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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. januári ülésére 

 
Tárgy:   A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában 

törvényességi felhívás elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 134. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, - megfelelve a KIM 
Államtitkára által kiadott utasításban foglaltaknak (amelyben a megyei kormányhivatalok számára 2013. évi 
ellenőrzési munkaterve keretében a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodás tárgykörében alkotott 
önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatát rendelte el)-, ellenőrizte, hogy a Képviselő-testület eleget tett-e a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvényben (továbbiakban: Vgtv.) szerinti önkormányzati rendelet alkotási kötelezettségének.  
A kormányhivatal által elvégzett célvizsgálat során megállapították, hogy Képviselő-testületünk a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére irányadó 
kötelezettségének  nem tett eleget és önkormányzati rendelet formájában nem szabályozta tárgyra vonatkozó jogokat és 
kötelezettségéket,  mellyel mulasztásban megnyilvánuló jogsértést követett el, ezért törvényességi felhívást 
bocsátott ki, melyben a tárgyban tett intézkedésről, vagy a felhívásban foglaltakkal való  egyet nem értésről 
2014. február 15. napjáig írásban kér tájékoztatást. 
Önök előtt ismert, hogy milyen okokra vezethető vissza az önkormányzati rendelet alkotásának 
elmaradása, ezért csak emlékeztetőül idézzük fel, időrendi sorrendben a tárgyban eddig megtett 
intézkedéseket: 

- a Képviselő-testület a 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatába rögzítette, hogy elfogadja a 
polgármester és a jegyző tárgyban benyújtott előterjesztésében foglaltakat és az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában szabályozott kötelező közfeladata ellátása érdekében felhatalmazta a 
település polgármesterét és jegyzőjét a Vgtv. IX/A. Fejezetében meghatározottak szerint 
szükséges intézkedések megtételére - a csatolt előterjesztés szerint -; 

- a fenti határozatba foglalt felhatalmazással élve 2012. decemberében az Alsó- Tisza-Vidéki 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep kijelölése 
érdekében lefolytatott eljárás 2013. januártól márciusig tartott a környező érintett települések 
jegyzőinek (Ópusztaszer, Kistelek, Kiskunfélegyháza, Csongrád és Szeged) megkeresése és 
válaszadása, valamint a szakhatóság felé hiánypótlás teljesítése.  Szeged megyei jogú város 
tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep alkalmas a Csanytelek község közigazgatási területén 
keletkezett szennyvíz befogadására, ezért a többi megkeresett település nemleges válasza 
ismeretében kezdeményeztük a szakhatósági kijelölést az illetékes jegyző által kiadott 
befogadói nyilatkozat birtokában; 

- az eljárásra illetékes szakhatóság a becsatolt dokumentumok alapján 2013. májusában kiadta 
határozatát, melyben Szeged és Kiskunfélegyháza szennyvíztisztító telepeit jelölte ki a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére (a mellékelt határozat szerint); 

- folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során adtunk tájékoztatást a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnökének a háztartási szennyvíz szippantásos 
módszerrel való begyűjtése megoldatlan helyzetéről, a megoldást akadályozó tényekről (a 
csatolt megkeresés szerint); 

- a tárgyban jogalkotás előkészítésére jogosított Vidékfejlesztési Minisztérium és a 
Belügyminisztérium illetékes munkatársaival telefonon folytatott megbeszélések a jövőre 
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nézve  nem vetítettek előre jelentős változást a jelenlegi szabályokhoz képest, tehát nem 
szerepel a jogalkotási tervek között az önkormányzatok által megszervezett közszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének felfüggesztése, vagy könnyítése napirenden. Nincs méltányosság 
gyakorlására sem lehetőség, így marad a mulasztásban megnyilvánuló jogsértés állapota és 
annak minden jogkövetkezménye, a szankcionálás lehetősége, az Mötv. 132. § - 141. §-aiban  
rögzítettek szerint, pl. a kormánymegbízott által jogalkotási kötelezettség pótlása címén 
önkormányzati rendelet alkotása, a bírósági eljárás lefolyatásának kezdeményezése, vagy 
törvényességi felügyeleti bírság kiszabása, a vonatkozó feladat-finanszírozás megvonása, vagy 
ÁSZ vizsgálat lefolytatása kezdeményezése, fegyelmi eljárás indítása a polgármester ellen, 
általa pedig a jegyző ellen, mint közigazgatási felügyeleti intézkedés, melynek első lépcsője a 
csatolt törvényességi felhívás. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Visszautalunk az Önök által ismert tényekre, így a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beruházás 
keretében megvalósuló projektbe tartozó, helyben kivitelezésre váró szennyvíztisztító telep kialakítására 
elfogadott tervekre, - amely Csanytelek teljes közigazgatási területét lefedve alkalmas lesz a naponta 
keletkező szennyvíz mennyiségének befogadására - az egész településen keletkezett szennyvíz helyi 
szennyvíztisztító telepre való szállítási kötelezettség teljesítésére, mint a tárgyban illetékes szervvel kötött támogatási 
szerződésbe foglalt feltételre,  amely  nem csak a beruházással érintett projekt kiírásnak megfelelő 
belterületre, hanem a település közel felét kitevő külterületre is vonatkozik. A Képviselő-testület 2014. 
január 17. napján határozatba foglalt döntésével eredménytelennek nyilvánította a közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárást (egyéb ok miatt), amely a szennyvíztisztító 
telep kiépítésére vonatkoztatva további időveszteséggel jár, de vélelmezhetően, optimális esetben, még az 
idei évben megvalósuló és próbaüzemeltetésre átadott beruházás esetén is 1 év időtartamot kell áthidalni a 
befogadásra kijelölt szennyvíztisztító telep igénybe vételére. 
Emlékeztetjük Önöket az Alföldvíz Zrt-vel a településen víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében 
kötött bérleti- üzemeltetési szerződésben foglaltakra, melyben kötelemként szerepel az önkormányzat saját 
beruházásában megvalósuló, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szolgáló 
szennyvíztisztító telep üzemeltetése iránti igénye,  amely közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, (mivel az 
önkormányzat a Zrt-ben résztulajdonos), külön közszolgáltatási szerződés keretében akkor oldható meg, 
ha tárgyra vonatkozóan rendelkezésre állnak mindazok az információk, amelyek a Vgtv. 44/C. § (2) 
bekezdése szerinti tartalmú önkormányzati rendelet alkotásához szükségesek, így többek között a működési 
terület határai, a közszolgáltatást végző szakvállalkozás kiválasztása, a közszolgáltatás kezdő időpontja, a leürítési helyre 
szállítás helye és ideje egyenlőre konkrétan nem határozható meg a fent írt bizonytalansági tényezők miatt. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogszabálynak 
a címzettek (pl. az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató) számára egyértelműen értelmezhető szabályozási 
tartalommal kell rendelkeznie, tehát nem lehet körülírni, sejtetni, hanem a jogalkotásra kapott felhatalmazás 
szerinti tartalmat (jogokat és kötelezettségeket) úgy kell szabályozni, hogy az megfeleljen a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben írt követelményeknek, pl. a 2. §-ba 
rögzített azon kitételnek, hogy a jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően világosan, közérthetően 
és ellentmondásmentesen kell megszövegezni. Nem elhanyagolható követelmény, hogy a jogalkotásra 
felhatalmazottnak az adott jogszabályt meg kell alkotnia, a felhatalmazásban foglaltaknak megfelelve, mert 
annak elmaradása az Mötv.-ben szabályozott módon jogkövetkezményekkel jár. 
Komoly dilemma, hogy miként lehet azonos feltételeket, a közszolgáltatásokhoz (akár közművel, akár 
szippantás módszerével összegyűjtött háztartási szennyvíz esetén) való azonos hozzáférést, ezáltal 
esélyegyenlőséget biztosítani akkor, amikor ugyanazon infrastruktúrával ellátott  település utcáiban előfordul bel- és 
külterület – váltakozva - egyaránt, tehát elmegy a gerincvezeték a külterületi ingatlan előtt, de az ingatlan 
tulajdonosa nem köthet rá csak azért, mert az ingatlan helyrajzi száma szerint az nem belterület. A 
feszültséget tovább fokozza, hogy a belterületen élő ingatlantulajdonosok - az önkormányzat önerő kiváltó 
nyertes pályázatának köszönhetően - szinte térítésmentesen juthatnak hozzá a gerincvezetékre való rákötéshez, a 
szennyvíz befogadására alkalmas akna, a mennyiség mérésére szolgáló mérőórához és szivattyúhoz, a bekötő vezetékhez, 
míg a  külterületen élő lakosok aránytalanul nagy anyagi teherrel sújtottak a kötelező közszolgáltatás 
(szippantás) igénybevétele során (pl. szabványnak megfelelő szennyvíztároló, amely ára kb. 3-400 E Ft). 
Fontos megemlíteni, hogy a közszolgáltatási díj hátraléka (kamataival és a behajtás költségeivel együtt) 
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül és eljárás rendje a Vgtv. 44/E. § szerint alakul.  



    
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Ahhoz, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának ne kelljen 
alkalmaznia és érvényesítenie önkormányzatunkkal szemben a fent idézett Mötv. 132. § 141. § szabályait, 
kezdeményezzük, hogy a helyi szennyvíz tisztító telep működése megkezdése idejéig (2014. december – 2015. május) 
alkosson a Képviselő-testület a település egész közigazgatási területére kiterjesztett hatállyal önkormányzati rendeletet a 
Vgtv. szabályai szerint eljárva. 
Véleményünk szerint a felhívásban megadott 2014. február 15.-i határidő nem elegendő a 
jogalkotási folyamat jogszerű, a Jat. és az IRM rendeletben foglaltak betartására (pl. előzetes 
hatásvizsgálat lefolytatására, az önkormányzati rendelet-tervezet indokolása, előterjesztés és a normaszöveg elkészítésére), a 
Vgtv. előírásainak betartására (pl. a közbeszerzési eljárás keretében közszolgáltató kiválasztására, a közszolgáltató 
által díjkalkuláció készítésére és a közszolgáltató által a jegyzőhöz való benyújtásra, a befogadó hellyel való tárgyalás 
lefolytatására, a leürítési díj ismeretére, közszolgáltatási szerződés előkészítésére, a rendelet-tervezet lakossági 
véleményeztetésére, bizottsági üléseken véleményeztetési eljárása, stb.), továbbá ezen jogalkotási feladaton túli további 
kötelező önkormányzati feladatok ellátása kötelezettségének határidőben való végrehajtása sem teszi 
lehetővé a fenti határidőnek való megfelelést, ezért javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy  

fogadja el a tárgyi törvényességi felhívásban foglaltakat azzal,  
hogy kezdeményezzen a feladat végrehajtására szabott határidő meghosszabbítását 2014. március 15. napjáig. 

Az adott tárgyi feladat végrehajtására irányadó Képviselő-testületi felhatalmazás birtokában tettük eddig és 
tesszük meg a jövőben is a szükséges intézkedéseket, melynek keretében javasoljuk tárgyi előterjesztésben 
és határozati javaslatában foglaltak megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. január 21. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
 
 
…../2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában  

törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezése 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban a Polgármester és a 
Jegyző közös előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által CSB/01/7434/2013. iktatószám alatt kiadott 
törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, kivéve annak végrehajtására adott 2014. február 15. napjával, 
mivel annak rövid időtartama nem ad lehetőséget a tárgyban  jogszerű eljárás lefolytatására, 
önkormányzati rendelet megalkotása folyamatának a hatályos vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak való megfelelésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy 
kezdeményezze a törvényességi felhívást kibocsátó szervnél, - Kató Pálné jegyző bevonásával az NJT 
rendszer igénybevételével és papír alapon is – a tárgyi feladat végrehajtására általa megadott határidő 30 
nappal való meghosszabbítását 2014. március 15. napjára. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 03. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 



        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 
 
2.) Felkéri a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy a 

Képviselő-testület által 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatában foglaltak szerint eljárva tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében 
foglaltak szerint eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában rögzített kötelező közfeladata teljesítése érdekében, 
elkerülve a fenti törvény 132. § - 141. §-a szerinti eljárásokat – a település lakossága érdekeinek 
szem előtt tartásával, a folyamatban lévő szennyvíz beruházásra is figyelemmel. 

      Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. március 15. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Balogh Zoltánné a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Vezetője (Szeged), 

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


