyezős - alapdí j é s Üdté si dí j közszolgáltatási dí jat kell fizetni, amelynek egysé gnyi dí ját jelen rendelet mellé klete
tartalmazza

(2) EgYsé gnyi dí jté telaz ingatlanon keletkező nerr közművel összegyűjtött
hántartási szennyvizmennyisé g egysé gnyi té rfo gatának üdté si dí j a.

é s beszállí tott

Az

(3)

ingatlan fulajdonosának a közszolgáltatásé rt fizetendő üdté si dí jat a (2) bekezdé s
szerinti egYsé gnYi dí jté telé s a beszállí tott mennyi sé g szorzata alapjánkell megállapí tani.

() Az

ingatlantulajdonos köteles

a) az alapdí jat a KŐzszolgáltatő által a begyú jté s helyé n kiállí tott számla alapján

helyszí nen,

b) a' Üdté si dí jat alkalmanké nt a nem közművel összegyűjtött

begyűjté sé vel
egYidejűleg,
megfizetni.

a

hé Lztartási szennyví z

Közszolgé ltatő által helyben kiállí tott számla alapján

(5)

Az ingatlan fulajdonosa aközszolgáltatási

(6)

A

a

a

helyszí nen

dí jat tartalmaző számla adataival é s összegé vel
kapcsolatbanaKőzszolgáItatőnáIí rásbankifogásternelhet.

kifogásnak

a

szé rrla kiegyenlí té sé revonatkozó kötelezettsé g teljesí té sé rehalasztó

hatálya nincsen.

(7)

A

kifogásra, arrnak ké zhezsré telé tőlszé mí tott30 napon belül

a Közszolgáltató

vagy

me gbizottj a vál aszolni kötel es.

Az (1) bekezdé sben megltaté rozott közszolgaltatási dí j a szippantott szenrtyvizre
vonatkozó rezsicsÖkkenté srŐl, valamint egyes törvé nyeknek a további rezsicsökkenté ssel
Összefiiggő módosí tásáról szÓlÓ 2013. é vi CXIV. törvé nyben megfuatfuozott rezsicsökkenté st
(8)

tartalmazza"

M

9.

Zárő rendelkezé sek'

9.§ Ez a rendelet kihirdeté sé tkövető
"r"\
e,
,y
-]
{r,

polgármester

Rendelet kihirdetve: 20 1 4"december
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)önk ormányzati rendelethez

alapdí j: I574.-ft.lm3
üdté si

A

dí j: 626"-

ftlm3

dij az általános forgalmi adó összegé t nem hrtalmazza

Előzetes hatásvizseálat

V

Kapolcs közsé g Önkormányzataké pviselő-testületé nek a nem közművel összewűitött
háztartási szennwí z begyűité sé reé s
elszállí tására. elh_elyezé sé reirányuló közszolgáltatásról

szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló Zala" é vi CXXX, törvé ny 17. §-a alapjé n,mint a fenti jogszabály
előké szí tője az aláhbi előzetes hatásvizsgálatot vé geztem el a szabályozás várható
következmé nyeiről, melyről mo st táj é ko ztatom a ké pvi selő -testületet.

A

tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költsé gveté si hatás

:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

-

gazdaságtr, hatása: nem

jelentős,

- költsé gveté si hatása: nem jelentős, cseké ly mé rté ktíkiadás növekedé s a

kedvezmé nyek igé nybevé tele eseté n,
b) környezeti é s egé szsé gi következmé nyek:

- a rendelet betartása eseté n csökken a felszí ni talaj szennyezé sé t,
c) adminisztratí v terheket befolyásoló hatások

:

- a hivatalnak el kell Iátnia a rendeletben meghatározott feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szüksé gessé ge, a jogalkotás elmaradásának várható
következmé nyei:
- a rendelet megalkotásakötelező,
- a rendelet elmaradásának következmé nye a jogszabá|y alkotás elmulasztása miatti
törvé nyessé gi felhí vás lehet.

A

jo

gszab ály alkalmaz ásához szüksé ges felté tel ek

- a szemé lyi felté tel: rendelkezé sre

á11.

- szervezeti felté tel: rendelkezé sre á1l.
-,tárgyi felté tel: rendelkezé sre á11.
- pé nzügyi felté tei; renclelkezé sre

Monostorap áti, 20L4. noverrrber

1

8.

á11.

:

Indoklás

1.

§ a közszolgáltatás

tartalmát, a közszolgáltatással

ellátott terület határait;

2.§ a közszolgáltató é s ártalmatlaní tó hely megnevezé sé t

3.§

a

közszolgáltatőjogait

é s kötelezettsé geit

4.§ az ingatlantulajdonos jogai
5.

§ közszolgáltató

6.§ A

ós kötelessógei

igé nybevé telé revonatkozó szerződé s tartaimi elemei

nem közművel összegyűjtötthiLztartási

szennyví z gyqté sé velé s elszállÍ tásával

kapcsolatos
kötelezettsé gek, a közszolgáltatás

igé nybevé telé nekmódj a é s felté telei

7.§ szemé lyes adatok kezelé sé revonatkozó rendelkezé seket.
8.§ a közszolgáltatási

dí j

9.§ hatályba lé ptető rendelkezé st tartalmazza.
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Kapolcs teleptiié s közigazgatási terü]eté n
a nem közművel összegyűjtötí háztaftási
szennyvizet befogadó szennyví ztisztí tő
telep kijelölé se
Ügyinté ző: Bakos Zsolt
Telefon: 22l5I4-3I8
zsolt.bakos@katved,gov.hu

E-mail:
HATÁROZAT

1.

KaPolcs KÖzsé g Önkormányzata (8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.) ké relmé re,a
ví zgazdálkodásról szóló 1995. é vi LVII. törvé ny 44lC.§ (1) bekezdé se alapján, Kapolcs
telePÜlé sen nem közművel összegyí jtött haztarlási szeÁyví z befogadásár a az alábbi
szennyví ztisztí tótelepet

jelölöm
Kijelölt telep megnevezé se:
Na gyvázs

2.

o

nyi szennyv í ztisztí tőtelep

ki:
Kij elölt telep üzemeltetője:

Bakonykarszt Zrt.

A kÖzműPÓtló lé tesí tmé nyből a települé si folyé kony hulladé k kitermelé se é s elszállí tása
ktzarőlag eí Te a cé lra engedé lyezetl,, zárt rcndszerű, gé pi üzemelteté sű, csepegé s- é s
szóródás mentes, bűz-é s szaghatást kí záró cé lgé ppelvé gezhető.

)_

A

kÖzműPÓtló lé tesí tmé nybőla települé si folyé kony hulladé k kitermelé se, szállí tása é s
leÜrí té se kÖzben szerrnyeződÖtt területet azonnal fertőtlení teni kell a különjogszabályban
foglaltak szerint engedé lyezett szerrel.

4.

Elrendelem, hogy ahatározatjogerőre emelkedé sé tkövető 8 napon belül a Ví zikönyvi
Okirattár vezetője a jogszabály alapján előí rt é s e határozatból eredő jogokat,
kÖtelezettsé geket, té nyeket é s az azokkal összefiiggő adatokat a viiikcinyvi
nYilvántartásba a 17012916-11105 ví zikönyvi szám aIá jegyezze be a ví zügyi igazgatási
szervezet ví zgazdáIkodási nyilvántartásáről szóló 23lI998. (XI.6.) KHVMienaetei to.5
(3) é s (4) bekezdé se alapján.

5.

Az ÖnkormánYzat teljes szemé lyes illeté krnentessé gben ré szesült, egyé b eljárási költsé g

nem menilt fel.
6.

E dÖnté s ellen a közlé stőt számí tott 15 napon belül az Országos Katasztrófavé delmi
FŐigazgatősághoz (továbbiakban: OKF) cí mzett, de a Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi
Igazgatősághoz ké t pé ldányban benyú jtandő
igazgitási ságáltatási dí jköteles

-

Ugyfé lfo gadás é s ügyinté zOi teteronos UgyElfogadas,
8000 Szé kesfehé rvár, Hosszú sé taté ru. 1. Tel:22/514-318

VÍ zÜgYi é s ví zvé delmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyezteté st követően az ügyfelek
az a|ábbi
időPontokban fordulhatnak ké rdé seikkelszemé lyesen a tratóiághoz, illetve tekinthetnek
be az eljárás
során keletkezett iratokba.
Hé tfő, szerda: 9:00-12:00, 14.00-16:00;
Pé ntek: 9.00-12:00

-

fellebbezé ssel lehet é Ini, Az oKF jelen
dönté st helybenhag yhatja,megváltoztathatja
vagy
megsemmisí theti, avagy a megsemmisí té s
mellett ..i;
utasí that.
"r;aralra
A jogorvoslati eljárás dí ja amegfizetett
igazgatásiszolgáltatás i dí j 50 %-a"
A jogorvoslati eljárás dí jz,t aFejé r
Megyei Katasztrófavé delmi lgazgatőságnak
a Magyar
Allamkincstámál vezetett roozqóbs-o
0283607-00oóoóoo számú előirányzat_
felhasználási szarnlájára átutalási
rnegbizással
(
ougy pouui ú ton ké szpé nz_átl;talási
megbí zással (csekk) kell megfizetni,

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak
helye nincs, az jelen dönté s
elleni fellebbezé s kereté ben trámadt
uto*"g
INDOKOLÁS
A Monostorapáti KÖzÖs Önkormrányzati
Hivatal 311I-25/2014, iktatőszámú ké relmé re
a Fejé r
Megyei katasztrófavé delmi tgazgitos,agon
(a továbuiut
KaPolcs telePÜlé sen nem közrrűvei cisszegytijiti uan, ví zügyi Hatóság) eljárás indult
oJ -a-"-"o'Í iLrunari szennyví z befogadására
szennyví ztisztí tó telep
kijelölé sé re

.

f,i::fff;i|:::;3'14,/F-VH iktatószámú levelemben ügyfé li jogállást
A BakonYkarszt Zí t, 4-7612014- sz- üzemeltetői
nyilatkozatában
sz

ennyvi

A

ze

t a nagyv é aso nyi s zenn yv í ztisztí tőtel
ep fo gadni tudj a.

biztositotí amaz

rögzí tette, hogy a

ví zÜgYi igazgÜási, é s a ví züg,'i, valamint
a ví zvé delmi hatósági
ellátó szervek
kijelÖlé sé rŐI szótó )23/20t4.
j, s feladatokat
k"*anyr-rra"iái'
Öx+j
u"tezajrer"r,
1li
szereplő
ÜgYben é rintett ázakhatoságokat
szakhatosagi áltásfoglalásuk megadasa
§,r'j[tT;.X'#:az

A KDT

Környezetvé delmi é s Termé sr:í jl"lyi
F'elügyelős é g 2l436l20t4" ügyszámú ,
(iktatószám: 70113120,14);i.r.rr"tJragi
állásfoglararaurri a kijelölé shez hozzájárult.
állásfoglalá sát az alábbiakkal indokolá:
Az
"A Fejé r Meg"ei Katasztrófavé delmi lgazgatóság
a Közé p-dunántú li Környezetvé delmi
és
Termé szetYé delmi
Felügyelősé g " rrőautiűri;;;:'" Felügyetősé
g)
.
.
-Mororí
oropáti
szakhatósági
á-llásfoglalósát ké rte
Kr;zsé g ónkormányzata (továbbiakban;
onkormánYzat) klrllryre, a Kapolcs _
települé s iem közművel ósszegyűjtött
háztartási
sz e
nnyv í z b e gyűj

Az

t és é r

e

b

efuga dó

ie l ep

kii e l ói é , é hn r.

Igazgaí óság megkeresé sé bentájé koztattak
a Bakonykarszt zrt. nyilatkozatáról,
melYben KaPolcs telePüté s közigazgatási
területé n trtntinia nem közművel
asszegyűitott
háztartási szennYví zfogadó tele;é n;k
a Nagyvázsori; ;'r;ryví ztisztí í ó
telepet jelöli meg.
A hatáskörömbe utalt ké rdé seketmegvizsgálva
megállapí tom, hog7,, a tárgyi kijelölé snek
,rrŰ,
o ,rolriátdsági-ha,zójárulósom
'Í ,TÍ iÍ 'r';,Í á,'Zrrl:j#szemPontbóiakadátya
"rŐ)t

A

szakhatósági átláSÍ oglalás ellen a.
kazisazraási hatósági eljárás é s szolgáltatás
áItalónos szabályairót í zóló 2004é vi
őne":, (á.nvábbiakban: Ket,) 44. (g)
9n,
bekezdé se é rtelmé ben önátló
§.
fellebbezé snek nincs h'uiyr, az csak az eljárást lezáró
_
határozat, ennek hiánYában
az eljárást *ngrrur,í niá vé gzé selleni

támadható meg.
fellebbezé sben
A szakhatósági megkeysé s
2.0]4. szeptember 30-án é rkezett, í gy
1Fetarytal(q"e
o
kÖrnYezetvé detmi, termé szetvé
delmi,'rt7^raáy_r1_1rrari§"L,
-'Korm
igazgatási
feladatokat ellátó
szervek kijelÖlé sé rőt szóló 48]/2013. (XII.
]7")rendelet (továbbiakban.
44 § (]) bekezdé se szlrint az agliní é zé si
határidő letelté nek napja: 2014.
:;:#::;l'let)
Oldal:2l4

Az

ügyinté zé st jelen donté s postára adásával lezártam, í gy az ügyinté zé si határidőt
gtartottnak
me
t ekint em.

Felhí vom a figlelmet, hogy a KeL 72. § (l) bekezdé s ed) pontja é rtelmé bena határozat
indokolásában a szakhatósági állásí Oglalás indokolását is szerepeltetni kell.
A Felaglelősé g hatáskarh a Korm. rendelet -10.§-31,§ valamint aví züg,,i igazgatási é s a
ví zügyi, valamint a ví zvé delmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelólé sé ről szóló
223/2014. (IX 4 ) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdé s b) pontja, illeté kessé gé ta Korm,
rendelet 4. § (7), 4/A. § (}) bekezdé se é s ]. számú mellé klet IV. fejezet j, pontja, valamint a
Ket. 2], § (1) bekezdé s c) pontja határozza meg.
A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vé telé rőla 7/2000. (l/, 15,) KöM
rendeleí szerint inté zkedtünk. "

A Veszpré m Megyei Kormányhivatal Yeszpré mi Járási Hivatal Járási Né pegé szsé gügyi

Inté zete VE-O9R/0963102152-1212014. sz. szakhatosági állásfoglalásában az engedé ly
kiadásához előí rás né lkül hozzájárult Az állásfoglalását az alábbí ald<al indokolta:
,,Monostorapűi Kazas Onkormányzati Hivatal ké relmé reKapolcs települé sen nem
kózművel összeglűjtötí háztartási szennluí z beg1lűjté sé re befogadó telepké nt a
nagyvázsonyi szennyví ztisztí tó telep kijelölé sé nek ügyé ben, a Fejé r Megtei
katasztrófavé delmi Igazgatóság lgazgató-helyettesi Szervezet Területi Ví zügyi Hatósága
megkereste hatóságomat szakhatósógi állásfoglalás kiadása é rdeké bena ví zügli
igazgatási, é s a ví züg,li, valamint a ví zvé delmihatósági feladatokat ellátó szervek
kijelölé sé ről szóló 223/20]4. (IX.4.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdé se alapján.

A rendelkező ré szben foglakak szerint dóntóttem.
Dönté semet a hivaí kozott jogszabályhely alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás óltalános szabályairól szóló 2004.
é vi CXL. törvé ny (Ket) 44. § (9) bekezdé se alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z á s s al adt am t áj é ko ztat ós t a j o g o rv o s l at l ehet ő s é gé r ő l.

üg,,ben hatáskörömet a 323/2010.(XI.27.) Kormányrendelet 1l.§-a é s ]2.§ 0)
bekezdé se é s az egé szsé gügyi hatósági é s igazgatási tevé kenysé gről szóló 199]" é vi XI.
törvé ny 1 l. § biztosí tja.

Az

Az ügyben illeté kes eljóró hatóság a Veszpré m Meglei Kormányhivatal Veszpré mi Járási
Hivatal Járási Né pegé szsé gügyiInté zete, mivel a kijelölé s a 323/2010. (XII.27.) Korm.
rendeletben meghatározott Inté zet illeté kessé giterületé n van. "

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 3III-33I2014. számú szakhatósági
állásfoglalásában az engedé ly kiadásához előitás né lkül hozzájí nit Az állásfoglalását" az
alábbiakkal indokolta:

,,A Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi lgazgatóság lgazgatóhelyettesi Szervezet Területi
VÍ zügyi Hatóság Szé kesfehé rvár, Szt. Flórián krt- 2. sz. Kapolcs települé s nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizeinek Jbgadásóra szennl,ví ztisztí tótelep kijelölé si

engedé lyé hezszakhatósógi nyilatkozat megadását ké rte, Kijelalé snek nincs akadály, ezé rt
a fentiek szerint rendelkeztem,

Dönté semet a hivatkozott jogszabályhely alapián hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004.
é vi CXL. tórvé ny 44, § (9) bekezdé se alapján zórtam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z ás s al a dt am t áj é ko zt at ás t a j o gorv o sI at l e het ő s é gé r ő l.
Hatóságom hatásköré t é s illeté kessé gé taz 1995, é vi LVIL tv. 44/C,§ (1) bekezdé s, valamint
a 223/2014 (IX 4 ) Korm. r, állapí tja meg,"

Oldal:3l4

A

rendelkezé semre áI1ő katanyag a\apján megállapí tottam, hogy Vigántpetend telepÜlé sen
nem közművel összegyűjtött haztartási szennyviz naglvázsonyi szennyviztisztitő telePre
törté nő beszállí tásaví zgazdá|kodási é rdeket nem sé rt, ezé rt aví zgazdálkodásról szóló t995.
é vi LVII. törvé ny 44lC.§ (1) bekezdé se alapján a kijelölé st elvé geztem.
határozatommal szemben a fellebbezé si lehetősé get a közigazgatási hatósági eljárás é s
szolgáltatós általános szabályairót szóló 2004. é vi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 98.§ (l)
bekázdé se alapján biztosí tottam, a fellebbezé s benyú jtásának határidejé t a Ket" 99.§ (1)
bekezdé s alapj án határ oztam me g.

A

Azon ügyfelek eseté ben, akikkel a Ví zügyi Hatóság dönté sé t postai ú ton közli" a Ket. 78. §
(10) bekezdé se é s 99. § (1) bekezdé se alapjait a kozlé stől, azaz aké zhezvé teltől számí tott 15
nap á1l rendelkezé sre j ogorvoslati ké relem benyú jtására.
szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az 1elen dÖnté sem
elleni fellebbezé s kereté ben támadható meg.

A

a ví züg,li igazgaí ási é s a ví züg,,i, valamint a ví zvé delmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölé sé ről szóló 22312014. (IX.4,) Korm. rendelet

A ví zügyi Hatóság

hatásk<iré t

(tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdé s 4. pontja, aví zgazdálkodásról szóló 1995é vi LVII. törvé ny 28. § (1) bekezdé se é s a ví zgazdálkodási hatósági jogkör g,'akorlósáról
szóló 1211996. (y.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdé se, illeté kessé gé ta Korm. rendelet 10.
§ (2) bekezdé se é s az2. mellé klet 4. pontja állapí tja meg,
Szé kesfehé rvár, 2014. oktőber
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Magosi Lajos
í gazgatő nevé b
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Ké szült:
Egy pé ldány
Kapják:

8 pld-ban

4 oldal

1. Kapolcs Közsé g Önkormányzata,8294

Kapolcs, Kossuth u.62. +tv.

2. Bakonykarszt Zí r. 8200 Veszprpé m, Pápai
3. KDT Kömyezetvé delmi

u, 41.
é s Termé szetvé delmi Felügyelősé g, 8000 Szé kesfehé rvár,Hosszú sé taté r1.

Járási Hivatal Né pegé szsé gügyiInté zet, 8200 Veszpré m, BudaPest u- 3-5
Önkormányzati Hivatal, 8296, Monostorapáti" Petőfi u, 123,

4. Veszpré m Í 4egyei Kormányhivatal Veszpré mi
5. Monostorapáti Közös

6.

Irattár
Jogerő itán:
'1. Az1. sorszám alatti

8. Ví zikOnyvi Okirattár
Fájl azon:

C:\ÚJ Anyagok\FlatározatV014\egyé b\Kapolcs

szipp szv. kijelólé s katasárófa.doc
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Ugyszám:18561 12014.
Iktatószám;
Ügyinté ző: Judi Piroska
Mellé klet: -

Monostorapáti Közös Onkormányzati
HivataI
'fakács Lászlóné
jegyző ré szé re

§Srlt

12014.

Monostorarráti
Petőfi u. 123,
8296

Tárgy: Környezetvé delmi tárgyú rendelet-tcrvezet vé lemé nyezé se

Tisztelt J egyző Asszony!
A kÖrnyezet:lé delmé nek áItalános szabályairólszóló 1995. é vi Llil. törvé ny 48. § (3) bekezdé se alapján fenti
tárgyban benyú jtott Kapolcs települé s - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví z begyűjté sé re
vonatkozó kÖzszolgáltatásról szóló - önkormányzati rendelet-tervezeté hez a Közé p- dunántú li
Könryezetvé delmi é s Termé szetvé delmi Felügyelősé g (továbbiakban: Felügyelősé g) ré szé ről az alábbi
vé iemé nyt adom:

Az

önkormányzati rendelet-tervezet í arlalmazza a ví zgazdálkodásról szóIő 1995. é vi LVII törvóny
(io-,.ábbiakban; Vgtr,.) 44lC §. (2) bekezdé sben fcgialt általálos tarlalnri kör,etclirré nyeket az ajállbiak
kivé telé vel:

A

rendelet-tervezetben feltüntetett vólemé nyező a Közé p-dunántú li Körrryezetvé delmi Felügyelősé g,
melynek neve 2014, január i-től Közé p-dunántú li Köm},ezetvé delrni é s Termé szetvé delmi Felü§lelősé gie
vá]tozott.

A rendelet-t ervezet nem tartalnrazza aY

glv.

44lC

§ (2) b) ponda alapján a közszolgáltató megnevezé sé t,

A rendeiet-tervezet 8 § (1) bekezdé sé benfeltűntetett melié klet nem keni]t benyú jtásra, í gy a rerrdelettervezet nem tartalmazza aYgIv. 44lC § (2) e) az alkalmazható dí j legmagasabb mé rté ké t.
Tekintve, hogy a közszolgáltató megnevezé se, valamint az alkaimazhatő dí j 1egnragasabb nré rté keaz
Önkorrrrányzati rendelet kötelező tartaimi elemi, ezek megadásával a rendelet teruezetet rrré g az elfogadása
előtt szüksé ees kiegé szí teni.

A kÖzszolgáitató megnevezé sé vel, iiletve az ártalmatlaní tás cé ljából törté nő átadási helye megadásával
kapcsolatban a Vgtv. alábbi előí rásaira hí vorrr fel a figyelmet:
44lC. § (1) bekezdé se'. ,Á nem közműyel. összegyűjtött háztartási szennyllí z ánlé telé rekötel.es
szennyví ztisztí tó telepet, szerulyví zelvezető mű erre kijelölt elemé t, a tavas vagy egyé b
szennyví ztisztí tóruűvet (a továbbiakban egllütt; átadási hety) a ví zügyi hatóság - az átadás helye
szerint illeté kes települé si önkormányzatjegyzője vé lenté nyé nekkiké ré sé vel-.jelöIi lei."

44lF. § (2) bekezdé se: ,,a begvűitő a beg,vűjté si tevé kenvsé gé ta ví zügvi hatóságnalr köteles
beielenteni- A ví zügli hatóság a bejelenté s alapján nyilvántartást vezet a beglűjté si tevé kenysé get
vé gzőkről.

,,

44lF § ,,(3) Közszolgáltatást

o

azvé gezhet, aki:

b) a vé gzendő begyűité si tevé kerylsé get a beg/űjté s hel]/e szerint illeté kes ví züqli hatóságnak
bqí elentette, é s a ví zügyi hatóság a tevé kenysé get nyilvántartásba vette,"

Te|efon: (22) 514-300

Telefax: (22)373-564
Ugyfé lszo|gá|at: (2Z) 514 -3l0

Ké rem, ltogy válasz.ában hivatltozzott az ilctatósz,ámra !
Szé kesfehé rvár, Hosszú sé taté ri
Levé |cí m:8002 Szé kesfehé rvár Pf : 137
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45lC, § (2) hulladé król szóló 2072. é vt CLXXXV. törvé ny (a továbbiakban: Ht.) hatálvbalé pé sé t
eeiőzően kiadott é s hatál},os telepüié si fol},é kon}, hulladé k be{vűjté si é s szállí ta§i eneedé lv a nem
közművel összegÉ jtött háztartási szenny/í z begyűjté si é s szállí tási tevé kerrysé ere vonatkozó
bej el enté ssel e gyené rté laí .
me

rendelet-tervezet elfogadása előtt javasoit egyeztetni az illeté kes Közé p-dunántú li VÍ zügyi Hatósággal,
hogy a rendelet-tervezetekben nevesí tendő közszolgáItató a tevé kenysé gé tvizőgyt hatóságnak bejelentette-e,
é s a ví zügyi lratóság a tevé kenysóget nyilvántartásba vette-e, iiletve hogy a tervezetben meghatározott nenr
közrnií vcl összcgyűjtött l,Áztartási szettnyviz átvé telé re köteles szeruryví ztisztí tó telep Vglv" aalc §. (1)
bckczdós szerinti, viú gyi hatóság általi kijelölé se megtörlé nt-e.

A

rendclet-tervezet 4. §-áva1 kapcsolatban felhí vom a figyelnret, hogy a szennyví z elirelyezé sé re
(közcsatorna vagy annak kapacitása hiányában) a zárt táro\óban törtónő gPí jté s é s fogadótelepre tÖrté rrő
szállí tás mellett egyedi szakszerú köznűpótló berendezé sekkel is sor kerülhet. Egyedi szakszetú közműpótlÓ
berendezé s alkalmazása eseté n - a helyi talajviszonyoktól, beé pí tettsé giviszonyoktól fliggően é s amermyiben
jogszabályi eiőí rás nem tiltja - a szennyví z, illetve a tisztí tott szernyviz vé gső elhelyezé se törté nhet földtarri
közegbe szikkasztássa1 ill. öntözé ssel, vagy felszí ni ví z befogadóba vezeté ssel.

A

Felhí vorn a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 33B/2011, (XIL 29.) Kormányrendelet 4. §
(2) bekezdé se alapján a Nemzeti logszabál5n"árban - a (3) bekezdósben foglalt kivé tellel - egysé ges
szerkezetű szöveggel közzé ke1l tenni valamelnyi,2013, jú nius 30. után kihirdetett é s a leké rdezé s napján
hatáiyos, önkormányzati rendeletrrek - ideé rtve a 2013.jú nius 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel
megváItoztatott önkormányzati rendeletet is - a leké rdezé snapján hatályos szövegé t, é s a leké rdezé s naplát
me gelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.

önkonnányzati rendelet-tervezetet a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezé sek elŐÍ rásainak
í igyelembe vé tele meliett csak a í 'entiek szerinti kiegé szí té smegtörté nte után javasolja a FelügyelŐsé g

Az

elfogadásra.

Ké len, az elfogaCott rendelet egy pé iCáni,át

szí ,,,cskedjenck

mcgkildcni a Felügyelősógre tu<ioniásul vé iei

cé ljából.
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