
 

 

 

 

 

 

 

   

Előterjesztés 

 
 

Vigántpetend    község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. augusztus 7.-én tartandó nyilvános  ülésére. 

 

 

Tárgy:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,  vonatkozó  

                        közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet előzetes elfogadása. 

 

Előterjesztő:  Marton Istvánné    polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:  Takács Lászlóné  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 

d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 

közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 

szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Az önkormányzat közszolgáltató 

kiválasztására kiírta a pályázatot, egy  pályázat érkezett.   

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól a 455/2013. (XI. 29.) Korm. Rendelet rendelkezik.  

 

A tervezet tartalmazza a jelenlegi szabályokat, ha azok egyébként a törvény előírásainak 

megfelelnek, továbbá a törvény által meghatározott szabályozási elemeket. 

Díj kedvezményre nem tesz javaslatot a tervezet, a díjfizetés a közművel gyűjtött szennyvíz 

esetében sem illeti meg az ingatlanhasználót. 

A nem közművel gyűjtött szennyvíz évi egyszeri kötelező elszállításáról a Korm. rendelet 

rendelkezik, ami egyúttal lehetővé teszi, hogy a szabályozástól jogszabály eltérően 

rendelkezzen. A helyi önkormányzat rendelete jogszabálynak minősül. 

A tervezet javaslatot tartalmaz az üdülő (ingatlan-nyilvántartásban ekként bejegyzett 

ingatlanok), időlegesen használt, vagy nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályozásra. A 

szennyvíz mennyisége a felhasznált vízfogyasztás arányában  ezeknél az ingatlanoknál 

ellenőrizhető, így fogyasztás nélküli időszakot a felhasznált vízmennyiség igazolja. 

 

A Környezet    védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. Törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek 

tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékozhatásul, az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek (KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség) véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv a szakmai 

véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

Ezt követően kerülhet sor a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hegyesd, 2014. augusztus 4. 

 

           Marton Istvánné     

           Polgármester  

Határozati javaslat: 

 

Vigántpetend   község önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról előterjesztett 

önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak tájékoztatás 

céljából küldje meg. 

Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény bekérése céljából a  

KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. 

küldje meg.  

Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős:  Marton Istvánné    polgármester 

 


