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E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. februári ülésére 

 
Tárgy:  törvényességi felhívás elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és Hatósági 
Főosztálya Vezetője a 2015. január 20. napján kelt, CSB/01/1234/2015. iktatószám alatt, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 134. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete jogszabályon alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló 
feladat-ellátási kötelezettség elmulasztására hivatkozással  t ö r v é n y e s s é- g i   f e l h í v á s t  bocsátott 
ki.  
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/7434/2013. iktatószám alatt már 
élt a törvényességi felhívás kibocsátása jogával, melyre a Képviselő-testület által válaszadásra felhatalmazott 
Polgármesterként eljárva írásban azt a tájékoztatást adtuk, hogy a folyékony hulladék begyűjtését szabályozó rendeletét az 
önkormányzat képviselő-testülete a folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezését követően fogja tudni 
megalkotni.  
A törvényességi felhívás továbbra is azon a tényen alapul, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (1) bekezdése értelmében: „a települési önkormányzat vagy azok társulása 
kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvíz kezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.”  
A közszolgáltatás ellátásával összefüggésben a Képviselő-testületet elsősorban szerződéskötési kötelezettség, 
másodsorban pedig rendeletalkotási kötelezettség terheli  a Vgtv. fent idézett rendelkezése alapján. 
A szerződéskötési kötelezettségre vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a Vgtv. 44/F. § (3) 
bekezdés c) pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési önkormányzat képviselő-testülete köti meg. 
 
A Képviselő-testület a 11/2014. (I. 31.) Ökt határozatával egyrészt határidő hosszabbítást kért a törvényességi felhívást 
2013. évben kibocsátó  Csongrád Megyei Kormányhivataltól, másrészt a 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatába 
foglaltak szerint tegye meg a szükséges intézkedést a Vgtv. IX. Fejezetében foglaltak szerint eljárva, határidő 
tűzésével.  
A Képviselő-testület közös előterjesztésünket elfogadva, a 17/2014. (II. 28.) Ökt határozatában rögzítette, hogy a  
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése  tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenül 
zárult, mivel ajánlat nem érkezett. A Képviselő-testület  a közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatását rendelte el, 
amely szintén eredménytelenül zárult, melyet a Képviselő-testület 34/2014. (V. 30.) Ökt határozatába foglalt.  
Változásként értékelhető a korábbi helyzethez képest, hogy településünk közigazgatási területén 2015. 
február eleje óta megkezdődött a közműves szennyvízberuházás kivitelezése, benne szennyvíztisztító 
mű és a vezeték kiépítése.  
Ez lehet az alapja annak, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantás módszerével való begyűjtése 
valósággá váljon, hiszen a vízügyi hatóság által kijelölt Szegedi befogadó helyre való szállítás logisztikai és vállalkozó 
nélküli megoldása változatlanul kivitelezhetetlen. 
 
A szennyvíztisztító mű műszaki átadás-átvétel és üzembeállítása után van arra reális esély, hogy a fent 
hivatkozott jogszabály szerint egyrészt: 

- szerződést kössön a képviselő-testület a közszolgáltatás végzésére, másrészt 
- önkormányzati rendeletet alkosson a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

szippantás módszerével való begyűjtése  tárgyában,  
feltéve, ha továbbra is önkormányzati feladat- és hatáskör marad a szennyvízkezelés- és tisztítás 
és a rendeletalkotás. 
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A törvényességi felhívásban 2015. március 15. napja szerepel, mint intézkedésre szánt határidő, amely a fent 
írtakból egyértelmű, hogy önhibánkon kívül nem teljesíthető, mivel a szennyvíz beruházás 
megvalósítási dátuma: 2015. november 30.  
Véleményünk szerint a képviselő-testület nevében eljárva minden tőlünk elvárható és telhetőt megtettünk annak érdekében, 
hogy a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tudjunk eleget tenni kötelezettségünknek, de az elvárható támogatások 
hiányában nem tudtunk maradéktalanul megfelelni a központi jogalkotó akaratának, így a teljesítés lehetősége a szennyvíz 
beruházás időbelisége sikeréhez kötött. 
    

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ahhoz, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának ne kelljen alkalmaznia 

és érvényesítenie önkormányzatunkkal szemben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. 132. § 141. § szabályait, kezdeményezzük, hogy a helyi szennyvíztisztító telep működése megkezdése idejéig 

(2015. június) alkosson a Képviselő-testület a település egész közigazgatási területére kiterjesztett hatállyal önkormányzati 

rendeletet a Vgtv. szabályai szerint eljárva. 

Véleményünk szerint a törvényességi felhívásban megadott 2015. március 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 2015. június 30. napjáig. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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, 2015. február  20. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 Forgó Henrik        Kató Pálné  
 polgármester                                           jegyző   
      



…../2015. (II. 27.) 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 és Hatósági Főosztálya által CSB/01/2340/2015. iktatószám alatt 
kiadott törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, kivéve annak végrehajtására adott 2015. március 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 60 nappal való meghosszabbítását 2015. május 15. napjára. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. március 15. 
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 2015.  június 15.  
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  

Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Bereczky Katalin a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és 

Hatósági  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 

 


