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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 24-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Jegyzői Iroda 
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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Iktatószám: LMKOH/247-2/2023 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2022.12.20. napján meghozott 35300/5209-

9/2022.ált. iktatószámú határozatában a Faragó Környezetvédelmi Kft-t (a továbbiakban: Szolgáltató) jelölte 

ki Lajosmizse településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének 

ellátására közérdekű szolgáltatóként. Az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az 

ideiglenes begyűjtési ellátás időtartama: 2023. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig tart.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 

szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése értelmében 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 tárgyi közszolgáltatási szerződést Önkormányzatunk 2022. december 29. napján, a Szolgáltató 

2022. december 30. napján írta alá.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) módosítást kell eszközölni 

fentiekre tekintettel. Az egy éves határozott időtartamra kötött közszolgáltatási szerződés lejárta alapján, a 

közszolgáltató, mint kijelölt közérdekű szolgáltató, a feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási 

szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig látja el. Ezzel egyidőben átvezetésre került 

továbbá három technikai pontosítás is.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében 

a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a 

környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre megküldi.  Mindezekre tekintettel a tervezet megküldésre került a jogszabályban 

meghatározott településeknek, illetve véleményezés céljából a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint vízügyi hatóság részére.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 

 

Nem mérhető. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybe vétele a 

település lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a 

környezeti ártalmak mérséklődnek. 

 

3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 

Nem mérhető. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése, és a 44/C. 

§ (2) bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása jogszabálysértést 

eredményez.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatónál adottak. 

Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  

 

A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők részére a 

hozzá csatolt indokolással együtt. 

 

Lajosmizse, 2023. január 12. 

 

 Basky András sk. 

 polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró 

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. 

melléklet 1.1.m) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. 

melléklet 2.1.r. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. 

melléklet 3.1.i) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű 

szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a feladat ellátását határozott időre, az új 

közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

Ártalmatlanítás céljából történő átadási hely a BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) üzemeltetésében 

lévő lajosmizsei települési szennyvíztisztító telep (6050 Lajosmizse, 0401/5 hrsz.).” 

3. § 

Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

a) 13. §-a, 

b) 14. § (3) bekezdése. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 Basky András dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. …………………. 

 dr. Balogh László              

                   jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

Részletes indokolás 

Az 1.§ -4. §-hoz  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § 

(3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását 

megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  

Erre tekintettel, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2023. január 24-i 

elfogadására beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

  

1. Általános indokolás  

  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében „A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási 

határain belül köteles a feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 

legfeljebb 2022. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2022. 12.20. napján meghozott 35300/5209-

9/2022.ált. iktatószámú határozatában a Faragó Környezetvédelmi Kft-t jelölte ki Lajosmizse településen a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű 

szolgáltatóként 2023. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. 

december 31. napjáig. 

Fentiek alapján a rendeletben módosítani kell az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az 

ideiglenes begyűjtési ellátás időtartamát. A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 

mulasztásos jogszabálysértést eredményez. 

Ezzel egyidőben szükséges továbbá egy technikai pontosítás átvezetése a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, 

valamint a 13. §, és a 14. § (3) bekezdés deregulációja. 

  

2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására vonatkozó határozott 

idejű, legfeljebb 2023. december 31-ig napjáig történő kijelölt szolgáltató általi kötelező feladatellátás 

módosítására irányuló szabályozást tartalmazza. 

  

2. §-hoz 
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Az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet szabályozó pont Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a 2022. 12.20. napján meghozott 35300/5209-9/2022.ált. iktatószámú határozatában foglaltak 

szerinti megnevezését tartalmazza. 

  

3. §-hoz 

A korábban hatályos rendelet hatályon kívül helyezését szabályozó pontok deregulációját tartalmazza. 

  

4. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 


