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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésén elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht) mely néhány rendelkezését kivéve 2013. január 1-én 

lépett hatályba. A Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a települési folyékony 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást meghatározó, a  

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A Ht. egyidejűleg módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgt) amely a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki. Az új szabályozás az uniós követelményekkel 

összhangban a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezette a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmat. Az önkormányzatnak a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell 
szervezni és fenntartani. 

A közszolgáltatás ellátására helyi rendeletet kell alkotni. Rendeletnek tartalmazni kell a 

közszolgáltató , és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó telep nevét. 
Rendelet megalkotása előtt  a közszolgáltató kiválasztására pályázatot kell kiírni. Sáska 
községben 6 ingatlan nincs rákapcsolva a hálózatra, a vízfogyasztás alapján a becsült 

mennyiség 247 m3 szennyvíz keletkezik, szállítási, ártalmatlanítási költség nem haladja meg a 

közbeszerzési értékhatárt, ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A szennyvízet a 

Tapolcai Szennyvíztelepre szállítják. 

A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban elkészült a pályázati felhívás, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. A közszolgáltatónak ajánlatot kell tenni a hulladékszállítási 
díjra, melyet legalább egy éves időszakra, ÁFA nélküli egységnyi díjtételek szerint kell 

megadni. 

Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 
és – tisztítási Programban résztvevő önkormányzatoknak, így településünk esetében is. 

A pályázóknak a szolgáltatási díjra kötelező díjkalkulációt készíteniük. 

Kérem az előterjesztést megvitatását és a mellékelt határozat meghozatalát. 

 

Sáska, 2014. június 30. 

 

        Kovács Nándor   
           polgármester  

 

 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § alapján - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013.(XI.29.)Korm.rendelet szerint  a közszolgáltató kiválasztása céljából pályázatot 

hirdet. 

A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.  

Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 

Felelős: Kovács Nándor  
    polgármester  

Határidő. 2014. július  10. 

 


