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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. január 28-án megtartott testületi ülésen tájékoztattam a Képviselő-testületet arról,
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé,
mivel 2013. január 1. napját követően a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/C. § (2) bekezdésében (a továbbiakban: Vgt.) rögzített jogalkotási kötelezettségünknek
nem tettünk eleget, továbbá a tárgykört érintő rendeletalkotásra 2013. január 1-jét megelőzően
sem került sor.
A januári ülésen a képviselő-testület kötelezett arra, hogy a jelen testületi ülésre tekintsem át a
jelenleg érvényes a köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló 9/2012. (IX:
11.) önkormányzati rendelet, melyben szabályozásra került többek között a folyékony hulladék kezelése is.
A Törvényességi felhívásra reagálva el kell mondani, hogy a jogalkotási kötelezettségünknek
korábban eleget tettünk, hiszen 2012-ben új rendeletet alkottunk a köztisztaság fenntartásáról
és a környezetvédelemről, melynek része volt a folyékony hulladék kezelése is.
A testület utasításának megfelelően áttekintettem a jelenleg hatályos rendeletünket. Megállapítottam, hogy az a Vgt. általi előírásokat nem teljes egészében tartalmazza, ezért új rendelettervezetet készítettem és a jelenleg hatályos rendeletből a folyékony hulladék kezelésre vonatkozó rész hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet.
„tervezet”
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
./2014. (… …) önkormányzati rendelete
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról

szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nagykarácsony közigazgatási területén található
ingatlan tulajdonosokra.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére
valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.
(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíznek a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
2.A közszolgáltatás tartalma, területi határai
2. § A közszolgáltatás kiterjed Nagykarácsony község közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való
elhelyezésére.
3.A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét
a Liquid-Porter Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em. 24.) (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Nagykarácsony Község Önkormányzatával ideiglenesen kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
(2) A Liquid-Porter Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Hamburger Hungaria Kft szennyvíztisztító telep (Dunaújváros) szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.
4.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére közműpótló berendezést létesíteni, és a keletkezett szennyvizet
ebben összegyűjteni.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, rendszeres elszállítását
annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás
igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.
5. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelt 6.
§-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.
(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72
órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2)
bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a
közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű
számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.
6.A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más
személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.
(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató –
a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett- megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján
nem helyezhető el.
8. A közszolgáltatási díj
8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni amely
mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát
bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kézpénzben kell kiegyenlíteni.
9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és
kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
10. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község
Önkormányzata Képviselő-testület a köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló 9/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 15. §, 16. §-a és 1. melléklete.
Nagykarácsony, 2014. február 24.
Scheier Zsolt
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2014……..
Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1. melléklet a ../2014. (… …) önkormányzati rendelethez
A folyékony hulladék begyűjtéséért fizetendő díjak

Magánszemélyek által fizetendő közszolgáltatási díj

1.800 Ft/m3

Közületek által fizetendő közszolgáltatási díj

1.800 Ft/m3

A feltüntetett díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák

Indokolás
1. § A rendelet személyi, tárgyi hatályának meghatározásáról történt rendelkezés.
2. § A közszolgáltatás tartalma, annak területi határai kerültek szabályozásra.
3. § Nevesítve lett a közszolgáltató személye, valamint az összegyűjtött háztartási
szennyvíz konkrét elhelyezése szennyvíztisztító telepen.
4. § A közszolgáltatás ellátásának rendjének és módjának szabályai
5. § Itt került meghatározásra a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. § Pontosan tartalmazza a közszolgálati szerződés tartalmi elemeit
7. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei kerültek leszabályozásra.
8. § A közszolgáltatás díja, valamint a díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
9. § A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések kerültek feltüntetésre.
10. § Hatályba léptető rendelkezést, valamint a 9/2012. (IX: 11.) önkormányzati rendelet
ide vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A keletkezett települési folyékony hulladék zárt rendszeren keresztül kerül a megfelelő elhelyező telepre. Csökken a környezetszennyezés, érvényesül az egészséges környezethez fűződő
alapjog. A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi. A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozás kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a
hulladék e célra létrehozott telepen történő elhelyezését, a környezetvédelmét, az egészséges
környezethez való jogot. Tisztább, egészségesebb lesz a környezet.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez, a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényes többlet feltétel az eddigiekhez képest.
Nagykarácsony, 2014. február 19.
Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

