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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 14-i ülésén – a 
közérdekű szolgáltató kiválasztására lefolytatott pályáztatást követően – tárgyalta „A 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításának véleményezése” című előterjesztést. 
A legalacsonyabb ár szempontját figyelembe véve tettünk javaslatot a Kis-Jakab 
Dezső egyéni vállalkozóval történő közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint 
a fenti rendelet módosításának előkészítésére. 
A képviselő-testület 104/2016. (XII. 14.) határozatának megfelelően, a rendelet 
módosításához szükséges előzetes környezetvédelmi szakvéleményezési eljárást 
lefolytattuk. 
 
Veszprém megye tekintetében a környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és 
hatásköröket 2017. január 1-jétől területi környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságként a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
gyakorolja.  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE09Z/00048-1/2017. 
számú szakvéleménye – az előterjesztés 1. melléklete – szerint, a rendelettervezet 
tartalmilag megfelel a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak, így az ellen a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdése alapján kifogást nem emel, azt a képviselő-testület részére elfogadásra 
javasolja.   
 
A rendelettervezetet a megyei önkormányzat részére állásfoglalás céljából szintén 
megküldtük. 
 
A képviselő-testület a 105/2016. (XII. 14.) határozatával, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést már jóváhagyta azzal, hogy a szerződés aláírására a jelen rendelet 
megalkotását követően, de legkésőbb 2017. február 28-ig sor kerül. 
 
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
rendeletet pedig megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2017. január 16. 

 

 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (...) önkormányzati rendelete 

  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala véleménye alapján és 
a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
1. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. §  (1) Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti az Ör. 10. § (1a) bekezdése. 

   

 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendeletéhez 
 
 
„1. melléklet 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) rendeletéhez 

 
 
A közszolgáltatás legmagasabb díja: 
 
 Alapdíj: 11 765,- Ft/ürítési alkalom + áfa 
 
 Ürítés díja: 3000,- Ft/m3 + áfa” 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet 

előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 
17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
A helyi adókról szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A tervezet társadalmi hatásai:  
 A közszolgáltatással a község területén biztosított a nem közművel 

gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és annak díjszabása. 
A tervezet gazdasági hatásai: Eplény község lakosságának kis 
hányadát érinti a közszolgáltatás, gazdasági hatása az érintettekre 
mérsékelt. 
A tervezet költségvetési hatásai: A tervezetnek közvetlen költségvetési 
hatása nincs. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi 

következménye nincs. 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezet adminisztratív terheket az önkormányzatnál nem 

keletkeztet. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya – mint 
illetékes vízügyi hatóság – 35700/3159-7/2016. ált. számú határozatnak történő 
megfelelés és a hatóságilag megállapított szolgáltatási díj miatt 2016 áprilisában 
ki kellett egészíteni. A kijelöléssel meghatározott szolgáltatási határidő 2017. 
március 1-jén lejár, ezért új pályázatot kellett kiírni, amely eredményes volt és 
ennek következtében a rendeletet ismét módosítani szükséges, az új szolgáltatási 
feltételeknek megfelelően. 

      Ennek elmulasztása törvényességi észrevételt vonna maga után. 
A helyi rendelet megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv és a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29) 
Korm. rendelet teszi kötelezővé.   

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 
A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 


