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Tárgy: Környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezet véIeményezése
Tisztelt Jegyző Asszony!
A környezet yédelménekáltalános szabólyairól szóló 1 995, évi LIil, törvény 48 § (3) bekezdése alapján fenti
tárgybarr benyújtott Hegyesd település - a nem közművel összegllűjtött háztartási szennyvíz begyűltésére
yonatkozó közszolgáltatásról szóló - önkormányzatl, rendelet-tervezetéhez a Közép- dunántúli
Kömyezetvédelmi és Természetvédelrni Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) részérő1 az alábbi
véieményt adom:

Az

önkormányzati rendeiet-tervezet tartalmazza a vízgazdálkodásról szőIő 1995, évi LVII. törvóny
(továbhiakban: Vgtv.) 44lC §" (2) bekezdésben foglait általános t.artalnrj kö.retelményeket 37__41ábbja.k

kivételével:

A

rendelet-tetwezetben feltüntetett vélemáryező a Közép-dunántúli Kömyezetvédelmi Felügyelőség,
melynek neve 2014. január 1-től Közép-dunántúli Köm},ezetvédelmr és Tetmészetvédelmi Fe]ügyelőségre
változott.

A rendelet-tervezeí nem taftalmazza aYglv. 44lC

A

megnevezésót.

§ (i) bekezdésébenfeltüntetett melléklet nem kenilt benyújtásra, így a rendeletnemtaftaimazzaaYgfv.44lC § (2) e) azalkalmazható díj legmagasabb mérlékét,

rendelet-tervezet

Iervezet

B

§ (2) b) pontja alapján a közszolgáltató

Tekintve, lrogy a közszolgáitató rnegnevezése, valamint az alkalmaz7lató díj legmagasabb mórléke az
önkonnányzati rendelet kötelező tartalmi elemi, ezek megadásával a rendelet tervezetet még az elfogaclása
előtt szükséges kiegészíteni.

A

közszolgáltató megnevezésével, illetve az áú"almatlanítás céljábói történő átadási helye megadásával
kapcsolatban a Vgtv. alábbi előírásaira hívom fe1 a flgyelmet:

-

-

44lC. § (1) bekezdése: ,,A neln közművel összeglűjtött háztartási szennyvíz ánlételérekötele,s
szennyvíztisztító telepet, szennyví.zelvezető mű erre kijelölt elemét, a tal)as ya4! egyéb
szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt; átadási hely) a vízügyi hatóság - az átadás helye
szerint illetékes települési önkornlányzat jeglzője véleményének kikérésével-.jelöli ki."

44lF. § (2) bekezdése: ,,a beEűjtő a bewűitési tevékenységéta vízügvi hatóságnak köteles
beielenteni. A vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyil.vántartást yezeí a beg,lűitési tevékenységeí
végzőkről.

-

44lF § ,,(3) Közszolgáltatást

o
Telefon: (22)

az végezhet, aki

:

b) a végzendő beqvűítési tevéken:)ségeta begyűités helye szel-int illetékes víztigi,hat(jk]pnak
bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékery)ségetnvilvánrarúsba vette. "
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45lC. § (2) hulladélaól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálybalépését
meeelŐzően kiadott és hatál},os települési fol},ékoni, hulladék beei/ű_itési és szállítási engedély a nem

közművel összegvűjtött
bej

háztartási szennyvíz beeyűjtési és szállítási tevékenységre vonatkozó

elentéssel e gyenértélqi.

A

rendelet-tervezet elfogadása előtt javasolt egyeztetni az illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Hatósággal,
lrogy a reirdelet-tervezetekben nevesítendő közszolgáltató a tevékenységétvizűgyi hatóságnak bejelerrtette-e,
és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette-e, illetve hogy a tervezetben meghatározott nerlt
közrrrűvel összegyűjtött háztartásj szerurlvíz átvételére köteles szennyvíztisztítő |elep Vgtv. aalC §. (1)
bekezdés szerinti, vízűgyi lratóság általi kij elölése megtörlént-e.

A

rerrdelet-tervezet

4,

§-ával kapcsolatban felhívom

a

figyelrnet, hogy

a

szennyvíz elhelyezésére

(közcsatorna vagy arrrrak kapacitása hiányában) a zárt tárolőban 1örténő gy,újtésés fogaelótelepre törlénő
szá]lítás mellett egyedr szakszerű közrnűpótló berendezésekkel is sor kerüllret" Egyedi szakszerű közműpótló
berendezés aikalmazása esetén - a helyi talajviszonyoktól, beépítettségivrszonyoklól fi.iggően és anrerrnyiben
jogszabályi előírás nern tiltja - a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz végső elhelyezése történhet földtani
közegbe szikkasztással ill. öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetéssel.

Felhívonr a figyelrnet ara, lrogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 33B/201 ]. (XIL 29.) Kormanyrendelet 4, §
(2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - egységes
szerkezetű szöveggel kőzzékell tenni valamennyi,20i3. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napjárr
hatályos, önlcormányzati rendeletnek - ideértve a2013.június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel
rrregváltoztatott önkonnányzatl rendeletet is - a lekérdezés napján hatályos szövegét, és a iekérdezés napját
rrregelőző, illetve követő egy-egy időáilapotát.

Az

önkormányzati rendelet-teruezetet a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések előírásainak
csak a fentiek szerinti kiegészítésmegtörténl9 után javasolja a Felügyelőség

f,rgyelerrrbe vétele rnellett

elfogadásla.

Kéleri, az elfcgadctt rendelet egy

péld,ányát szír,eskeCjerrek megküideni a Felügyelőségre tudornásul vótel

céljából.
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