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Tárgy: Környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezet véleményezése
Tisztelt Jegyző Asszony!
A környezet védelménekáltalános szabályaíról szóló 1995. évi LIIL törvény 48. § (3) bekezdése alapján ferrti
tárgyban benyújtott Sáska település - a nenl közművel ö,sszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
llonatkozó közszolgáltatásról szó]ó - örrkormányzati rendelet-tervezetéllez a közép- dunántúli
Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) részérőIaz alábbi
véleménl,t adom:

Az

önkormányzatí rendelet-tervezet tafialmazza (l vízgazdálkodásról szőlő 1995. évi LVII. törvény
44lC §. (2) bekezdésberr loglait áIiaiános tartalrni követelnrérlyekct az alábbiak

(továbbiakbarr: Vgtv.)

kivételéve1:

A

rendelet-tervezetben feltürrtetett véleményező a Közép-dunántúIi Környezetvédelmi Felügyelőség,
melynek neve 2014. január 1-től Közép-dunántúli Kömyezetvédelmi és TermészetvédeimiFelügyelőségle
változott.

A

rendelet-Iewezeí 8. § (1) bekezdésébenfeltüntetett meliékiet nem került benyújtásra, így a rerrdeletteíyezet nem tafialmazza aYglv. 44lC § (2) e) az alkalmazható díj 1egmagasabb mértékét.
Tekintve, hogy az alkalmazható díj legmagasabb mértéke az önkormányzatí rendelet kötelező tarlalmi eleme,
melynek megadásával a rendelet-tervezetet még az elfogadása előtt szúkségeskiegészíteni.

A

közszolgáltató megnevezésével, illetve

az

árta\mat7anítás céljából történő átadási helye megadásával

kapcsolatban a Vgtv. alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet:

§

(1) bekezdése,. ,Á nem könnűyel összegyűjtött háztartási szennyvíz ánételéreköteles
szerutyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kí.jelölt eleruét, a tavas vagy egyéb
szerunyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt; átadásí hely) a vízíigyihatóság - az átadás helye
szerint illetékes települési önkormányzat jeglzője véleruényénekkikérésével- jelöli ki."

44lC.

44lF. § (2) bekezdése: ,,a beqlűítő a berylűjtési tevékenvségéta vízügvi hatósáenak köteles
beielenteni. A vízüglli hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a beg,,űjtési tevékenységet
végzőkről.

,,

44lF § ,,(3) Közszolgáltatást

o

azyége7,het,

aki:

b) a végzendő beg,,űítésitevékenységet a begyű.ités heb)e szerint illetékes vízügvi hatóságulk
be.ielentette. és a vízügyi hatóság a tevéken)lséget rylilvántartásba vette, "
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45lC. § (2) hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatál},balénését
gelőzően kiadott és hatályos települési foi},ékon}, hulladék bee},űjtési és szállítási eneedél}, a nem
közműve1 össze$rűjtött háztartási szenn_rivíz begyűjtési és szállítási tevékenységrevonatkozó
bej elentéssel ee]/enértéld.
me

A

rendelet-teTyezet elfogadása előtt javasolt egyeztetni az illetékes Közép-dunántúli Yizngyí Hatósággal,
hogy a rendelet-tervezetekben nevesítendő közszolgáItató a tevékeirységétvizugyi hatóságnak bejelentette-e,
és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette-e, illetve hogy a tervezetben meghatározott nem
közművel összegyűjtötí háztaríási szennyvíz átvéteiére köteles szennyvíztisztító telep Vglv. aalC §. (1)
bckezdés szerinti, vízügyi hatóság áltaii kijelölése megtörtént-e.

A

rendelet-tervezet 4. §-ával kapcsolatban fellívom a íigyelmet, hogy a szerntyvíz elhelyezésére
(közcsatorna vagy annak kapacitása iriányában) a zárí tárolóban történő gÉjtésés fogadótelepre törlérrő
szál]ítás nellett egyedi szakszerű közműpótló berendezésekkel is sor kenillret. Egyedi szakszerű köznrűpótló
bcrendezés alkalmazása esetén - a helyi talajviszonyoklóI, beópítettségi viszonyoktól fuggően és arneruryiben
jogszabályi előírás nern tiltja - a szennyvíz, tlletve a tisztított szennyvíz végső elhelyezése történhet földtani
közegbe szikkasztással ill. öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetéssel.

I"elhívorn a íigyelmet arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 33B/2011. (X]I. 29.) Kormányrendelet 4,

§

(2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabályárban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - egységes
szerkezetű szöveggel közzé keil tenni valamennyi,2013. június 30, után kihirdetett és a lekérdezésnapján

hatályos, önkonnányzati rendeletnek - ideértve a2013.június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel
megváltoztatott önkormányzatl, rendeietet is - a lekérdezés napján hatályos szövegét, és a lekérdezésnapját
me gel,ő ző, il letve követő e gy-e gy ídő áIlap oíáí.

Az

önkonnányzati rendelet-tervezetet a vonatkozó hatáiyos jogszabályi rendelkezések előírásainak
figyelembe vétele mellett csak a fentiek szerinti kiegészítésmegtörténte után javasolja a Felügyelőség
elfogadásra.

Kóiclri, az elfcgadoii ri]ndeiei egy péidányár szívcsketijenek megi<uicieni a Feiügyeiőségre ruciomásul
céljábó1.
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