
Kiosztós rendelet-tervezet a Képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontjához 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az eredeti kiosztott előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez képest ezen anyag szerinti 
tervezet elfogadására teszek javaslatot annak indokolásával együtt, tekintettel arra, hogy 
szükségessé vált még a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítása 
a hatályos jogi környezetre figyelemmel, valamint a kijelölt közérdekű szolgáltató 
székhelyének módosítása annak változása miatt. 

 

Lajosmizse, 2020. január 22. 

Basky András sk. 
 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 1. melléklete 

Rendelet-tervezet 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban, 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban, 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 
pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

 

 

 



2. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. (2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16.) (a továbbiakban: 
közszolgáltató). 
 
(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a 
feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 2020. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

3. §  
 

  
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 Basky András dr. Balogh László  
  polgármester            jegyző 
 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. …………………. 

  dr. Balogh László  
            jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2020. január 23-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az 
alábbiakban teszem közzé: 

 
1. Általános indokolás  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2019. március 14. napjától lehetővé teszi a 
bevezető rész módosítását, erre tekintettel indokolt módosítani a 3/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelet bevezető részét. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében „A 
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. (1085 Budapest, Baross u. 36.) (a továbbiakban: közszolgáltató).” A közszolgáltató 
székhelyét Budapestről áthelyezte Kakucsra. A 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16. cím székhely, 
telephely és levelezési cím egyben. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében „A 
közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt 
közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a feladat ellátását 
határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2019. december 
31. napjáig rendszeresen elvégezni.”  
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Lajosmizse településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató 
kijelölése” tárgyában 35300/5287-18/2019. ált. iktatószámú határozatában a Faragó 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t (székhely: 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16.) jelölte ki 
Lajosmizse településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóként 2020. január 1. napjától az új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig. 
Fentiek alapján a rendeletben módosítani kell a rendelet bevezető részét a hatályos jogi 
környezetre figyelemmel, a közszolgáltató székhelyét, valamint az ideiglenes begyűjtési ellátás 
megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartamát. A jogszabály 
megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése kötelezővé 
teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést 
eredményez. 
 
 
 



 
2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény felhatalmazása alapján a bevezető rész 
módosítását tartalmazza a hatályos jogi környezet tükrében. 

 

2. §-hoz 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására 
kijelölt közszolgáltató székhelye módosítására irányuló szabályozást és az ideiglenes 
begyűjtés ellátására vonatkozó határozott idejű, legfeljebb 2020. december 31-ig napjáig 
történő kijelölt szolgáltató általi kötelező feladatellátás módosítására irányuló szabályozást 
tartalmazza.  

 

3. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 


