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HATÁROZAT

1./  A  Püspökladányi  Városüzemeltető  és  Gyógyfürdő  Kft-t  (székhelye:  4150
Püspökladány, Kossuth u. 26., statisztikai számjele: 11974413-3530-113-09, KÜJ azonosító:
100285628,  KTJ  azonosító:  100785761),  (továbbiakban:  közérdekű  szolgáltató)  hivatalból
indított eljárásomban

Szerep településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki

az alábbiak szerint:

 
a)  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátással  érintett  település  megnevezése:  Szerep  község
közigazgatási területe.

b) az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás
időtartama:  2021. január 2–től az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb
2022. március 31. 

c)  az ürítés helye (befogadó) megnevezése: Püspökladány város szennyvíztisztító telepe
(üzemeltető: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Püspökladányi Üzemmérnökség)

d) a közszolgáltatásra alkalmazandó gépjárművek: AFA-636 forgalmi rendszámú, L509742
alvázszámú, IFA W 50 LA/F típusú tehergépjármű, valamint a JDM-572 forgalmi rendszámú,
ZCFA1GD0202424571 alvázszámú, IVECO 130 E 18 típusú tehergépjármű

e) díjfizetés és elszámolás:

 Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja:

o Lakosság részére: bruttó 720 Ft/ m3 (rezsi csökkentett)
o Bihari Szociális Nonprofit Kft. részére: 700 Ft/ m3

 Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által

kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg. 

 A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási

díjból meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért
felelős önkormányzat útján téríti meg.



2

 A kijelölt  közérdekű  szolgáltató  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  teljes  idejére

számított  indokolt  többletköltségei  iránti  igényét  az  ellátásért  felelős
önkormányzathoz  nyújtja  be  a  közérdekű  szolgáltató  kijelöléséről  szóló  döntés
véglegessé  válásától  számított  tíz  napon  belül,  melyet  az  önkormányzat  annak
ellenőrzését  követően,  véleményével  ellátva  továbbít  a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére 5 napon belül. 

f) a közérdekű szolgáltató köteles:

 a  kijelölését  követő  8  napon  belül  egyeztetni  az  érintett  település  víziközmű

szolgáltatójával  (a  Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  Püspökladányi
Üzemmérnökségével,  mint  a  befogadó  Püspökladány  városi  szennyvíz  tisztító
telep  üzemeltetőjével)  és  az  érintett  önkormányzattal  (Szerep  Községi
Önkormányzattal,  mint  a  szolgáltatásért  felelős  önkormányzattal,  valamint
Püspökladány  Város  Önkormányzatával,  mint  a  befogadó  hely  szerint  érintett
önkormányzattal) az átadási helyek és kapacitások biztosítása érdekében, valamint
a közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanok számáról és elhelyezkedéséről;

 az előző pontban említett egyeztetés sikertelensége esetén értesíteni a Hajdú-Bihar

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot;

 az  ideiglenes  begyűjtési  ellátást  a  kijelölő  döntésben meghatározott  időpontban

megkezdeni, a fent írott megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül;

 a begyűjtési tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani;

 folyamatosan  gondoskodni  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz

begyűjtéséről  a  környezetvédelmi,  vízügyi  és  közegészségügyi  előírások
megtartása mellett;

  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a

begyűjtés  helyéről,  az  ingatlantulajdonos  előzetes  bejelentése  alapján,  az
ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően elszállítani;

 az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  során  történt  havária  eseményt  a  Hajdú-Bihar

Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak,  valamint  a  területileg  illetékes
megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának
haladéktalanul bejelenteni; 

 a kijelölés időtartama alatt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig havonta adatot

szolgáltatni  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  részére  a
begyűjtött  szennyvíz  mennyiségéről,  az  érintett  ingatlan  és  lakosságszám
összesített megjelenítésével, a hónapban előforduló havária eseményekről és arról,
hogy indokolt többletköltsége keletkezett-e, ha igen az mennyi összeget jelent és
milyen tételre vonatkozott. 
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Szerep település önkormányzata, mint az ellátásért felelős települési önkormányzat

 a  kijelölést  követően  haladéktalanul  írásban  meg  kell,  hogy  állapodjon  a  kijelölt

közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység
tartalmáról;

  az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról,

az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos
módon,  továbbá,  ha  azzal  rendelkezik,  a  honlapján  való  közzététellel  értesíti  a
lakosságot; 

 az állami szerv intézkedésétől függetlenül folyamatosan meg kell, hogy tegyen minden

intézkedést  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtési
közszolgáltatás helyreállítása érdekében.

Az átadási  hely üzemeltetője  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz átvételét
nem tagadhatja meg amiatt,  hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési  ellátás keretében
történik.
Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye.

2./ Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat a  közléssel  válik  véglegessé,  annak bírósági  felülvizsgálata  kérhető,  melyet  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságnak  címzett  és  a  Hajdú-Bihar  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti
kérelemmel lehet kezdeményezni.

A  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  a  belföldi  székhellyel  rendelkező  gazdálkodó
szervezet  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás  igénybevételével  köteles  benyújtani  a
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró
fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel
jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását
biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal
rendelkezik.

A bíróság  a  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek  bármelyikének  kérelmére  azonban
tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, illetve az alperes a védiratban
kérheti.

I n d o k o l á s :

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3/F. § (1) és (2) bekezdése alapján, 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 nem biztosítható, a települési
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önkormányzat  e  körülmény  bekövetkezéséről  haladéktalanul,  de  legfeljebb  3  napon  belül
tájékoztatja a 378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.)  1. § a) pontjában
kijelölt szervet. Az állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes
ellátására  a  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. A R. 3.§(7) bekezdés szerint az ideiglenes begyűjtési
ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja
meg az öt évet.

Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság)
benyújtott  SZI/131-4/2020.  és  SZI/16-1/2021.  számú ügyiratában  azt  a  tájékoztatást  adta,
hogy az Önkormányzat „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep
közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárást több alkalommal is indított, azonban azok
eredménytelenek voltak,  továbbá az Önkormányzatnak nem sikerült  szerződést  kötnie egy
közszolgáltatóval sem.

A megküldött tájékoztatás és mellékletei szerint Szerep településen 1556 fő az ellátandó lakos
szám,  mely  515 ingatlant  jelent.  Megküldésre  került  a  13/2018.  (IX.07.)  önkormányzati
rendelet  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatásról, továbbá a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. KÖF/619-1/2020. számú
befogadói nyilatkozata Püspökladány város szennyvíztisztító telepre vonatkozóan.  

Fentiek  alapján  Szerep  településen  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
ideiglenes közszolgáltató kijelölésére 2020. január 7-én, a Tv. 1. § (3) bekezdésének, valamint
az Általános közigazgatási rendtartartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
103.  §  és  104.§-nak  megfelelően  hivatalból  hatósági  eljárást  indítottam és  folytattam le.
Megvizsgáltam, hogy az ideiglenes begyűjtési ellátásra mely szolgáltató jelölhető ki a Tv. 3/F.
§ (2) bekezdése,  illetve 1. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint,  hová lehet
szállítani  a  begyűjtött  szennyvizet  és  mennyi  összegben lehet  meghatározni  a  szolgáltatás
díját. 

Ennek  során,  a  tényállás  tisztázása  érdekében  az  alábbi  intézkedéseket  tettem  az  alábbi
jogszabályi előírások figyelembe vételével:

A R.  3.§  (1)  bekezdése  alapján  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátásra  elsődlegesen  az  önként
kötelezettséget vállaló,  más településen közszolgáltatást  végző gazdálkodó szervezetet  kell
kijelölni,  ha  az  megfelel  a  Vgtv. 44/F. §-ban  meghatározott  rendelkezéseknek.  A vízügyi
hatóság  által  vezetett  közszolgáltatói  nyilvántartás  adatai  alapján  megállapítottam,  hogy a
gazdaságosan  elérhető  közelségben  található  közszolgáltatók  közül  a  Püspökladányi
Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. (a továbbiakban: a Kft.) az aki szabad kapacitással és a
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezhet.

 A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai, személyi és tárgyi alkalmasság megállapítása
céljából  az  eljárás  során  2021.  január  13-án  jegyzőkönyv  felvételére  került  sor  a  Kft.
képviselőjével.
A meghallgatás során megállapításra került, hogy a közérdekű szolgáltató önként vállalja a
Szerep településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, a
feladat  ellátására  alkalmas,  tárgyi  és  személyi  feltételek  biztosítottak,  szabad  kapacitással
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rendelkezik.  A  jegyzőkönyv  mellékletét  képezik  a  személyi  és  tárgyi  feltételek
megfelelésének igazolását alátámasztó okiratok.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság rendelkezésére álló iratanyagából megállapította azt is, hogy
a szolgáltató több településen végez szerződéses közszolgáltatói tevékenységet, a hatóság felé
adatszolgáltatási  kötelezettségének  határidőben  eleget  tesz,  a  szolgáltatás  végzései
folyamatosak, a szolgáltató tevékenysége alatt havária esemény nem volt.

Az  ideiglenes  begyűjtési  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozóan  2021.  január  14-én
egyeztetést tartottam Szerep Községi Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével, Tóthné
Verő Tünde polgármester asszonnyal,  melyről  jegyzőkönyv készült  35900/143-7/2021.  ált.
számon. 
Szerep  Községi  Önkormányzat  Polgármestere  egyetért  azzal  és  javasolja,  hogy  a
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. kerüljön kijelölésre. 

Határozatom rendelkező  részének  a)  pontja  a  R.  3.§  (5)  szerint  tartalmazza  az  ellátással
érintett település megnevezését.

A Tv. 3/F. § (4), R. 3. § (5) c) és 3. § (7) bekezdés szerint az ideiglenes begyűjtési ellátásra
történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg az öt
évet.  Tekintettel  ezen  jogszabályhelyekre és  arra,  hogy a  közszolgáltatás  megszervezésére
irányuló  eljárás  egy  év  alatt  lefolytatható  a  kijelölés  megkezdésének  időpontja  és  az
ideiglenes ellátás időtartama a rendelkező rész b) pontja szerint került meghatározásra. 

Határozatom c) pontjában az ürítés helye a R. 3. § (5) d) pontja szerint kijelölésre került. A
kijelölés során figyelembe vettem a 35900/6549-17/2015.ált. számú határozatot, melyben a
vízügyi hatóság Püspökladány város szennyvíztisztító telepét jelölte ki a Szerep településen
keletkező nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz átvételére.  Figyelembe vettem
továbbá a szennyvíztísztító telep üzemeltetőjének befogadói nyilatkozatát.

A rendelkező  rész  e)  pontjának  tartalmi  meghatározása  az  alábbiak  figyelembe  vételével
történt:  A Tv. 3/F. §  (6)  bekezdés  előírja,  hogy a  közérdekű  szolgáltató  a  szolgáltatást  a
szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. A díjat
az ingatlantulajdonos fizeti meg, amelyet a települési önkormányzat egészben vagy részben
átvállalhat. A R. 4.§ (1) bekezdése szerint az ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni a
szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel  összefüggő  módosításáról  szóló  2013.  évi  CXIV. törvény  1.§-ában  a
közszolgáltatási  díj  mértékének  2013.  július  1-je  után  történő meghatározására  vonatkozó
szabályokat,  miszerint  „1.  §  (1)  A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a
továbbiakban: Vgt.)  44/B. § (1) bekezdésében meghatározott  ingatlantulajdonosok közül a
természetes  személy  ingatlantulajdonos  részére  a  Vgt.  44/C.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott  közszolgáltatás  tekintetében a  Vgt.  44/D.  § szerint megállapított  számlában
meghatározott  fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat)  a 2013.
július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a
2013.  január  31-én  jogszerűen  alkalmazott  díjtételek  és  egyéb  számlaelemek  alapján,
ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:
a)  önkormányzati  díjrendeletben  megállapított  természetes  személy  ingatlantulajdonosra
vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól,  hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az
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adott ingatlantulajdonosra, vagy – ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott – a szolgáltató
által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én
alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat),
b)  a  tevékenységüket  2013.  január  31-ét  követően  megkezdő  szolgáltatók  esetén  az
önkormányzati  rendeletben  megállapított  közszolgáltatási  díj,  vagy az  önkormányzat  és  a
közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül
az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az
alapdíjat),
c)  Az  a)  és  b)  pontban  foglaltak  alkalmazhatóságának  hiányában  az  adott  településen
szolgáltatást teljesítő szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti időszakban
alkalmazott  legalacsonyabb  szolgáltatási  egységre  jutó  fizetendő  összeg  (beleértve  az
alapdíjat).”

Szerep  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  13/2018.  (IX.07.)  számon  hozott
önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) szabályozza a település nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  kötelező helyi  közszolgáltatási
feladatokat.  Az  önkormányzati  rendelet  10.  §-a,  valamint  a  rendelet  1.  számú  melléklete
tartalmazza  a  rezsicsökkentett  közszolgáltatás  díját,  melyet  Szerep  Község
Önkormányzatának Polgármestere nyilatkozatában is megerősített.

Felhívom az önkormányzat és a kijelölt szolgáltató figyelmét a Tv. 3/F.§ (7), R. 11-16. §-aira,
amely részletesen tartalmazza az indokolt többletköltségek megtérítésére vonatkozó részletes
szabályokat, eljárásrendet. Továbbá az ideiglenes begyűjtési ellátás díjának jogszabály szerinti
megfelelését,  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  díjából  nem  fedezhető  többletköltségek
indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a MEKH ellenőrzi.

Kijelölési eljárásom a R.3.§(2) bekezdés betartásával történt, miszerint a katasztrófavédelmi
szerv a közérdekű szolgáltató kijelölésekor az ideiglenes begyűjtési ellátás hatékonyságához,
gyorsaságához,  gazdaságosságához  fűződő  közérdek  mérlegelése  során  figyelembe  veszi
különösen  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátással  érintett  település  és  a  kijelölendő közérdekű
szolgáltató  által  –  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátással  egyidejűleg  vagy  azt  közvetlenül
megelőzően  –  ellátott  település  közötti  földrajzi  távolságot,  a  befogadó  telepen,  ürítési
helyeken fizetendő díjakat.

Az eljárás megindításáról az érintettek értesítése megtörtént, megkerestem és tájékoztattam az
érintett  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  vezetőjét  a  tárgyi  eljárásra  vonatkozóan,
tájékoztattam és nyilatkozattételre kértem fel az érintett Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Püspökladányi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztály  vezetőjét.  A  megkeresett
népegészségügyi igazgatási szerv a döntésem meghozataláig nem küldte meg a tájékoztatását,
ami  a  döntésem  meghozatalához  nem  releváns,  tekintettel  arra,  hogy  a  népegészségügyi
igazgatási szerv által az érintett Szerep településre vonatkozóan nem került kiadásra a Tv.
3/G.§-a  alapján  járványveszély  vagy  más  súlyos  közegészségügyi  kockázat  kialakulását
megállapító döntés. 

A rendelkező rész további előírásai az alábbiakon alapulnak. 

A Vgtv. 44/F.§ (1) bekezdése szerint a közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt
módon  –  folyamatosan  köteles  gondoskodni  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtéséről  a  környezetvédelmi,  vízügyi  és  közegészségügyi  előírások
megtartása mellett.
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A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás keretében a
közszolgáltatónak  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  az
ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján,
az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

A  R.  9.§-a  alapján  a  közérdekű  szolgáltató  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  során  a
haváriaeseményt  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak,  valamint  a
területileg  illetékes  megyei  kormányhivatal  népegészségügyi  feladatkörében  eljáró  járási
hivatalának haladéktalanul köteles bejelenti. Havária eseménynek minősül a szennyvíz olyan
mértékű  kifolyása,  amely  a  közérdekű  szolgáltató  által  nem  összegyűjthető  és
környezetveszélyeztetést okoz. 

A  R.  4.§  (3)  bekezdésének  megfelelően  az  ideiglenes  ellátást  a  kijelölő  döntésben
meghatározott időpontban kell megkezdeni.

A R. 4.§ (2) bekezdése alapján a kijelölést követően az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett
települési  önkormányzat  haladéktalanul  írásban  megállapodik  a  kijelölt  közérdekű
szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról. A R.
4.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás
megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és
megfizetésének  módjáról  a  helyben  szokásos  módon,  továbbá,  ha  azzal  rendelkezik,  a
honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

A  Tv.  3/H.§  (4)  bekezdése  alapján  a  Vgtv.  44/C.§  (1)  bekezdése  szerinti  átadási  hely
üzemeltetője a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg
amiatt, hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás keretében történik.

Felhívom a figyelmét arra is, hogy a Vgtv. 18.§ (1) bekezdése alapján, aki tevékenységével
vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény szerinti  felelősséggel  tartozik,  illetve a  vízügyi
hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

Az Általános közigazgatási rendtartartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
116. § (1) bekezdés alapján ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú
döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi, amely jelen eljárásban
nem adott, tekintettel a Tv. 1.§ (4) bekezdésére is.  

A  döntés  elleni  közigazgatási  per  indításának  lehetőségét  az  Ákr.  114.  §-a  biztosítja,  a
(illetékes)  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  illetékességét  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdése állapítja
meg. 

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.
§-a határozza meg, mely jelenleg 30 000 forint. 

A Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései alapján, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság  sem  tartja  szükségesnek,  a  bíróság  az  ügy  érdemében  tárgyaláson  kívül  határoz.
Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a  védiratban kérheti.  Tárgyalás
tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve a  perbevonásától  vagy a perbeállítástól  számított
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tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  elmulasztása  miatt
igazolásnak nincs helye.

Tájékoztatom az eljárás ügyfeleit,  hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján az elektronikus
kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A polgári  perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Pp.) 608. §-a
szerint  az  E-ügyintézési  tv.  alapján  elektronikus  úton  történő  kapcsolattartásra  kötelezett
minden  beadványt  kizárólag  elektronikusan  –  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és  végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan
kézbesít a részére.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  E-ügyintézési  tv.)  9.  §  (1)  bekezdése  szerint  Ha
nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettség  alapján  törvény  vagy  nemzetközi  szerződés
eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése
szerinti  ügy tekintetében az ügyfélként  eljáró gazdálkodó szervezet,  állam, önkormányzat,
költségvetési  szerv, ügyész,  jegyző,  köztestület,  egyéb közigazgatási  hatóság,  valamint  az
ügyfél jogi képviselője.

A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti, a Kp. 39. § (2) bekezdése alapján.

Figyelembe  véve  az  Ákr. 81.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakat,  mivel  eljárási  költség  nem
merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem kellett rendelkeznem.

A határozatot az Ákr. 84. § (a) pontja és a Tv. 1.§ (5) pontja alapján azonnal végrehajthatóvá
nyilvánítottam, tekintettel arra, hogy életveszéllyel, súlyos kárral vagy a személyiségi jogok
jelentős sérelmével fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek
enyhítése miatt szükséges volt.

Hatóságom hatáskörét  és  illetékességét  a  Tv. 3/F.§ (1)  bekezdése,  a  R.  1.§ (1)  a)  pontja,
valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1), (2) és (3) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja biztosítja.

kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint  

        Kovács Ferenc tű. dandártábornok, 
                igazgató, tanácsos

Terjedelem: 4 oldal  
Kapják:  
1. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. (Cégkapu)
2. Szerep Község Önkormányzata (Hivatali kapu)
3. Püspökladány Város Önkormányzata (Hivatali kapu)
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. (Cégkapu)
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság, 4027 Debrecen, Füredi út 72-74. 
(Cégkapu)
6. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, 1388 Budapest, Pf.:88. (Hivatali kapu )      
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott (Nova Szeüsz ) 
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladány Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Nova Szeüsz)
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi és Felügyeleti osztály (Nova Szeüsz)
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nova 
Szeüsz)
11. Irattár
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