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Tárgy:  Budakalász  település  közigazgatási  területén  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtését és szállítását végző közszolgáltató kijelölése
ügyében - közszolgáltató kijelölésének határozata
Hiv. szám: 35100/3697/2020.ált.
Ügyintéző: Sétáló Ákos

H A T Á R O Z A T

Budakalász Város Önkormányzata (Budakalász, Fő tér  1.; a továbbiakban: Önkormányzat)
kérelmére indított eljárásomban 

BUDAKALÁSZ településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes begyűjtésének ellátására a "SILVÁNUS" Építőipari, Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (2014 Csobánka, Kossuth L. u. 6/b.;
cégjegyzékszám: 13-09-072331, statisztikai számjel: 10710085-4120-113-13, KÜJ azonosító:

102300190, KTJ azonosító: 102164113)

 közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki
az alábbiak szerint:

I./  Az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település megnevezése: Budakalász

II./ Az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési
ellátás  időtartama: jelen  határozat  kézhezvételétől  az  új  közszolgáltatási  szerződés
megkötéséig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig;

III./ Az ürítés helyének (befogadó) megnevezése: 

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (a továbbiakban: DAKÖV Kft.) üzemeltetésében
lévő Solymár települési szennyvíztisztító telepe (2083 Solymár, Fűzfa u. 7.,  0189/2.3 hrsz.
alatti ingatlan)

IV./ A közszolgáltatásra alkalmazandó gépjárművek: HMJ-182 forgalmi rendszámú IFA
L60  típusú,  6,5  m3-es  tartálytérfogatú,  illetve  CJZ-727  forgalmi  rendszámú,  5  m3-es
tartálytérfogatú szennyvízszippantó gépjármű

V./ Díjfizetés és elszámolás:

1. Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja:
 

- bruttó 1.800 Ft/ m3

2. 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.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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3. 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
ellenőrzését  követően,  véleményével  ellátva  továbbít  a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére 5 napon belül. 

VI./ A közérdekű szolgáltató köteles: 

1 A  kijelölését  követő  8  napon  belül  egyeztetni a  leürítéssel  érintett  települése
víziközmű szolgáltatójával a DAKÖV Kft.-vel (DAKÖV Kft., mint Solymár települési
szennyvíztisztító  telep  üzemeltetője),  valamint  az  Önkormányzattal  (mint  kijelölést
kérő, szolgáltatásért felelős) az átadási helyek és kapacitások biztosítása érdekében,
valamint  a  közműcsatlakozással  nem  rendelkező  ingatlanok  számáról  és
elhelyezkedéséről. 

2 Az előző pontban említett egyeztetés sikertelensége esetén értesíteni kell a Fővárosi
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályt (a továbbiakban: FKI-KHO).

3 Az  ideiglenes  begyűjtési  ellátást  a  kijelölő  döntésben  meghatározott  időpontban
megkezdeni, a fent írott megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

4 A begyűjtési tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.       
5 Folyamatosan  gondoskodni  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz

begyűjtéséről a környezetvédelmi,  vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása
mellett.

6 A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  az  ingatlantulajdonostól,  a
begyűjtés helyéről,  az ingatlantulajdonos előzetes  bejelentése alapján,  az ideiglenes
tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően elszállítani.

7 Az ideiglenes  begyűjtési  ellátás  során  történt  havária  eseményt  az  FKI-KHO-nak,
valamint  a  területileg  illetékes  megyei  kormányhivatal  népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatalának haladéktalanul bejelenteni. 

8 A kijelölés  időtartama alatt  a  tárgyhónapot  követő  hónap 5.  napjáig  havonta
adatot  szolgáltatni  a  FKI-KHO felé  a  begyűjtött  szennyvíz  mennyiségéről,  az
érintett  ingatlan  és  lakosságszám  összesített  megjelenítésével,  a  hónapban
előforduló  havária  eseményekről  és  arról,  hogy  indokolt  többletköltsége
keletkezett-e, ha igen, az mennyi összeget jelent és milyen tételre vonatkozott. 

VII./ Önkormányzat, mint az ellátásért felelős köteles:

1 A kijelölést  követően  haladéktalanul  írásban  meg  kell,  hogy  állapodjon  a  kijelölt
közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység
tartalmáról.

2 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  értesíteni  a
lakosságot. 

3 Az állami szerv intézkedésétől függetlenül folyamatosan megtenni minden intézkedést
a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtési  közszolgáltatás
helyreállítása érdekében.

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
KRID azonosító (FKI): 313504758
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E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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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 nincs helye. Jelen döntésem a végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene jogszabálysértésre hivatkozva közigazgatási
úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, és a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz  (1081  Budapest,  Dologház  u.  1.)  a  közléstől  számított  30  napon  belül
benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni.

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: 2013. évi CXXXIV. törvény] 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  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm.
rendelet  [a  továbbiakban:  378/2015.  (XII.  8.)  Korm.  rendelet]  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  az  FKI-KHO  által  nyilvántartásba  vett
szolgáltatók  közül.  A  378/2015.  (XII.  8.)  Kormányrendelet  3.  §  (7)  bekezdés  szerint  az
ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén
sem haladhatja meg az öt évet.

Budakalász Város Polgármestere 2019. december 20. napján érkezett,  555/25/2019. számú
kérelmében a 378/2015. (XII.  8.)  Kormányrendelet  alapján  a nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtését és szállítását végző közszolgáltató kijelölését.

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
KRID azonosító (FKI): 313504758

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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A benyújtott kérelem alapján a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdésének, valamint
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.]
35. és 37. §-a alapján kérelemre hatósági került lefolytatásra begyűjtési ellátásra megfelelő
szolgáltató  kijelölésére  vonatkozóan  a  2013.  évi  CXXXIV.  törvény 3/F.§  (2)  bekezdése,
illetve 1.§ (6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. 

Az eljárás során a következő intézkedések megtételére került sor az alábbi jogszabályi
előírások figyelembe vételével:

Az ideiglenes begyűjtési közszolgáltatás ellátására vonatkozóan 2020. február 25.  napján az
FKI-KHO egyeztetést tartott az Önkormányzat képviselőjével Fetterné Ferenczy Beatrixszal
(jegyzőkönyv száma: 35100-3697/2020.ált.). Az Önkormányzat képviselője tárgyi napon kelt
jegyzőkönyv szerint nyilatkozta,  hogy az elmúlt  évek pályázati sikertelenségeire tekintettel
kérik a jogszabályban megállapított teljes időtartamra kijelölni közszolgáltatót. 
Az  Önkormányzatnak  2013.  évben  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozóan  önkormányzati  rendelete,  közszolgáltatási
szerződése nem volt érvényben. Az Önkormányzat 2018. és 2019. években is írt ki pályázatot
a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  ideiglenes  begyűjtésének  ellátására,
azonban  a  kiírt  pályázatok  sikertelenül  zárultak. Az  Önkormányzat  a  közszolgáltatói
tevékenység  zavartalan  működése  érdekében  vállalja,  hogy  előzetes  értesítés  alapján  a
közutak karbantartásáról, az ellátandó ingatlanok megközelítéséről gondoskodik.

Az  FKI-KHO  Budakalász  Város  közigazgatási  területén  keletkező  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére és elszállítására vonatkozóan közszolgáltató
kijelölésére eljárást  folytatott  le, melynek során 2020. március 4. napján helyszíni szemlét
tartott  2014  Csobánka,  Kossuth  L.  u.  2.  szám  alatti  telephelyen,  valamint  35100-
4250/2020.ált.  számon  jegyzőkönyvet  vett  fel  a  "SILVÁNUS"  Építőipari,  Szolgáltató  és
Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: "SILVÁNUS" Kft.) ügyvezetőjével, Stollár Károllyal. 

A  jegyzőkönyvben  tett  megállapítások  alapján  a  közszolgáltatás  ellátásához  szükséges
személyi-,  tárgyi-,  valamint  a  szükséges  kapcsolattartási  feltételek  rendelkezésre  állnak a
"SILVÁNUS"  Kft. részéről.  A  "SILVÁNUS"  Kft.  a  szolgáltatást  a  HMJ-182  forgalmi
rendszámú IFA L60 típusú, 6,5 m3-es tartálytérfogatú, illetve CJZ-727 forgalmi rendszámú, 5
m3-es  tartálytérfogatú  szennyvízszippantó  járművekkel  végzi. A  "SILVÁNUS"  Kft.  a
szolgáltatási  díj  kapcsán  az  alábbiak  szerint  nyilatkozott:  „Az  elszállított  szennyvíz
mennyiségét  nem  tudják  mérni,  így  minimális  szolgáltatási  díj  van  megállapítva  (bruttó
27.242,-  Ft/alkalom)  úgy  hogy  az  ingatlanok  esetében  bruttó  4.191  Ft/m3,  míg  közületek
esetében  bruttó  4.381,5  Ft/m3.”  {…}  „A  jegyzőkönyvben  leírtakkal  egyetértek,  Csobánka
településen  kívüli  közületek  esetében  4.610,-  Ft/m3 bruttó  összegért  látom  el  a
közszolgáltatást. A CJZ-727 jármű űrtartalma  5 m3 és a legkisebb szolgáltatási díja bruttó
20.955,- Ft/alkalom.”

A 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet  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. 

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
KRID azonosító (FKI): 313504758

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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A  fentiekre  való  tekintettel  megállapítható,  hogy  a  "SILVÁNUS"  Kft.  szabad
kapacitással, a megfelelő eszköz, személyi és tárgyi állománnyal rendelkezik.

Megállapításra  került,  hogy  a  35100/12899-5/2018.ált.  számú  határozattal
nyilvántartásba vett  "SILVÁNUS" Kft.  teljeskörűen megfelel mind a tárgyi,  mind a
személyi feltételeknek. 

Fentiekre tekintettel, valamint a  2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (6) bekezdésében foglalt
alapelveiben  meghatározott  követelményekre  (az  ellátás  hatékonyságához,  gyorsaságához,
gazdaságosságához  fűződő  közérdekre,  a  lakosság  méltányos  érdekeire),  és  a  helyszíni
szemlén  tapasztalt  alkalmasságra  tekintettel,  a  "SILVÁNUS" Kft.  került  kijelölésre  tárgyi
település tekintetében a közszolgáltatás ellátására.

Határozatom rendelkező része a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti
adatokat tartalmazza.

A 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (4) bekezdése, a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdés c) pontja és 3. § (7) bekezdése alapján az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő
kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg az öt évet. Fenti
jogszabályokra  tekintettel,  valamint  arra,  hogy a közszolgáltatás  megszervezésére  irányuló
közbeszerzési eljárás egy év alatt  lefolytatható,  a kijelölés megkezdésének időpontja és az
ideiglenes ellátás időtartama a rendelkező rész II. pontja szerint került meghatározásra. 

Jelen határozatban szereplő III. pont szerinti leürítési  hely a közszolgáltató nyilvántartásba
vételi  határozatának  figyelembe  vételével  került  megállapításra  a  378/2015.  (XII.  8.)
Kormányrendelet 3. § (5) bekezdés d) pontja szerint.

A rendelkező rész IV. pontjának tartalmi meghatározása  az alábbiak  figyelembe vételével
történt: 

A  2013. évi CXXXIV. törvény 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 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet 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
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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 jelenleg hatályos rendelete szerint megállapított közszolgáltatási díj
1800,- Ft/m3.

Felhívom az Önkormányzat és  a  "SILVÁNUS" Kft.  figyelmét  a  2013.  évi  CXXXIV.
törvény 3/F. § (7) bekezdésére, valamint a  378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet  11-16. §-
aira,  amelyek  részletesen  tartalmazzák  az  indokolt  többletköltségek  megtérítésére
vonatkozó részletes szabályokat, eljárásrendet. 

Jelen  ideiglenes  begyűjtési  ellátásról  szóló  határozat  az  Önkormányzat  és  a
Közszolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés létrejöttéig érvényes.

Az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  díjának  jogszabály  szerinti  megfelelését,  az  ideiglenes
begyűjtési ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek
elszámolását a MEKH ellenőrzi.

Jelen kijelölési eljárás a 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdés betartásával
történt,  amely  szerint  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.

Az FKI-KHO az Önkormányzatot 35100/18204-9/2020.ált. számon az eljárás megindításáról
tájékoztatta.

Tárgyi eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály  (a  továbbiakban:  PMKH-SZJH)  részére  35100/18204-6/2019.ált.  számon
nyilatkozattétel kérés került megküldésre. 
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A PMKH-SZJH PE-14/NEO/0022-4/2020. számon nyilatkozatát megküldte, mely szerint  az
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvény módosításáról szóló 2013.
évi  CXXXIV. törvény 3/G.  §-a szerint  a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásának
kiesése  miatt  járványveszély  vagy  más  súlyos  közegészségügyi  kockázat  kialakulásának
kockázata nem áll fenn.

Az FKI-KHO nyilatkozattétel megadására kérte fel továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztályát  (a  továbbiakban:
PMKH-KTF) 35100/18204-7/2019.ált. számú levelében.

A  PMKH-KTF PE-06/KTF/000237-2/2020.  számon  tájékoztatását  megküldte,  melyben  a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra
tekintettel hulladékgazdálkodási szempontból észrevételt nem kívánt tenni.

A határozat további rendelkezései az alábbi jogszabályok alapján kerültek meghatározásra:

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 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet  9. §-a alapján a közérdekű szolgáltató az ideiglenes
begyűjtési  ellátás  során  a  havária  eseményt  a  FKI-KHO,  valamint  a  területileg  illetékes
megyei  kormányhivatal  népegészségügyi  feladatkörében  eljáró  járási  hivatalának
haladéktalanul  köteles  bejelenti.  Havária  eseménynek  minősül  a  szennyvíz  olyan mértékű
kifolyása, amely a közérdekű szolgáltató által nem összegyűjthető és környezetveszélyeztetést
okoz. 

Az Ákr.  99.  § szerint  a hatóság -  hatáskörének keretei  között  -  ellenőrzi  a jogszabályban
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

A  378/2015.  (XII.  8.)  Kormányrendelet 4.  § (3)  bekezdésének megfelelően,  az ideiglenes
ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban kell megkezdeni.

A 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet 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 378/2015.  (XII.  8.)  Kormányrendelet  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.
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A 2013. évi CXXXIV. törvény 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 Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a  2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A  jogorvoslati  lehetőségről  az  Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése  alapján  adtam  tájékoztatást.
Budapest  Környéki  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság illetékességét  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (3) bekezdésének b)
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  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben [továbbiakban: E-ügyintézési tv.]
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  2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban
hozott  döntés a  végrehajtás  felfüggesztése iránti  kérelemre  tekintet  nélkül  végrehajthatóvá
nyilvánítható.

Amennyiben szolgáltatási  kötelezettségének a közérdekű szolgáltató  határidőben  nem tesz
eleget,  úgy  az  Ákr.  77.§  d)  pontja  alapján,  ha  a  végrehajtás  meghatározott  cselekmény
elvégzésére  vagy  meghatározott  magatartásra  (a  továbbiakban  együtt:  meghatározott
cselekmény) irányul,  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,  és  a  rendőrség
közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. 

Felhívom a közérdekű szolgáltató,  valamint  az Önkormányzat  figyelmét,  hogy  a teljesítés
elmulasztása,  illetve  a  határozatban  előírtak  nem  megfelelő  teljesítése  esetén  a  döntés
végrehajtható  az  Ákr.  132.  §-ában  foglaltak  alapján,  és  133.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
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végrehajtást elrendelem, továbbá  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény [a
továbbiakban:  Vht.]  174.  §-a,  illetve  az  Ákr.  131.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  FKI-KHO
határoz a végrehajtás módjáról, így: 

„a) a kötelezettet a meghatározott cselekmény pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
b)  feljogosíthatja  a  végrehajtást  kérőt,  hogy  a  meghatározott  cselekményt  a  kötelezett
költségére  és  veszélyére  elvégezze,  vagy  mással  elvégeztesse;  egyúttal  a  kötelezettet  az
előreláthatólag felmerülő költség előlegezésére kötelezheti,
c) a kötelezettel szemben 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki,
d) a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.”

A Vht. 177. § (1) alapján az FKI-KHO a végrehajtásnak a 174. §-ban felsorolt azt a módját
köteles  elrendelni,  amely  -  az  ügy  körülményeit  figyelembe  véve  -  a  leghatékonyabban
mozdítja elő a kötelezettség teljesítését.

Ezzel egyidejűleg nem teljesítés esetén az Ákr. 77. §-ában meghatározott  mértékű eljárási
bírság  kiszabásának  van  helye,  melynek  legkisebb  összege  tízezer  forint,  legmagasabb
összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem  rendelkező  szervezet  esetén  egymillió  forint.  Az  eljárási  bírság  egy  eljárásban,
ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése,  a  vízügyi  igazgatási  és a  vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.
4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2
pontja,  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 39/A. § (1) bekezdése, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 9 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
KRID azonosító (FKI): 313504758

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 



 
     Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk
     Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk
     
     A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35100/3697-6/2020.ált.
     Iktatószám:
     false
     false
     351000005
     [PROTECTED]
     expediálás
     1000 Budapest, 1000 Budapest
     20705
     Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
     Budakalász nem közművel összgyűjtött há.
     NOVA e-aláírás
     Dr. Varga Ferenc
     Dr. Varga Ferenc
     PDF_20200406_163630_0000000000000347597
     LASTPAGE
     true
     false
     false
     true
     Budakalász nem közművel összgyűjtött há.
     
         7068261
         35100á2020     3697
         35100-á-2020/ 3697
         6
         11
         false
    


		20705
	2020-04-06T16:36:30+0200
	1000 Budapest, 1000 Budapest
	Kiadmányozta Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk Saját kezűleg




