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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november 21-i ülésére 
 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
 
Iktatószám: LMKOH/2-35/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a településen 
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása 
érdekében 2019. október 25-i alakuló ülésén 149/2019. (X.25.) önkormányzati határozatában 
a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan megismételt eljárás lefolytatását rendelte el.
  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésének lehetőségével az alábbi vállalkozások kerültek megkeresésre: 

 
1. Somogyi István (Izsák) 
2. Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
3. TI-TÓ Kft. (Solt) 

 
Az ajánlattételi határidő 2019. november 11. 8.00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül most sem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére.  
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység tekintetében a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóság jár 
el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként.  
 
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény 3/F § (1)-(2) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek. : 
 

„(1) 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 az nem biztosítható, a települési 
önkormányzat e körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül 
tájékoztatja az állami szervet. 
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(2) Az állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes ellátására 
(a továbbiakban: ideiglenes begyűjtési ellátás) az (1) bekezdésben meghatározott 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.” 
 
Fentiek alapján javasolom, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata kezdeményezze a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását, 
melyre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
   
…./2019. (…) ÖH 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 149/2019. (X.25.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2019. november 11-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be ajánlat a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, továbbá az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F § (1)-(2) bekezdéseire 
hivatkozással kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést 
megtegyen, a szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a 
szerződést megkösse, stb.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. november 21. 

 

 
 Lajosmizse, 2019. november 12. 

                    
                          Basky András sk. 

                              polgármester 
 

 
 


