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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 22-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 
  megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója törvényességi felhívással élt Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé jogalkotási kötelezettség elmulasztásában 
megnyilvánuló törvénysértés miatt. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) foglaltak alapján 
2013. január 1-jétől a vízgazdálkodás szabályozási körébe tartozik. 
 
A Vgtv. rögzíti, hogy a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése a 
települési önkormányzat feladata. 
 
A Vgtv. 45. § (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a képviselő-testület számára, hogy a 
Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése szerint a felhatalmazás 
jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból 
kifejezetten más nem következik. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek 
tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.  
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A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja 
a települési önkormányzatot. 
 
Mindezeken felül az önkormányzati rendelet előkészítése során figyelembe kell venni a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletnek a 
közbeszerzési eljárásra és a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait is. 
 
A rendelet előkészítésének összetettsége miatt a Kormányhivatal Főigazgatója által 
megállapított 2014. október 20-i határidőt előreláthatólag betartani nem tudjuk, ezért a 
következő határozati javaslat elfogadását kérem: 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatójához, hogy a VEB/004/1147/2014. ügyszámú, 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének 
szabályozására vonatkozó törvényességi felhívásban megjelölt 2014. október 20-
i határidőt hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése hosszabb időt vesz 
igénybe, ezért a képviselő-testület a törvényességi felhívásban megadott 
határidőig előreláthatólag nem tudja teljesíteni a rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. október 3. 

 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szőc, 2014. szeptember 18. 
 
 
  Tisztelettel: 
 


