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Tisztclt Képvióelő-teeÉt! letl

Balatonszepezd Kozség Önkormányzat* {a tovább!akban; Önkonrrráarya*t}Képviselő-testri!etével {a továbbiakban: Kápvis*lő-testtilet} sueembegtjogalkotási kciteleeetrség eln-lu|asztiásáfuas, megnyálvánu!ó torvénysért6s rmiatt,a ffiagyarország helyi önkormányzatairól szófó 2ű11. évi *LXXxlx. t*rv*ny {atoválobiakb*n: Möfu.} t32. $ {Í} bekezdés a} pontjábare, valanrint a h*lyicinkormányxatok teirvényességi feliigyeletének résaletes saabályairol *aólóÍ1s/20Í2' {Vl'26'} Korm. reÍldelet {a továbbiai<ban: Korm. rer.ldelet} á.$ {r}bekeedo$sében bizto,sított hatáskörömben eljárva ax alábbi

ismételt teirvényességi felhívássaE

óiek.

A Veszprérn Megyei Kormányhivatal a KépviselŐ-testulettel szemben a 2Ü14. június
3Ü-án kelt' VEBl004/11B2l2Ü14' szánrÚ okiratban torvényességi felhívással (a
továbbiakban: törvényességi felhívás) élt a nem kozművel osszegytijtÖtt háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozi kÖzszolgáltatás gzervezésének, ellenorzésánek
tárgyában előírt rendeletalkotási kotclezettség elmulasztása míatt' A Képviselo-
t*stijlet a 2Ü15. jÚlius 30-i Ülesén megalkotta a nern kÖznlűvel Összegyiijt*tt
háztartásí szennyvíz begyű.ltésére vonatkozÓ helyi köxszolgáltatásril szÓln 1Ül2015'
(Vl!l. 18.} önkormányzati rendeletct (a továbbiakban: Rendelet)"



ÖL

A Rendelet g' s (1) bekezdésében megjelÖlt kozszolgáltatási díj serti avízgazdálkodásrÓl szÓlÓ 1s95. cvi LVll' torveny (a továbbiakban: Vgtv') 44/D. $ {5)bekezdésében foglaltakat. A Nemzeti Telepüíési $zennyvízelvezetési és *tísztításí
Megvalósítási ProgramrÓl szolÓ 2512ÜÜ2. (ll.27') Korm' rendelet 2' mellekletánek 4.táblázata tartalmazza Balatonszepexd települést is, eaért a Rendeletben kotelező lettvol n a kóttényezős d'rjm egá lla p ítást a Nka lmazn i.

A Vgtv' 44lC' $ (2) bekezdés q pontja megáliapítja, hogy a nem közmrivelosszegyűjtÖtt háztartásí szennyvlz begytÍjtésével kapcsolatban alkotottönkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell az Üdr}lőingatlangkra, valamint aZÍdőlegesen használt Íngatlanokra vonatknzÓ sajátos szabályokat'
A Rendelet nem tartalmazza a fentieket, ezéfi jogséÍto'

A Képviselő-testÜlet Újabb jogszabálysértést idézett elo, ezért a Korm' rendelet s. $b) pontja alapján ismételt törvényességi felhívás kibocsátása vált szÜkségessé.

Áz Mötv" t$4' $ {Íi bekeedés alapján felhívorn a Képviselő-testtil*tet, tlogy afelhívás kézbesítését kcivető követkoző kópviselő_testüle*! lilésert, d*
a teirványsértésmeg*urintetésénől intéekedni, s intézkedé;érőí' egyet nsÍTE értése eseteníndokolásáról írásban a Flemeet! Jogsza|rálytár fe!iilctsn keresettiitájékoztatn i se ívesked.iem 

"

Tájékoztatom a Képvíselő-testÜletet, hogy arnennyiben a jogsrabálysórtés
megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenÜl telík le, az Mötv. 134. $ {2)bekezdése alapján a törvényességi felÜgyeleti eljárás egyéb esekoaeinekalkalmazásáról mérlegelósí jogkörben döntÖk"

Veszprém, 201 5. november 5.
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