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H A T Á R O Z A T

A Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  által  35200/228-
12/2018. ált. iktatószámon kiadott;  Matoricz László egyéni vállalkozót (7960 Sellye, Kiss G. u. 15.,
statisztikai számjel: 62515252 3700 231 02; KÜJ azonosító: 101747059, a továbbiakban: Közérdekű
szolgáltató)  Felsőszentmárton  és  Drávakeresztúr  településeken a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  ideiglenes  begyűjtésének  ellátására  közérdekű  szolgáltatóvá  kijelölő
határozatot

módosítom

az alábbiak szerint:

A határozat b) pontja törölve, helyette:

b)  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  megkezdésének  időpontja  és  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás
időtartama: 2022. május 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023.
április 20. napjáig;

A  35200/228-12/2018.  ált.  iktatószámú  határozat egyebekben  változatlan  és  csak  jelen
módosítással együtt 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 vitatott közigazgatási
cselekmény  ellen  a  Pécsi  Törvényszékhez  címzett,  és  a  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton
[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet
kezdeményezni. A perben a jogi képviselet kötelező. 

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 számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.



Perbeállítás  csak  a  keresetlevélben,  a  védiratban,  illetve  a  perbelépés bejelentésével  egyidejűleg
kérhető.  A  keresetet  csak  a  perindításra  nyitva  álló  határidőn  belül  lehet  megváltoztatni,  illetve
kiterjeszteni.

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  összegyűjtött 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  miatt nem  biztosítható,  a  települési  önkormányzat  e  körülmény
bekövetkezéséről  haladéktalanul,  de  legfeljebb  3  napon  belül  tájékoztatja  a  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló
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 vett szolgáltatók közül. Az R. 3.§
(7)  bekezdés  szerint  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátásra  történő  kijelölés  időtartama  a  kijelölés
meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg az öt évet.

Az Igazgatóság  35200/228-12/2018. ált.  iktatószámú határozatában 2018. április  19-én  Közérdekű
szolgáltatót  jelölte  ki  Felsőszentmárton  és  Drávakeresztúr  településeken a  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására, mint közérdekű szolgáltatót.

Az érintett önkormányzatok 2022. április 28. napján kelt kérelmében foglaltak alapján kérelmezték a
35200/228-12/2018. ált. iktatószámú határozatban foglalt közszolgáltató kijelölésének módosítását
tekintettel arra, hogy a nevezett településeken a közszolgáltatás ellátása 2022. április 30. napjától
nem biztosított.

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, és megállapította, hogy a módosításnak akadálya nincs.

Az  R.  3.§  (1)  bekezdése  alapján  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátásra  elsődlegesen  az  önként
kötelezettséget vállaló, más településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet kell kijelölni,
ha  az  megfelel  a  Vgt.  44/F.  §-ban meghatározott rendelkezéseknek.  Közérdekű szolgáltató 2022.
május 9. napján kelt nyilatkozatában vállalta a közszolgáltatás további ellátását, valamint megküldte
a  Lakócsa  Község  Önkormányzatával  kötött megállapodását  a  beszállított nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról. 

A  nem  közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatási
tevékenység  részletes  szabályairól  szóló  455/2013.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet  13.§ (1)  bekezdése
alapján a  közszolgáltatás  keretében a közszolgáltatónak a nem közművel  összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése
alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

Az R. 9. §-a alapján a közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás során a haváriaeseményt
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  között -  ellenőrzi  a  jogszabályban  foglalt
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

Az R. 4. § (3) bekezdésének megfelelően az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározott
időpontban kell megkezdeni.

Az R.  4.  §  (2)  bekezdése alapján  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.  Az R.  4.  §  (4)  bekezdése
alapján  a települési  önkormányzat  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  megkezdéséről,  annak
időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a
helyben szokásos módon,  továbbá,  ha  azzal  rendelkezik,  a  honlapján való  közzététellel  értesíti a
lakosságot.

Az R. 3/H. § (4) bekezdése alapján a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése szerinti átadási hely üzemeltetője a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak
begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás keretében történik.

Felhívom a  figyelmét  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
meghatározott intézkedések megtételére köteles.

A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 117. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Tv. 1.§ (4) bekezdése
alapján a kijelölésre  irányuló eljárásban hozott döntéssel  szemben fellebbezésnek és  újrafelvételi
eljárásnak nincs helye. A Tv. 1.§ (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés
a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Amennyiben szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltató határidőben nem tesz eleget, úgy  az Ákr.
132.  §  alapján,  ha  a  végrehajtás  meghatározott cselekmény  elvégzésére  vagy  meghatározott
magatartásra (a továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény) irányul,  a  teljesítés elmaradása
esetén a végrehajtást  foganatosító  szerv,  ha  a  teljesítés  elmaradása a  kötelezettnek felróható,  a
kötelezettel  szemben  vagyoni  helyzete  és  jövedelmi  viszonyai  vizsgálata  nélkül  eljárási  bírságot
szabhat ki, és a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.

A  Pécsi  Törvényszék  illetékességét  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény  (a
továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdése
szerint  a  perben az elektronikus  kapcsolattartásra  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 együtt: beadvány)
választása  szerint  elektronikus  úton  is  benyújthatja,  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és  végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon.

A  Pp.  608.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  E-ügyintézési  tv.  alapján  elektronikus  úton  történő
kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és
végrehajtási  rendeleteiben  meghatározott módon  -  nyújthat  be  a  bírósághoz,  és  a  bíróság  is
elektronikusan kézbesít a részére.



Az Igazgatóság hatáskörét  a Vgtv.  28. § (1) bekezdése, az R.  1. § (1) bekezdés a) pontja, a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  10.  §  (1)  bekezdése  és  a
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)
bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5.
pontja állapítja meg.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Készült: 10 példányban hiteles elektronikus iratként (676/2022., 35200/770/2022.ált.) 
Mell.: -
Egy példány: 2 lap / 4 old.

1. sz. pld.:: Felsőszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - hivatali kapu
2. sz. pld.: Felsőszentmárton Község Önkormányzata - hivatali kapu
3. sz. pld.: Drávakeresztúr Község Önkormányzata - hivatali kapu
4.  sz. pld.: Lakócsa Község Önkormányzata - hivatali kapu
5.  sz. pld.: Matoricz László - POSTA SZEÜSZ 

7960 Sellye, Kiss G. u. 15.
6. sz. pld.: BAMKH Népegészségügyi Főosztály – nova szeüsz
7. sz. pld.: BAMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – nova szeüsz 
8. sz. pld.: dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott – nova szeüsz 
9. sz. pld.: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal – hivatali kapu 

10. sz. pld.: HJO/WEB – email: andras.fischer@katved.gov.hu
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