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HATÁROZAT
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményt (5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 175.) KÜJ azonosító: 100454707, KTJ azonosító: 101715185),
(továbbiakban: közérdekű szolgáltató) kérelemre indított eljárásomban
Tiszaroff településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm
az alábbiak szerint:
a) az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település megnevezése: Tiszaroff község
közigazgatási területe;
b) az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás
időtartama: 2020. május 20. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de
legfeljebb 2024. május 19. napjáig;
c) az ürítés helye (befogadó): a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (5000 Szolnok, Kossuth
Lajos út 5.) által működtetett Tiszaroff települési szennyvíztisztító telep, kapacitás hiányában
Fegyvernek szennyvíztelep. /A díj a Tiszaroff szennyvíztisztító telepi ürítésre vonatkozik./
A közszolgáltatásra alkalmazandó eszköz:
 1 db 6 m3-es tartállyal rendelkező tehergépkocsi
d) díjfizetés és elszámolás:
 az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja: 4872+ÁFA Ft/m3
A közérdekű szolgáltató 6 m3 –es szállítójárművel rendelkezik, az árat az éppen
szállított mennyiségre vonatkozóan kell megállapítani.
 A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási
díjból meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért
felelős önkormányzat útján téríti meg.
 A kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére
számított indokolt többletköltségei iránti igényét az ellátásért felelős
önkormányzathoz nyújtja be a közérdekű szolgáltató kijelöléséről szóló döntés
jogerőre emelkedésétől számított tíz napon belül, melyet az önkormányzat annak
____________________________________________ ____________________________________________
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.. ✉ : 5001 Szolnok Pf.: 110
Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu,
Hivatali kapu azonosító: 106226155

ellenőrzését követően, véleményével ellátva továbbít a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére 5 napon belül.
e) a közérdekű szolgáltató köteles













a kijelölését követő 8 napon belül egyeztetni az érintett önkormányzattal (Tiszaroff
Község Önkormányzatával, mint kijelölést kérő, a szolgáltatás ellátásáért felelős
önkormányzattal) az átadási helyek és kapacitások biztosítása érdekében, valamint a
közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanok számáról és elhelyezkedéséről;
az előző pontban említett egyeztetés sikertelensége esetén értesíteni a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot;
az ideiglenes begyűjtési ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban
megkezdeni, a fent írott megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül;
a begyűjtési tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani;
folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása
mellett;
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a
begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes
tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően elszállítani;
az ideiglenes begyűjtési ellátás során történt havária eseményt a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes
megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának
haladéktalanul bejelenteni;
a kijelölés időtartama alatt féléves gyakorisággal adatot szolgáltatni a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a begyűjtött szennyvíz
mennyiségéről, az érintett ingatlan és lakosságszám összesített megjelenítésével, az
előforduló havária eseményekről és arról, hogy indokolt többletköltsége keletkezett-e,
ha igen az mennyi összeget jelent és milyen tételre vonatkozott.

Tiszaroff település önkormányzata, mint az ellátásért felelős települési önkormányzat
a kijelölést követően haladéktalanul írásban megállapodást köt a kijelölt közérdekű
szolgáltatóval
– az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról;
– az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és
időpontjáról;
 az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal
rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot;
 köteles minden segítséget megadni a közérdekű szolgáltatónak a közszolgáltatási
díjból meg nem térülő indokolt költségeknek a MEKH-n keresztül a központi
költségvetésből történő érvényesítéséhez;
 az állami szerv intézkedésétől függetlenül folyamatosan megtesz minden intézkedést a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás
megoldása érdekében.
Amennyiben a közérdekű szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv, ha a teljesítés


elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi
viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki.
Az átadási hely üzemeltetője a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét
nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás keretében
történik.
Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott
közigazgatási cselekmény ellen a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett,
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított
30 napon belül, elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet
kezdeményezni.
A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a
keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben,
illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A
tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
INDOKOLÁS
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3/F. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a
települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. és 44/G. §-ában foglaltak szerint nem
biztosítja vagy a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a települési
önkormányzat e körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül
tájékoztatja a 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontjában
kijelölt szervet. Az állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes
ellátására a tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű
szolgáltatót jelöl ki a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vagy a vízügyi hatóság által
nyilvántartásba vett szolgáltatók közül. A R. 3.§ (7) bekezdése szerint az ideiglenes begyűjtési
ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg
a öt évet.
A Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. április 17-én érkezett kérelmében jelezte, hogy a
településen nem rendeződött a szennyvízszállítási közszolgáltatás, mivel Jelen levelükben
kérték, hogy a Hatóság jelöljön ki számukra területileg illetékes szolgáltatót.
Tiszaroff Község Önkormányzata 2020. április 17-én érkezett kérelmében foglaltak alapján a
2013. évi CXXXIV. törvény 3/F.§ (1) bekezdése alapján a tájékoztatás benyújtása után 2020. május 06. napján eljárást indítottam – és a Tv. 1.§ (3) bekezdésének, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény III. fejezetnek megfelelően

hatósági eljárást folytattam le és megvizsgáltam, hogy az ideiglenes begyűjtési ellátásra mely
szolgáltató jelölhető ki a Tv. 3/F. § (2) bekezdése, illetve 1. § (6) bekezdésében meghatározott
feltételek szerint. Ennek során, a tényállás tisztázása érdekében az alábbi intézkedéseket
tettem az alábbi jogszabályi előírások figyelembe vételével:
Az ideiglenes begyűjtési közszolgáltatás ellátására vonatkozóan 2020. május 12-én értesítést
küldtem ki az eljárás megindításáról az ügyben érintetteknek /ügyfél, szakhatóság, felügyeleti
szerv –Kormánymegbízott -, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, valamint a
kijelölésre alkalmasnak ítélt közműszolgáltatóknak./
2020. május 07-én nyilatkozatot kértem a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjától valamint a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály tisztifőorvosától.
A döntés előkészítéséhez az ügyben jogszabályi előírások alapján meghallgatást kell tartani.
Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre a meghallgatást nyilatkozat formájában
bonyolítottam le.
Az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés érdekében az alábbi szolgáltatótól kértem
nyilatkozatot:


Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 175.)

A R. 3. § (1) bekezdése alapján az ideiglenes begyűjtési ellátásra elsődlegesen az önként
kötelezettséget vállaló, más településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet kell
kijelölni, ha az megfelel a Vgtv. 44/F. §-ban meghatározott rendelkezéseknek.
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2020. május 12-én
érkeztetett 51/93-3/2020. ügyiratszámú nyilatkozatában vállalta, hogy a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 36600/943-12/2019. ált.
iktatószámú határozatban foglalt feltételekkel további 4 évre vállalja a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtését Tiszaroff településen.


A tényállás tisztázása során megállapítottam, hogy Tiszaroff Község Önkormányzata
esetében a hatékonyság, a gyorsaság, a gazdaságosság és a földrajzi távolság valamint
az ellátás folyamatos biztosítottságának figyelembevételével, más településen végzett
közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül a vízügyi hatóság által NKÖHSZ-022/10/2017.
számon
nyilvántartott
közszolgáltató
a
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 175.)
jelölhető ki ideiglenes begyűjtőként.

A 36600/943-12/2019. ált. iktatószámú határozatban a díj rögzítésre került, hogy a
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által Tiszaroff
szennyvíztelepen történt leürítés esetén a kalkulált teljes díj nettó 4872 +ÁFA Ft/m 3 ami
bruttó 6.187,44 Ft/m3, valamint a fent hivatkozott nyilatkozat alapján az ideiglenes ellátást 4
évre tudja vállalni.

A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai, személyi és tárgyi alkalmasság megállapítása
céljából a kijelölni kívánt közszolgáltatónál 2019. április 8-án helyszíni szemlét tartott a
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény telepén, ahol a
feltételek fennállnak. A 2019. április 8-ai szemle során készített 36800/943-11/2019. ált.
számú jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek a személyi és tárgyi feltételeket igazoló adatok,
megállapítások. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel az újbóli szemle megtartásától
eltekintettem.
A helyszíni szemlén megtekintésre került a kijelölni kívánt közérdekű szolgáltató szállításban
résztvevő telephelye. A közszolgáltató nyilatkozata alapján a feladat elvégzésére megfelelő
személyi állománnyal (1 fő), kapacitással is rendelkezik. Ezen jegyzőkönyv becsatolásával,
alátámasztotta, hogy a kijelölés általi feladatot, Tiszaroff község ideiglenes begyűjtési
ellátását el tudja látni.
Továbbá a Tiszaroff Község Önkormányzata beadványához csatolta a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. befogadói nyilatkozatát, melyben a beszállított szennyvíz fogadásáról és
kezeléséről biztosította Tiszaroff Község Önkormányzatát a tiszaroffi szennyvíztelepen.
Tekintettel a Tv. 1. § (6) bekezdésében foglalt alapelveiben meghatározott követelményekre
(az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdekre, a
lakosság méltányos érdekeire), az ellátás önkéntes vállalására, valamint a nyilatkozatokra és a
2019. április 8-ai helyszíni szemlén tapasztalt alkalmasságra, Fegyverneki Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény közszolgáltatót (székhelye: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet u. 175., KÜJ azonosító: 100454707, KTJ azonosító: 101715185) jelöltem ki a
közszolgáltatás ellátására.
Határozatom rendelkező részének a) pontja a R. 3. § (5) szerint tartalmazza az ellátással
érintett település megnevezését.
A Tv. 3/F. § (4) bekezdése, a R. 3. § (5) bekezdés c) pontja és 3. § (7) bekezdése szerint az
ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg az öt évet. Tekintettel ezen jogszabályhelyekre, valamint a település
földrajzi elhelyezkedésére, az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az
ideiglenes ellátás időtartama a rendelkező rész b) pontja szerint került meghatározásra.
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény közszolgáltatói
begyűjtési tevékenységét a NKÖHSZ-022/10/2017. számú határozatával vette nyilvántartásba
az Igazgatóság, melyben átadási helyként a Tiszamenti Regionális Vízművek (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 5.) által üzemeltetett Tiszaroffi szennyvíztisztító telep került megadásra. Az
előzőekben foglaltak alapján került megjelölésre jelen határozatom c) pontjában az ürítés
helye a 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet szerint.
A rendelkező rész d) pontjának tartalmi meghatározása az alábbiak figyelembe vételével
történt: A Tv. 3/F. § (6) bekezdés előírja, hogy a közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a
szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. A díjat
az ingatlantulajdonos fizeti meg, amelyet a települési önkormányzat egészben vagy részben
átvállalhat. A R. 4. § (1) bekezdése szerint az ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni
a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a
továbbiakban: 2013. évi CXIV. törvény) 1. §-ában a közszolgáltatási díj mértékének 2013.
július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat, miszerint „1. § (1) A
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1)
bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy
ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás
tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én
jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel
számított összeg 90%-át.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:
a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra
vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az
adott ingatlantulajdonosra, vagy – ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott – a szolgáltató
által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én
alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat),
b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az
önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat és a
közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül
az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve
az alapdíjat),
c) Az a) és b) pontban foglaltak alkalmazhatóságának hiányában az adott településen
szolgáltatást teljesítő szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti időszakban
alkalmazott legalacsonyabb szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az
alapdíjat).”
Az Önkormányzat a 2013. évben érvényes szolgáltatási díjról hitelt érdemlő bizonyítékot
határozatom kiadásáig nem nyújtott be.
Fentiek alapján, a 2013. évi CXIV. törvény előírásait nem tudtam figyelembe venni, ezért a
település tekintetében határozatom rendelkező részének d) pontjában az ideiglenes begyűjtési
ellátás szolgáltatásának díjaként a közérdekű szolgáltató által kalkulált díjat határoztam meg.
Felhívom az önkormányzat és a kijelölt szolgáltató figyelmét a Tv. 3/F. § (7), és a R. 11-16.
§-aira, amely részletesen tartalmazza az indokolt többletköltségek megtérítésére vonatkozó
részletes szabályokat, eljárásrendet. Továbbá az ideiglenes begyűjtési ellátás díjának
jogszabály szerinti megfelelését, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjából nem fedezhető
többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a MEKH ellenőrzi.
Kijelölési eljárásom a R. 3.§ (2) bekezdés betartásával történt, miszerint a katasztrófavédelmi
szerv a közérdekű szolgáltató kijelölésekor az ideiglenes begyűjtési ellátás hatékonyságához,
gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek mérlegelése során figyelembe veszi
különösen az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település és a kijelölendő közérdekű

szolgáltató által – az ideiglenes begyűjtési ellátással egyidejűleg vagy azt közvetlenül
megelőzően – ellátott település közötti földrajzi távolságot, a befogadó telepen, ürítési
helyeken fizetendő díjakat.
A 36600/1559-11/2020.ált. számú ügyiratomban értesítettem az eljárás megindításáról
Tiszaroff Község Önkormányzatát, a MEKH-t, a Fegyverneki Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményt a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát, valamint a JászNagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.
A 36600/1559-8/2020.ált. iktatószámú ügyiratommal megkerestem, tájékoztattam és
nyilatkozattételre kértem fel az érintett Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályt tárgyi eljárásra vonatkozóan. A megkeresett népegészségügyi igazgatási szerv JN/
NEF/0431-5/2020. számú – 2019. május 20-án érkeztetett – levelében a következő
nyilatkozatot tette:
„Tiszaroff településen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízből
adódó járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat nem áll fenn.”
A 36600/1559-6/2020.ált. iktatószámú ügyiratommal megkerestem, tájékoztattam és
nyilatkozattételre kértem fel az érintett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
vezetőjét a tárgyi eljárásra vonatkozóan. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2020. május 18. napján
érkeztetett, JN/24/00446-3/2020. számú nyilatkozatában az alábbiakról tájékoztatott:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiban: Kormányhivatal) részére
megküldött, Tiszaroff Községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás ellátását érintő állásfoglalás kérésére az alábbiakról
tájékoztatom.
A Kormányhivatal előzmény irataiból megállapítható, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/943-12/2019. ált. számú határozatában kijelölte
Tiszaroff településen 2019. április 10. napjától 2020. április 09. napjáig a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.-t közérdekű szolgáltatóvá, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására. Tekintettel arra, hogy a fenti kijelölés
időtartama lejárt, Tiszaroff település ismételten közérdekű szolgáltató kijelölését kérte, mivel
továbbra sem kötött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatási szerződést.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (1)
bekezdésében előírtak szerint a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett
egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A Vgtv. 44/G. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a
közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt.

A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás
céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás
igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás
ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Vgtv. 44/F. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben
előírt módon - folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások
megtartása mellett.
A Vgtv. 44/I. § (1)-(3) bekezdései alapján a települési önkormányzatot a közszolgáltatás
megszervezéséért és működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és
összegben feladathoz kötött támogatás illeti meg.
A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladathoz kötött támogatásra csak akkor
jogosult, ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezésével
összefüggő kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.
Ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv
kezdeményezi, hogy a (1) bekezdés szerinti feladathoz kötött költségvetési támogatást az azt
folyósító szervezet a közszolgáltatás megszervezéséig visszatartsa, illetve zárolja, és ezzel egy
időben eljár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a
közszolgáltatás biztosítása érdekében.
Amennyiben a települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízbegyűjtési közszolgáltatási feladatainak ellátásához nem rendelkezik érvényes
szerződéssel, a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében az érintett
önkormányzat képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134. §-ában foglaltak szerint – a mulasztásban
megnyilvánuló jogszabálysértésre tekintettel – törvényességi felhívás formájában felhívja,
hogy a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a szerződéskötési kötelezettségének
tegyen eleget.
Ha az önkormányzat a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján további 30 napos határidő hosszabbítást sem kér, az

Mötv. 140. § (1)-(2) bekezdései alapján a Kormányhivatal a helyi önkormányzat
tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő
eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül indíthat mulasztási pert a helyi
önkormányzat törvényen alapuló feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége
elmulasztásának megállapítására. A bíróság mulasztási ítélete teljesítésének elmaradása
esetén - a feladat-ellátás (közszolgáltatás) pótlása érdekében - a Kormányhivatal hatvan
napon belül a teljesítés kikényszerítése iránti eljárást indíthat.
Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségeinek elmulasztása esetén a
Kormányhivatal az előzőekben ismertetett törvényi intézkedéseket teheti meg. A fenti
eljárás azonban hosszabb időt vehet igénybe, ami alatt a településen a közszolgáltatást
érvényes szerződés hiányában is biztosítani kell.

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3/F. § (1) bekezdése szerint, ha a
települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési
közszolgáltatás ellátását a Vgtv. 44/F-G. §-aiban foglaltak szerint nem biztosítja (nem
rendelkezik érvényes szerződéssel), a települési önkormányzat e körülmény
bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet (a
katasztrófavédelmi igazgatóságot).
Az értesítést követően, amennyiben a jogszabályi feltételek a közszolgáltató kiválasztását
érintően biztosítottak, az ideiglenes szolgáltató kijelöléséről a hatóságnak intézkednie kell.
A Tv. 3/H. § (5) bekezdése alapján az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami
szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Vgtv. 44/C. §ában foglalt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás
helyreállítása érdekében.
Fentiek miatt az önkormányzatnak mindenképpen törekednie kell egyrészt a közszolgáltatás
folyamatos biztosítására, másrészt arra, hogy - amennyiben szükséges, közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően - a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés mielőbb megkötésre
kerüljön. A közszolgáltatási szerződés megkötésének elmulasztása esetén a Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.”
A rendelkező rész további előírásai az alábbiakon alapulnak.
A Vgtv. 44/F. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt
módon – folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások
megtartása mellett.
A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás keretében
a közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján,
az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

A R. 9. §-a alapján a közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás során a
haváriaeseményt köteles bejelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztályának. Havária eseménynek minősül a szennyvíz olyan mértékű kifolyása, amely a
közérdekű szolgáltató által nem összegyűjthető és környezetveszélyeztetést okoz.
A 2016. évi CL. Törvény (továbbiakban: Ákr.) 99. § szerint a hatóság – hatáskörének keretei
között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható
döntésben foglaltak teljesítését.
A R. 4. § (3) bekezdésének megfelelően az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben
meghatározott időpontban kell megkezdeni.

A R. 4. § (2) bekezdése alapján a kijelölést követően az ideiglenes begyűjtési ellátással
érintett települési önkormányzat haladéktalanul írásban megállapodik a kijelölt közérdekű
szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról. A R.
4. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat az ideiglenes begyűjtési ellátás
megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és
megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a
honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
A Tv. 3/H. § (4) bekezdése alapján a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése szerinti átadási hely
üzemeltetője a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg
amiatt, hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás keretében történik.
Felhívom a figyelmét arra is, hogy a Vgtv. 18. § (1) bekezdése alapján, aki tevékenységével
vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi
hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
Az ügyintézésre nyitva álló határidő az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (2) szerint 15
nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg
döntését.
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdésének c)
pontja állapítja meg.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1)
bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi
képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a
keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e
fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is
benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

Ha a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben
és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII.
22.) IM rendelet 13. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő
kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a
bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 112. §, valamint a Tv. 1. § (4) bekezdése alapján a
kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi
eljárásnak nincs helye. A Tv. 1. § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban
hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilvánítható.
Amennyiben szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltató határidőben nem tesz eleget, úgy az
Ákr. XI. fejezet 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében
foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a
végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó
hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Tv. 3/F.§ (1) bekezdése, a R. 1.§ (1) a) pontja,
valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és 2. mellékletének 2. 10. alpontja állapítja
meg.
Kelt., Szolnok, az elektronikus bélyegző szerinti napon.
Matuska Zoltán tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató
nevében és megbízásából:
Soltész Ferenc
mb. szolgálatvezető-helyettes

Készült:
6 példányban
Mell.:
Egy példány: 6 lap / 11 old.
Kapja:
1. Irattár
2. Tiszaroff Községi Önkormányzat (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.)– hivatali kapu
3. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményt (5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet u. 175.) - hivatali kapu
4. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) - hivatali
kapu
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály (5000 Szolnok,
Kossuth L. út 2.)- nova szeüsz
6. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fősztály (5000 Szolnok, Ady E. 35-37.) – nova szeüsz

