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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. decemberi ülésére 
 

Tárgy:   a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület  a 106/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával 
közmeghallgatás keretében döntött a településen szennyvízhálózat és tisztítómű kialakítása tárgyában – a KEOP-
7.1.0/11. program keretében- pályázat benyújtásáról, mely pályázatot 2013. január 12. napjáig kell benyújtani (és 
sikeres pályázat esetén) 2015. június 30. napjáig kell megvalósítani, mint a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletben 
szabályozott, 2000 lakos-egyenérték felettiségével érintett településnek. 
Jelenleg egyedi megrendelésekkel bonyolódik a nem közművel (köznevén: szippantással) begyűjtött háztartási 
szennyvíz településről Szegedre való szállítása, a Szegedi illetékességű vállalkozással.  
A környező települések önkormányzatai közül Tömörkény község rendelkezik szippantásra alkalmas járművel, 
de nincs a szennyvíz elhelyezésére alkalmas átadási helye, ezért Csongrád város erre kijelölt területére szállít be. 
Felgyő község Csongrád város önkormányzatával közös beruházással oldotta meg  a közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtését, melyet Csongrád város önkormányzata által erre a célra létrehozott vállalkozása kezel. A 
3 településről begyűjtött háztartási szennyvíz befogadásán túl, további településről háztartási szennyvíz 
befogadására már nem rendelkezik kapacitással és engedéllyel a Csongrádi közmű cég, így oda nem tud 
településünk becsatlakozni. 
Több település vezetőjével tárgyban folytatott tárgyalások egyenlőre nem vezettek eredményre, ezért továbbra is 
a Szegedi székhelyű vállalkozás szállítja a háztartási szennyvizet településünkről. 
Visszautalunk a képviselő-testület azon döntésére is, amelyben a Kisteleki székhelyű Víziközmű Szolgáltató Kft-
hez való csatlakozásáról döntött, melynek feladatai között nem csak az ivóvízzel való ellátás, hanem a szennyvíz 
kezelés is beletartozik, mely áttételesen az önkormányzat tulajdonában lévő KÉBSZ Kft-ben végzett ivóvíz 
szolgáltatási feladat átadásával és a szennyvíz begyűjtési szolgáltatás felvételével, helyben oldható meg a terveink 
szerint 2015. évben megvalósuló szennyvíztisztító mű kivitelezése után, amely alkalmas lesz a településen keletkező 
háztartási szennyvíz befogadására. Ettől eltérően, más településen meghatározott átadó hely kijelölése csak ezen 
említett szennyvíztisztító mű kialakításáig ildomos, mert ellenkező esetben garantáltan veszteséges lesz a 
helyben kialakított mű működtetése, és környezetszennyező is, hiszen minél távolabb kerül a keletkezési helytől 
szállítással a szennyvíz, annál nagyobb környezet terhelést jelent mind levegőtisztaság mind talajszennyezés 
tekintetében.  
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 102. §-a a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)  eddigi rendelkezésit kiegészítette a IX/A. Fejezettel, amely a nem közművel 
begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás címszó alatt 44/B. §- 44/J. §-ig foglalja össze 
tárgyban az ingatlan tulajdonosát és az önkormányzatot érintő jogokat és kötelezettségeket. Ennek értelmében: az ingatlan 
tulajdonosa (használója) köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba vagy helyben való, 
engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vonatkozó 
kormányrendeletben foglalt módon gyűjteni és annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
A fent írt jogszabály 44/C. §-a a tárgyi közszolgáltatás szervezési és fenntartási kötelezettségekről akként rendelkezik, 
hogy arra a települési önkormányzatot vagy annak társulását kötelezi, a vonatkozó jogszabályban e feladatra 
jogosított vízügyi hatóság által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító 

  



telepet, szennyvíztisztító mű erre kijelölt elemét, melyhez a vízügyi hatóság által kijelölt átadási hely szerint illetékes 
település önkormányzata jegyzőjének véleményét is ki kell kérni.  
Ezen szakasz (2) bekezdés a)-g) pontja rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület önkormányzati rendeletben 
állapítja meg: a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató 
megnevezését, a működési terület határait, a szennyvíz átadás helyét, a közszolgáltatás ellátása rendjét, módját 
és időtartamát, a közszolgáltató és az érintett ingatlantulajdonos erre vonatkozó jogait és kötelezettségeit, a 
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit, a közszolgáltatási díj fizetési kötelezettséget, annak rendjét, az 
esetleges kedvezményeket és ingyenesség eseteit, az üdülőingatlanokra és az ideiglenesen használt ingatlanokra 
irányadó szabályokat, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére irányadó rendelkezéseket.  
A 44/D. § a közszolgáltatás igénybevétele után fizetendő díjra vonatkozó szabályokat taglalja, melynek (5) 
bekezdése értelmében: kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –
tisztítási Programban részt vevő önkormányzatoknak, tehát a fent írtak szerint településünk képviselő-testületének 
is. Ez a szakasz rögzíti az önkormányzat jegyzőjének azon kötelezettségét, miszerint tárgyi közszolgálati díjat 
megállapító önkormányzati rendelet elfogadása előtt a közszolgáltató által készített költségelemzésen alapuló 
díjkalkulációt kell beterjesztenie a képviselő-testület elé. A 44/E. § rendelkezik az igénybevett szolgáltatás utáni díj 
hátraléka késedelmi kamattal való megterheléséről és egyéb behajtási költségek adók módjára való beszedéséről, 
egyben köztartozásnak minősíti a díjhátralékot, melynek behajtását  jegyzői hatáskörbe utalja. 
A 44/F. § szabályozza a közszolgáltató feladatát és a közszolgáltatás végzésének személyi, tárgyi feltételeit. A 
44/G. § a közszolgáltatási szerződés kötés feltételeit határozza meg. A 44/I. § rögzíti, hogy az önkormányzatot 
tárgyi feladata ellátása után a hatályos költségvetési törvényben biztosított módon és összegben feladathoz kötött támogatás illeti 
meg, akkor, ha a feladat ellátásnak maradéktalan eleget tesz, ellenkező esetben az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervnek kezdeményeznie kell a támogatás összege folyósításának zárolását az Mötv.-nek érvényt szerezve. 
A 44/J. §  a közszolgáltatási bírság kiszabásáról rendelkezik, melyet a vízügyi hatóság szab ki, amely adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.  
A Ht. 103. §-a ad felhatalmazást az önkormányzat képviselő-testületének a Vgtv. 44/C. (2) bekezdésében 
meghatározottak rendeletben való szabályozására, mely kötelezettséget 2013 január 1. napjától keletkezteti a 
központi jogalkotó.  
A Ht. 105. §-a kiegészítette a Vgtv. 1. mellékletét a 37. és 38. pontját értelmező rendelkezéssel: 37. pont: a nem 
közművel begyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről, vagy átmeneti 
tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés hiányában – 
gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából, míg a 38. pont: begyűjtés:  a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától történő 
átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljáról történő átadása, értendő. 
 
A fentiek ismeretében megkereséssel éltünk az Alsó- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Vízügyi  Felügyelőség Környezetvédelmi Ellenőrzési Osztályát vezető helyetteséhez, melyben kértük a 
közszolgáltatás keretében begyűjtött szennyvíz befogadására alkalmas átadási hely kijelölésére, mely 
ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy közszolgáltatót bízzon meg a képviselő-testület és a közszolgáltatás 
szabályait önkormányzati rendeletbe foglalja. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kezdeményezzük ezen előterjesztésben foglaltak megvitatása után a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével való elfogadását és annak határozatba 
foglalását, egyben a szükséges intézkedések megtételére való felhatalmazás megadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. december 14. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  Polgármester          jegyző 



     
…../2012. (XII. 21.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 
 
 

H a t á r o z a t i    javaslat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében 
benyújtott napirendet változtatás nélkül elfogadta és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében, az önkormányzat kötelező feladataként 
meghatározott nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és 
biztosítása, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által önkormányzati rendeletbe foglalása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos (vízügyi hatósági eljárás, jegyzői vélemény megkérése) 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
             Kató Pálné jegyző (önkormányzati rendelet előkészítéséért) 
Beszámolás határideje:  a megtett intézkedést követő soros képviselő-testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 


