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ELŐTERJESZTÉS – 5 . 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020. február 25. 
A napirendet tárgyaló ülés:  Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette: Lindmayer Eszter jegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázspolgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 
A tárgyalandó témakör tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére pályázat kiírása 
 
 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 
d.) pontja értelmében a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 
A Vgtv. IX/A. fejezet tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésének 
feltételeit.  
 
A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatnak rendeletben kell a közszolgáltatás 
ellátásának szabályait megállapítania.  
 
A közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d.) pontja, 
valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 
alapján kellett kiírni.  
Amennyiben a pályázati eljárás sikertelen az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/G. §-ban 
meghatározott nem közművel összegyűjtött összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 
közszolgáltatás ellátásának kiesése esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező területi szerve 
jelöl ki közszolgáltatót.  
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
- 
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 
- 
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 
 
- 
 
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (02. 25.) határozata  

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése Nagymaros közigazgatási területén” pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a határozat 
melléklete. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
7. MELLÉKLET  
 
Pályázati felhívás 
 
 
Nagymaros, 2020. február 20. 
 
 
 
 

 Heinczinger Balázs  
 

előterjesztő 

Lindmayer Eszter 
jegyző 

ellenjegyző 
 


