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ÉRKEZE-»1

2017 AUG 29.

I árgy: Az FTSZV Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi 
Kft. részére, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
szállítására vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység nyilvántartásba vétele 
Hiv.szám: FKI-KHO: 7062-4/2017. 
Ügyintéző: Bállá Réka 
Telefon: (36-1)459-2476

HATÁROZAT

1. / A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.) 
részére kiadott, a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló KDVVH: 1413-7/2014. és FK1-VH: 
1413-13/2014 határozatokat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO)

visszavonja,

egyidejűleg az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; a továbbiakban: Bejelentő) begyűjtési és szállítási 
tevékenységét

nyilvántartásba veszi
az alábbiak szerint:

2. / Közszolgáltatást végző neve, székhelye, telephelye:
Név: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Telephely címe: 1211 Budapest Nagy Duna sor 2. (210007/2 hrsz.)

3. / Közszolgáltatás megnevezése:
- nem közmüvei összegyűjtött szennyvíz begyűjtése
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége max. 600 000 nr’/év

4. / A tervezett közszolgáltatással érintett települési önkormányzatok megnevezése:
- Budapest Főváros Önkormányzata

5. / Az. ártalmatlanítás céljából történő átadás, illetve szennyvíztisztító telep, szenny víz- 
hebocsátási pont megjelölése:

Befogadó) szennyvíztisztítók üzemeltetője: Fővárosi Vízművek Zrt.
Leiiritési helyek'.

- Budapest XXL kerület, Nagy-Duna sor 2. szám alatti Budapest Központi Szennyvíztisztító 
Telep leürítője

- Budakeszi külterület, 067/18 hrsz alatti Budakeszi Szennyvíztisztító Telep leürítője 
Szigetszentmiklós, Massányi Károly út 0267/4 hrsz. alatti Szigetszentmiklós 
Szennyvíztisztító Telep leürítője



- Budapest II. kerület, Nagykovácsi úti 11197/25 hrsz. alatti leürítő
(befogadó: Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep)

- Budapest XXI. kerület, Rév utca 3. szám 210657 hrsz. alatti leürítő
(befogadó: Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep)

- Budapest XI. kerület, Hunyadi János utca 16. szám 43587/3 hrsz. alatti leürítő
(befogadó: Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep)

Befogadó szennyvíztisztítók üzemeltetője: Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt.
Leiirítési helyek:

- Budapest XXIII. kerület, Budapest, Meddőhányó u. 1. szám 184092 hrsz. alatti Dcl-pesti 
Szennyvíztisztító Telep leürítője

- Budapest IV. kerület, Tímár utca 1. szám 75840 hrsz. alatti Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telep leürítője

- Budapest XV1I1. kerület Péterhalmi út - Kettős-Körös utca sarkán lévő leürítő 
(befogadó: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep)

- Budapest 111. kerület, Pünkösdfürdő utca 1-3. szám 64057/26 hrsz. alatti leürítő 
(befogadó: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep)

- Budapest XVII. Kerület, Tóimalom utca 6. szám 137610 hrsz. alatti leürítő
(befogadó: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep)

6. / Bejelentőt 2019. július 31. napjáig nyilvántartásba veszem. A nyilvántartásba vétel
meghosszabbítása érdekében a Bejelentőnek a nyilvántartásbíi vétel lejártát megelőzően legalább 
15 nappal kezdeményeznie kell az ismételt nyilvántartásba vételt.

7. / Előírások:
1. Bejelentő a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 

haladéktalanul köteles bejelenteni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) részére.

2. A közszolgáltatási tevékenység megszüntetését Bejelentő köteles a FKl-KHO-nak a megszűnést 
követően haladéktalanul bejelenteni.

3. A települési önkormányzat(ok) és a Bejelentő között létrejött közszolgáltatási szerződést 
meg kell küldeni a FKI-KIK) részére.

4. A közszolgáltatási szerzödés(ck) beküldését követően he kell nyújtani a leürítési pontok 
üzemeltetőinek aktuális befogadói nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy a kijelölt 
szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a 
közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet.

5. Bejelentő a havária eseményt - a havária tervben meghatározott módon - a FKI-KHO-nak 
köteles haladéktalanul bejelenteni.

6. A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell történnie.
7. A Bejelentő felelős a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére 

történő biztonságos eljuttatásáért.
8. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Bejelentő köteles a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti 
környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

9. A közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen 
szabad tárolni.

10. A Bejelentő köteles évente, a tárgyévet követő év március I. napjáig az elszállított és tisztítás 
céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a FKl-KHO-nak 
és ingatlanonként bontásban a települési önkormányzat(ok)nak adatot szolgáltatni. Következő 
adatszolgáltatás határideje: 2018. március 1.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Két.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.
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Megállapítom, hogy az eljárás illetéke 5 000 Ft, melyet a Bejelentő lerótt.

E elöntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi l-oigazgatóságnak. címzett, de a FKI-KHO-hoz két példányban benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai 
háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 2500 Ft, amit a Hatóság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell 
megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés 
iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevet és címét.

INDOKOLÁS

Bejelentő a KDVVF1: 1413-7/2014. számon módosított FKI-VH: 1413-13/2014. számon kiadott 
határozat módosítását kérte, a Bejelentő telephelyének változására tekintettel, valamint a Fővárosi 
Vízművek Zrt. üzemeltetésével lévő 3 db szennyvíztisztító telep leürítő helyeire vonatkozó 
kiegészítéssel. Az FKI-KHO a beérkezett kérelem vizsgálata során a könnyebb értelmezhetőség végett 
a korábbi alaphatározat és annak módosításának visszavonása mellett döntött, és a kért kiegészítéssel 
jelen határozatban új nyilvántartásva bételt ad ki a Bejelentő részére.

Tekintettel arra, hogy a befogadó leürítő helyek üzemeltetői az új eljárás során csak részben adták meg 
befogadói nyilatkozatukat, jelen nyilvántartásba vétel hatálya a korábbi határozat érvényességi idejével 
egyezik meg. A határozat érvényességi idejének meghosszabbítása jelen határozat lejártát követően, az 
aktualizált befogadói nyilatkozatok és eljáráshoz szükséges jóváhagyások benyújtásával kérhető.

A kérelmet és mellékleteit a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Konn. rendelet [a 
továbbiakban: 455/2013. (XI. 29.) Korín, rendeleti előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, 
hogy a beadvány tartalmazza:

A Kérelmező megnevezését, székhelyét;
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. FV/2550/2017/214-30 számú befogadói nyilatkozatát;
A Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal által kiadott VI1-26207- 
17/2017. számú igazolás a 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. szám alatti telephely 
nyilvántartásáról;
A bejelentőnek a közszolgáltatás ellátását szolgáló műszaki és pénzügyi eszközeit, személyi 
feltételeit, a jármüvek számát, a szállítás szabályozását bemutató dokumentumokat;
A járművek parkolására szolgáló telephely kialakításának leírását;
A járművek tisztítását végző, engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződést;
A ha vári a tervet;
Igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és nyilvántartásba vételi eljárás anyagából 
megállapítottam, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A 
nyilvántartásba vételről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi I.VII. tv. [a továbbiakban: Vgtv.] 44/F. 
§ (2) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése, valamint a 455/2013. (XI. 29.) Komi, rendelet 
12. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

A nyilvántartásba vétel időbeli hatályáról és a nyilvántartásba vétel meghosszabbításáról a 
455/2013. (XI. 29.) Komi, rendelet 12. § (2) bekezdése , alapján döntöttem, figyelemmel a hatályát 
vesztett határozat érvényességi idejére.
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Felhívom a figyelmét, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV1I. törvény 44/F. § (3) bekezdés 
c) pontja alapján: „Közszolgáltatást az végezhet, aki közbeszerzési eljárás vagy - ha a 
közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges - kijelölés alapján a települési 
önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. ”

Tájékoztatom, hogy a Vgtv. 44/J. §-a alapján, ha a közszolgáltató a nem közmüvei összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól 
eltérő módon végzi, közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. A közszolgáltatási bírságot a vízügyi 
hatóság szabja ki. A jogerősen kivetett közszolgáltatási bírság adók módjára behajtandó 
köztartozás.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 455/2013. (XI. 29.) Kőim. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján, „ha 
a közszolgáltaié) a bejelentéstől eltérően működik, vagy az e rendeletben, valamint a vonatkozó 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi jogszabályokban foglaltakat 
megsérti és a felügyeletet ellátó hatáséig által kiszabott közszolgáltatási bírság megfizetését 
követően sem tesz eleget kötelezettségeinek, akkor a felügyeletet ellátó hatóság megtiltja a 
közszolgáltatási tevékenység folytatását és a közszolgáltatót töröli a nyilvántartásából. A 
felügyeletet ellátó hatóság a törlésről értesíti a települési önkormányzatot. "

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015 (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (111.31.) BM 
rendelet] 1. mellékletének 77. pontja alapján került megállapításra. Az igazgatási szolgáltatási díjat 
a Bejelentő megfizette.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a Bejelentő köteles a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. 
§ (1) bekezdése értelmében.

A fellebbezéshez való jogot a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Két. 99. 
§ (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM 
rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

Az FK1-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korín, rendelet 1. § (1) bekezdése, a 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. 
(IX. 4.) Komi, rendelet 2. számú mellékletének 2. po.ntja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően- intézkedem.

Jelen döntés - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő leteltét követő 
napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2017. augusztus 23.
Varga Ferenc tű. dandártábornok

igazgató
nevében és megbízásából

Szabados Zsoltné s.k. 
szolgálatvezető-helyettes

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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