
Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének /2015. () önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 12/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A  jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabályban  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.

(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,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételeket.

II.

A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi
közszolgáltatásról  szóló szóló  rendelet-tervezetben  (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 tervezetben meghatározásra kerültek a nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésével  érintett
ingatlantulajdonosok. Az érintett ingatlantulajdonosoknak kötelezően igénybe
kell  venni  a  közszolgáltatást.  Meghatározásra  kerültek  az  érintett
ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei. A kötelező
közszolgáltatás  bevezetése  ösztönzi  az  ingatlantulajdonosokat,  hogy  ahol
lehetőség van rá, mielőbb kössön rá a szennyvíz csatornára, ahol pedig erre
műszaki okok miatt nincs lehetőség ott az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás
igénybe vételével tud eleget tenni a törvényi szabályozásnak.



A  tervezet  gazdasági hatásai:  A  közszolgáltatással  érintett
ingatlantulajdonosok  számára  az  egy  éves  időszakra  rögzített  ár  alapján
könnyebben tervezhetők az ingatlan használatával kapcsolatos költségek. 
Ellenőrizhetővé  és  nyilvántarthatóvá  válik  a  város  területén  az
ingatlantulajdonostól begyűjtésre kerülő háztartási szennyvíz mennyisége.

A  tervezet  költségvetési hatásai:  az  Önkormányzat  költségvetésére  nincs
közvetlen hatással.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A  tervezetben  foglaltak  alapján  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtésével  érintett  ingatlantulajdonosok  a  kötelesek  a
közszolgáltatást  a  vezetékes  ivóvíz  fogyasztás  mennyiségének  és  a
közműpótló berendezés térfogatának figyelembe vételével szükség szerint, de
legalább  évente  1  alkalommal  igénybe  venni.  Feltételezhetően  csökken  az
illegálisan,  nem a  kijelölt  befogadó helyen  elhelyezett  háztartási  szennyvíz
mennyisége.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket az Önkormányzatnál
nem keletkeztet.

2. A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának
várható következményei:

1.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgt.) 4.§-a rögzíti,
hogy  a  településen  található  szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  esetében  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése
a  települési  önkormányzat  feladata.  A  Vgt.  45.§  (6)  bekezdése  adja  meg  a
felhatalmazást  a  Képviselő-testület  számára,  hogy  a  Vtg  44/C.§  (2)  bekezdésében
meghatározottakat rendeletben szabályozza.

Továbbá  a  Veszrém  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt  a
jogalkotási  kötelezettség  elmulasztása  miatt.  A  jogalkotás  elmaradása  szankciókat
vonhat maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.



A rendelet tervezet részletes indokolása

1.§-hoz

A  használaton  kívüli  ingatlan  esetén  nem  áll  fenn  a  közszolgáltatás  igénybevételi
kötelezettség, ennek szabályait  tartalmazza ezen szakasz az üdülőingatlanokra vonatkozóan
is. 

2. §- hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.


