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H A T Á R O Z A T 
 
Szalafő település vonatkozásában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatót kijelölő 36800/76-12/2019.ált. számú 
határozatot - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – hivatalból 
 

módosítom 
 
az alábbiak szerint: 
 
A 36800/76-12/2019.ált. számú határozat rendelkező részének b.) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
b) az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás 
időtartama: 2019. április 4. napjától új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, vagy a 
közműves szennyvízgyűjtés- és tisztítás visszaállításáig, de legfeljebb 2021. december 31. 
napjáig; 
 
Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye. 
Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó. 
 
Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 
címzett (9021 Győr, Árpád út 2.), de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a 
közléstől számított 30 napon belül elektronikusan benyújtott kérelemmel közigazgatási pert 
kezdeményezhet. 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 
kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – az Eüsztv.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan 
kézbesít a részére. 
 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a kérelmét 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 
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az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. 
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti. 
 
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 tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás 
tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 
 

INDOKOLÁS 
 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 36800/76-
12/2019.ált. számú határozatában 2019. április 04. napjától a Lenti Hulladékkezelő Kft-t 
(székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 9., statisztikai számjele: 14339581-3821-113-20, KÜJ 
azonosító: 102302769, KTJ azonosító: 101881376) jelölte ki közérdekű szolgáltatóvá Szalafő 
településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének 
ellátására. A kijelölő határozat b) pontja szerint az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének 
időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartama: 2019. április 04. napjától az új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, vagy a közműves szennyvízgyűjtés- és tisztítás 
visszaállításáig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig tart. 
 
Mivel a fent hivatkozott számú határozat alapján a kijelölés időtartama 2020. év végén lejár, és 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2015. (XII. 
8.) Korm. rendelet) 3. § (7) bekezdése szerinti öt év időtartam még nem telt el, ezért szükségessé 
vált a fent hivatkozott számú határozat módosítása az időtartam tekintetében. 2020. november 
16-án a Hatóságon egyeztető tárgyalás zajlott Ispánk, Magyarszombatfa és Szalafő települések 
szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetének rendezésével, továbbá a településeken keletkező 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként kezelt szennyvíz ideiglenes begyűjtési 
ellátásával kapcsolatosan.   
 
A Hatóság az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján 2020. december 1-jén hivatalból 
indított eljárásában a döntése meghozatalához az alábbiakat vette figyelembe: 
 
A Hatóság 36800/5577-2/2020.ált. számú felhívására a Lenti Hulladékkezelő Kft. 2020. 
december 04-én érkezett 453/2020. számú nyilatkozatában vállalta, hogy 2021. december 31-
ig ellátja Szalafő településen az ideiglenes begyűjtéssel járó feladatokat, rendelkezik a 
szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá, hogy a kijelölés időtartama alatt sem az 
önkormányzat, sem a lakosság részéről nem érkezett bejelentés a szolgáltatás teljesítésének 
kifogásolására vonatkozóan. 
 
A megküldött nyilatkozat alapján a Hatóság megállapította, hogy a szolgáltatás végzése 
folyamatos volt, az önkormányzat vagy a lakosság részéről a szolgáltatás kifogásolására 
irányuló bejelentés nem érkezett. 
 
Tekintettel arra, hogy az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) 3/F. § (4) 
bekezdése, és 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2015. (XII. 8.) Korm. 
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rendelet) 3. § (5) bekezdés c) pontja és 3. § (7) bekezdése szerint az ideiglenes begyűjtési 
ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg 
az öt évet, a fent hivatkozott számú határozat időtartamának módosítása mellett döntöttem. A 
kijelölés megkezdésének időpontja és az ideiglenes ellátás időtartama jelen határozat 
rendelkező részének b) pontja eszerint került meghatározásra. 
 
A jogorvoslat tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 116. § (5) bekezdése, valamint a Tv. l. § (4) bekezdése alapján a 
kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A Tv. l. § 
(5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás 
felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. 
 
A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr.  114. § (1) bekezdése biztosítja.  
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §. (1) bekezdése alapján a közigazgatási per 
eljárási illetéke 30.000,- Ft. 
 
A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (3) bekezdésének d) pontja, a keresetlevél 
benyújtásának határidejét a Kp. 39. § (1) bekezdése állapítja meg.  
 
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 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. 
 
A Pp. 605. § (1) bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél 
vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot 
választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben meghatározott módon. Ha a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár 
el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 
nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII. 22.) IM rendelet 13. mellékletében meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti a Kp. 39. § (2) bekezdése alapján. 
 
Tájékoztatom, hogy amennyiben szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltató határidőben nem 
tesz eleget, úgy az Ákr. 134. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-a alapján a végrehajtást foganatosítom, továbbá az 
Ákr. 77. §-a alapján meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek 
legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer 
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forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. 
Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten 
is kiszabható. 
 
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Tv. 3/F. § (2) bekezdése, a 378/2015. (XII. 8.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés 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) bekezdés (6) pontja, és (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja 
biztosítja. 
 
Szombathely, kelt elektronikus dátumbélyegző szerint 
 
 
 Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok 
 igazgató 
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