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H A T Á R O Z A T

A Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  által  35200/738-

10/2017.  ált. iktatószámon  kiadot,  majd  a  35200/404-6/2018.  ált.  ügyiratszámú  határozatal

módosított a BARANYA-VÍZ Zrt. (Székhely: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.,  statisztikai számjel:

24257017360011402t KÜJ azonosító:  103367255, (továbbiakban:  közérdekű szolgáltató)  Gyöngyfa

településen a nem közművel összegyűjtöt háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására

közérdekű szolgáltatóvá kijelölő határozatot

módosítom

az alábbiak szerint:

A határozat b) pontja törölve, helyete:

b)  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  megkezdésének  időpontja  és  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás
időtartama: 2019.  február 1.  napjától  az új  közszolgáltatási  szerződés megkötéséig,  de  legfeljebb
2020. február 1. napjáig;

A  35200/738-10/2017.  ált.  iktatószámú  határozat egyebekben  változatlan  és  csak  jelen
módosítással együt érvényes.

Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatot közigazgatási

cselekmény  ellen  a  Pécsi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságnak  címzet,  és  a  Baranya  Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számítot 30 napon belül, elektronikusan benyújtot

kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni.

A  bíróság  a  közigazgatási  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  tárgyalás  tartását  a  felperes  a

keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve

a perbevonásától vagy a perbeállítástól számítot tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása

iránti kérelem elmulasztása miat igazolásnak nincs helye.



I N D O K O L Á S

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Tv.)  3/F.§  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján,  ha  a  települési
önkormányzat  a  nem  közművel  összegyűjtöt háztartási  szennyvíz  begyűjtési  közszolgáltatás  (a
továbbiakban:  közszolgáltatás)  ellátását  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a
továbbiakban:  Vgtv.)  44/F.  és  44/G.  §-ában  foglaltak  szerint  nem biztosítja  vagy  a  közbeszerzési
eljárás  eredménytelensége  miat nem  biztosítható,  a  települési  önkormányzat  e  körülmény
bekövetkezéséről  haladéktalanul,  de  legfeljebb  3  napon  belül  tájékoztatja  a  378/2015.  (XII.  8.)
Kormányrendelet  (a  továbbiakban:  R.)  1.  §  a)  és b) pontjában kijelölt  szervet.  Az állami  szerv az
ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes ellátására a tájékoztatást követő 15 napon
belül  hatósági  eljárás  keretében  közérdekű  szolgáltatót  jelöl  ki  a  környezetvédelmi  engedéllyel
rendelkező vagy a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vet szolgáltatók közül. A R. 3.§ (7) bekezdés
szerint az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása
esetén sem haladhatja meg az öt évet.

Az Igazgatóság  35200/738-10/2017. ált.  iktatószámú határozatában 2017. január 27-én  Közérdekű
szolgáltató  jelölte  ki  Gyöngyfa településen  a  nem  közművel  összegyűjtöt háztartási  szennyvíz
ideiglenes begyűjtésének ellátására, mint közérdekű szolgáltatót. Az Igazgatóság 2018. február 15.
napján 35200/404-6/2018. ált. iktatószámú határozatában az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartama
tekintetében a 35200/738-10/2017. ált. iktatószámú határozatot módosítota.

Gyöngyfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2019. január 29-én érkeztetet, KI/300-8/2019.
iktatószámú kérelmében foglaltak alapján kérte a 35200/404-6/2018. ált. határozatal módosítot,
35200/738-10/2017.  ált.  iktatószámú  határozatban  foglalt  közszolgáltató  kijelölésének  egy  évvel
történő meghosszabbítását tekintetel arra, hogy a nevezet településeken a közszolgáltatás ellátása
2019. február 1. napjától nem biztosítot.

Az Igazgatóság a kérelmet az R. 3. § (7) bekezdése,  a Tv. 1.§ (3) bekezdése, valamint  az általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  35.  §-a  alapján
megvizsgálta, s megállapítota, hogy a módosításnak akadálya nincs.

A  R.  3.§  (1)  bekezdése  alapján  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátásra  elsődlegesen  az  önként
kötelezetséget vállaló, más településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet kell kijelölni,
ha az megfelel a Vgtv. 44/F. §-ban meghatározot rendelkezéseknek. Az Igazgatóság által vezetet
közszolgáltatói nyilvántartás adatai és fentiek fgyelembe vételével előzetesen szóban a következő
közszolgáltatókat  kerestem meg az illetékességi  területemen: Közérdekű szolgáltatót, Baranya-Víz
Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága. (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.)  

Közérdekű szolgáltató 2019. január 21-én keltezet aktualizált nyilatkozatát megadta.

A gazdaságosan elérhető – környezetében található nem közművel összegyűjtöt háztartási szennyvíz
átvételére köteles átadási helyek üzemeltetőjének (BARANYA-VÍZ Zrt.) nyilatkozatát kértem az általuk
fogadni képes nem közművel összegyűjtöt háztartási szennyvíz mennyiségéről.

A BARANYA-VÍZ Zrt. a S-00010-00669/2019. számú aktualizált befogadói nyilatkozatát megadta.

A  455/2013.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet  13.§ (1)  bekezdése  alapján  a  közszolgáltatás  keretében  a

közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtöt háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a



begyűjtés  helyéről,  az  ingatlantulajdonos  előzetes  bejelentése  alapján,  az  ideiglenes  tárolásra

szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

A R. 9. §-a alapján a közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás során a havária eseményt a

Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak,  valamint  a  területileg  illetékes  megyei

kormányhivatal  népegészségügyi  feladatkörében  eljáró  járási  hivatalának  haladéktalanul  köteles

bejelenti.  Havária  eseménynek  minősül  a  szennyvíz  olyan  mértékű  kifolyása,  amely  a  közérdekű

szolgáltató által nem összegyűjthető és környezetveszélyeztetést okoz. 

Az  Ákr.  99.  §  szerint  a  hatóság  -  hatáskörének  keretei  közöt -  ellenőrzi  a  jogszabályban  foglalt

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

A R. 4. § (3) bekezdésének megfelelően az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározot

időpontban kell megkezdeni.

A  R.  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  kijelölést  követően  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátással  érintet

települési önkormányzat haladéktalanul írásban megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az

ideiglenes  begyűjtési  ellátás  elvégzéséről  és  e  tevékenység  tartalmáról.  A  R.  4.  §  (4)  bekezdése

alapján  a települési  önkormányzat  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  megkezdéséről,  annak

időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és megfzetésének módjáról a

helyben szokásos módon,  továbbá,  ha  azzal  rendelkezik,  a  honlapján való  közzététellel  értesíti a

lakosságot.

A R. 3/H. § (4) bekezdése alapján a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése szerinti átadási hely üzemeltetője a

nem közművel összegyűjtöt háztartási szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg amiat, hogy annak

begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás keretében történik.

Felhívom a  fgyelmét  arra  is, hogy a  Vgtv.  18.§ (1)  bekezdése  alapján,  aki  tevékenységével  vagy

mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól

szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  szerinti felelősséggel  tartozik,  illetve  a  vízügyi  hatóság  által

meghatározot intézkedések megtételére köteles.

A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 117. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Tv. 1.§ (4) bekezdése

alapján a kijelölésre  irányuló eljárásban hozot döntéssel  szemben fellebbezésnek és  újrafelvételi

eljárásnak nincs helye. A Tv. 1.§ (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozot döntés

a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Amennyiben szolgáltatási kötelezetségének a szolgáltató határidőben nem tesz eleget, úgy  az Ákr.

132.  §  alapján,  ha  a  végrehajtás  meghatározot cselekmény  elvégzésére  vagy  meghatározot

magatartásra (a továbbiakban együt: meghatározot cselekmény) irányul,  a  teljesítés elmaradása

esetén a végrehajtást  foganatosító  szerv,  ha  a  teljesítés  elmaradása a  kötelezetnek felróható,  a

kötelezetel  szemben  vagyoni  helyzete  és  jövedelmi  viszonyai  vizsgálata  nélkül  eljárási  bírságot

szabhat ki, és a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározot cselekményt.

A  Pécsi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság illetékességét  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló

2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdésének f) pontja állapítja meg. 



A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdése

szerint  a  perben az elektronikus  kapcsolatartásra  nem köteles  fél  vagy  a  jogi  képviselőnek nem

minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresetlevelet, továbbá minden egyéb

beadványt és ezek mellékletét,  valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együt: beadvány)

választása  szerint  elektronikus  úton  is  benyújthatja,  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és  végrehajtási

rendeleteiben meghatározot módon.

Ha a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet  a polgári perben és a

közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó  nyomtatványokról  szóló  21/2017.  (XII.  22.)  IM

rendelet 13. mellékletében meghatározot nyomtatványon is előterjesztheti.

A  Pp.  608.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  E-ügyintézési  tv.  alapján  elektronikus  úton  történő

kapcsolatartásra kötelezet minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és

végrehajtási  rendeleteiben  meghatározot módon  -  nyújthat  be  a  bírósághoz,  és  a  bíróság  is

elektronikusan kézbesít a részére.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Tv. 3/F.§ (1) bekezdése, a R. 1.§ (1) a) pontja, valamint  a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 223/2014. (IX.  4.)  Korm.  10.  § (1) bekezdése és a R.  1.  §  (1) bekezdése, valamint a Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja meg.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes
   főtanácsos

igazgató

Készült: 8 példányban (619-4/2019.)
Mell.: -
Egy példány: 2 lap / 4  old.

1. sz. pld. : BARANYA-VÍZ Zrt. – cégkapu
2. sz. pld.: Gyöngyfa Község Önkormányzata – hivatali kapu
3. sz. pld.: Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – hivatali kapu

4. sz. pld.: Királyegyháza Község Önkormányzata – hivatali kapu

5. sz. pld.: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal – hivatali kapu

6. sz. pld.: BAMKH Népegészségügyi Főosztály – hivatali kapu
7. sz. pld.: BAMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – hivatali kapu

8. sz. pld.: Fischer András – helyben, email (word + pdf) 
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