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2 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 44/B-44/D.§-ai a következő 
előírásokat tartalmazzák: 
 
Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a 
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem 
vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi 
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő 
átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének 
módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének 
eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
A képviselő-testület döntése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
közszolgáltatás ellátására vonatkozóan 2014-ben közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.  
A 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás – tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás ellátására 
ajánlat nem érkezett – eredménytelen volt. 
Az önkormányzati rendelet kötelező tartalmi eleme a közszolgáltató megnevezése. Közszolgáltató 
nélkül az önkormányzati rendelet megalkotására nem került sor. 
 
Ezen túlmenően a Vgt. 44/C.§ (1) bekezdése előírja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas 
vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság - az átadás 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével - jelöli ki. 
A vízügyi hatóságnál több ízben kezdeményeztük az átvevő hely kijelölését, melyre ezidáig nem került 
sor. 
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A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény helyébe 2015. november 1-jétől a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) lépett. 
Az új törvény alapján – közbeszerzési szakértőnk szakvéleménye szerint – a tolmácsi nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása beszerzés 
vonatkozásában nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
A Kbt. 3.§ 27. pontja, 8.§ (1), (6) és (7) bekezdése, valamint a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLIV. törvény 70.§ (1)-(2) 
bekezdése alapján megállapítható, hogy 2015. december 31-ig szolgáltatási koncesszió esetében 
közszolgáltatási szerződés vonatkozásában nettó 100 millió forintig nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. 
 
Mindezek alapján a közszolgáltató kiválasztása érdekében ajánlati felhívások kiküldésével ajánlatkérési 
eljárást folytattunk le, mely során a térségben ilyen tevékenységet végző 2 céget kerestünk meg 
ajánlattételre. A megkeresett vállalkozások (Tátra Szipi Bt., Kommunál-Szol Kft.) által benyújtott 
ajánlatokat a képviselő-testület ülésén ismertetem a képviselőkkel. 
 
A Vgt. a  közszolgáltatás díjáról a következő rendelkezéseket írja elő: 
44/D.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségével arányos díjat kell fizetni. 

(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: 
a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

beruházások költségei. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához 

biztosított költségvetési támogatással. 
(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább 

egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell 
meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele - 
elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az 
utókezelés és a monitorozás költségeit is. 

(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -
tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében. 

(6) A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és 
díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges 
felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő 
költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza. 

(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 
közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt 
készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti elő. 
 
Ezen rendelkezések alapján az ajánlatot benyújtókat felhívtuk a jogszabályi rendelkezések szerinti 
díjkalkuláció benyújtására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését végző közszolgáltatót a benyújtott ajánlatok alapján szíveskedjenek kijelölni. 
 
 
Tolmács, 2015. december 17. 
 Tisztelettel: 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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2 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 44/C. §-a értelmében a 
települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a 
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  
A Vgt. 44/G. § (1) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt. 
A Vgt. 44/F.§ (3) bekezdés c) pontja alapján közszolgáltatást – többek között - az végezhet, aki a 
települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
A Vgt. 44/G.§-a a közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan a következő előírásokat tartalmazza: 
 

 (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátására írásban szerződést 
köt. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az ilyen 
szerződésben meg kell határozni a háztartási szennyvizet fogadó létesítményeket. 

(3) A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az önkormányzat részéről, ha a 
közszolgáltató 

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a 
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 
(4) A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor 

mondhatja fel, ha 
a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató 

felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 
közszolgáltatás teljesítését, vagy 

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

(5) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap. 
(6) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak intézkednie kell,  
 
Mindezen rendelkezések alapján a mellékelt közszolgáltatási szerződést terjesztem elfogadásra a 
képviselő-testület elé, annak érdekében, hogy az ajánlatkérési eljárás nyerteseként kijelölt 
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerüljön. 
 
Tolmács, 2015. december 17. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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……/2015. (XII…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, előterjesztett közszolgáltatási szerződés tervezetet, és 
felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés kijelölt közszolgáltatóval, 
…………………..-vel történő megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 
 
Jelen szerződés létrejön egyrészről    
 
Tolmács Községi Önkormányzat 
Székhely: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Képviseli: Hajnis Ferenc polgármester 
számlaszám: 11741031-15452654 

adószám: 15452654-2-12 : mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 
másrészről 
……………………………………………………………….   
székhely: ……………………………………………………  
képviselő: …………………………………………………..  
adószám: …………………………………………………..  
bankszámlaszám: ………………………………………… 
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
szerint (továbbiakban a „Szerződés”). 
 
1. Előzmények 
1.1 A Szerződő Felek rögzítik, hogy Tolmács Község Önkormányzata ajánlati eljárást folytatott le a Tolmács 

község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása szolgáltatás tárgyban, amely eljárás során a 
pályázat nyertesévé Közszolgáltatót nyilvánította. 

 
1.2 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott tárgyban közszolgáltatási szerződést kötnek 

egymással. 
 
1.3 A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét az alábbi dokumentumok 

képezik, függetlenül attól, hogy azok fizikailag nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra:  
- Az eljárásban nyertesként elfogadott ajánlat. 
- Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet. 
 
2. A szerződés tárgya 
2.1 A Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól, Közszolgáltató vállalja Tolmács Község teljes közigazgatási 

területén kizárólagos joggal a háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától folyamatos, 
szervezett átvételét, elszállítását, továbbá ártalmatlanítás céljából történő átadását a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében foglaltak szerint. 

 
2.2  Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 2.1 pontban írt feladatok ellátását teljes körben vállalja. 
 
2.3 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatás elvégzéséhez 

szükséges szakmai felkészültséggel, feladatait a hatályos jogszabályoknak – különösen a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, de bármely jogszabály módosítása, új jogszabály hatályba lépése esetén a mindenkor 
hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak – és az általánosan elfogadott szakmai elveknek 
megfelelően, hatékonyan, a lehető legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva, a lakossági érdekeket 
figyelembe véve végzi el. 

 
2.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a 2.1-ben rögzített tevékenységét a begyűjtés helye szerint 

illetékes vízügyi hatóságnál bejelentette, és ezen hatóság a tevékenységét nyilvántartásba vette. 
Közszolgáltatónak a nyilvántartásban való szereplését a jelen közszolgáltatási szerződés hatályosságának 
ideje alatt folyamatosan fenn kell tartania.  

 
3.       Megrendelő kötelezettségei 
3.1 A Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára biztosítja a 

tevékenység végzéséhez szükséges információkat, továbbá Megrendelő vállalja a településen végzett 
más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését. 

 
3.4 A Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint kötelező közszolgáltatást 

végzőt. 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag az illetékes vízügyi hatóság által kijelölt 
átadási helyen kerülhet ártalmatlanításra, amely tényt Megrendelő rendeletében is rögzíti.  
 

3.5 A Megrendelő vállalja, hogy helyi rendeletben határozza meg a közszolgáltatásért a fogyasztók által 
fizetendő díjat, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, valamint a díjfizetési időszakot (a rendeletben 
meghatározásra kerülő díj legalább egy évre érvényes) és annak kezdetét, a díj alkalmazásának feltételeit, 
a díjfizetés rendjét. 

 
3.6 A begyűjtött háztartási szennyvíz feletti kizárólagos rendelkezési jog annak lerakásáig Közszolgáltatót illeti 

meg.  
 
3.7 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató tevékenységét – beleértve 

az alvállalkozók munkavégzését is, amennyiben igénybe vesz – a Megrendelő részére végzett 
tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató köteles együttműködni és az 
ellenőrzést lehetővé tenni, lehetőség szerint valamennyi kért okiratot rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő 
rendszerből a kért adatot szolgáltatni. Megrendelő által folytatott ellenőrzés nem akadályozhatja, illetve 
zavarhatja Közszolgáltatót a szerződés teljesítésében, feladatainak ellátásában. 

 
4.        Közszolgáltató kötelezettségei 
4.1 Közszolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatást folyamatosan, teljes 

körűen ellátja. 
 
4.3 Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a szükséges 

megfelelő képzettségű szakembert biztosítja.  
 
4.4 Közszolgáltatónak az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie a jelen szerződés fennállása alatt: 

– a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki 
állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - 
tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, 
fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; 

– olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátandó tevékenység 
gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő 
elhárításához szükségesek; 

– a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően képzett – szakemberrel. 

 
4.5 Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére végzi és szavatolja a 

Megrendelőnek a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a szükséges mennyiségű eszköz, létszám és 
megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat a 
vonatkozó hatályos jogszabályok - de jogszabályváltozás esetén a mindenkor hatályos jogszabályok 
követelményei irányadóak - a környezetvédelmi előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a 
rendeltetésszerű gépjármű üzemeltetés előírásainak betartását.  

 
4.6 Az összegyűjtött háztartási szennyvíz a vízügyi hatóság által kijelölt telepen kerülhet ártalmatlanításra, 

amely létesítmény üzemeltetési feltételeinek biztosítása az üzemeltető feladata.  
 
4.7 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt évente tájékoztatni Tolmács Község közigazgatási területén végzett 

közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól, melyhez nyilvántartást köteles működtetni. 
  
 Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, 

és azt a tárgyévet követő év március 31-ig Megrendelőnek benyújtani. 
 
4.8 A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási, ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszert 

működtet a Tereske, Kossuth út 17. cím alatt, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket tehetnek. 
Közszolgáltató köteles megállapítani a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket, valamint a fogyasztói kifogások és 
észrevételek elintézési rendjét az alábbiak szerint. 
Az ügyfélszolgálata ellátása személyesen heti 1 alkalommal a közszolgáltató által biztosított 
irodahelyiségben történik, telefonos elérhetőségük: 06 30 5158343, e-mailben kommunal.szol@gmail.com 
címen, valamint levelezés útján a fenti címen. Az írásos fogyasztói kifogásokra és észrevételekre a 
Közszolgáltató azok kivizsgálását követően írásban, lehetőség szerint 15 napon belül válaszol. 

 Amennyiben a fogyasztói kifogás nem teljesítésre vonatkozik, a fogyasztói panasz beérkezését követő 8 
órán belül köteles eleget tenni ürítési és elszállítási kötelezettségének.  
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4.9 Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató bármilyen okból ügyeleti kivonulást biztosít Megrendelő 
jelzésére, a kivonulási idő ….. órán belül történik meg. 

 
4.10 Közszolgáltató kizárólag csak a zárt szennyvíztározóban elhelyezett folyékony hulladékot köteles 

elszállítani.  
 
4.11 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét vagy bármely határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel tartozik. 

 
4.12 Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási 

viszonyok, közműépítés) a folyékony-hulladék szállítása elmarad, azt a következő alkalmas munkanapon 
elvégzi, de ez nem minősül késedelmes teljesítésnek. 

 
4.13 Közszolgáltató jogosult megtagadni a folyékony-hulladék elszállítását:  

- az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését, 
- az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése, 
- az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására, 
- nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés, 
- a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett, 
- ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szemrevételezés, szaghatása) alapján, vagy 

egyéb módon feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 
nem engedhető. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
akkreditált laboratóriumban történő megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

 
4.14 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet köteles a 

szerződés hatálya alatt folyamatos díjfizetéssel fenntartani. 
 

4.15  Közszolgáltató a közszolgáltatáshoz igénybe vett járműveken, gépeken a Közszolgáltató cég jelzését, 
nevét, címét, valamint „Az önkormányzattal szerződött háztartási szennyvízszállító” feliratot időtálló módon 
és jól olvashatóan fel kell tüntetni. 

 
4.16  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, 

elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyeződést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet 
összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet 
eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó Közszolgáltató kötelezettsége, melynek haladéktalanul 
köteles eleget tenni. 

 
4.17  Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek és jogi személyek adatainak 

kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben, Tolmács Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről 
szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. 
A Közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi 
szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására 
használhatja fel. 

 
 
5. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje, módja  
 
5.1 Közszolgáltató az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személytől (a továbbiakban: 

ingatlantulajdonos) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes 
bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésre szolgáló létesítmény 
befogadóképességétől függő elszállításáról. 
 

5.2 A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő 
természetes személyek személyazonosító adatai közül kezelheti: 

a) nevét, születési nevét, lakcímét, tartózkodási hely címét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, 
b) születési helyét és idejét, 
c) anyja születési nevét, 
d) elektronikus levélcímét, 
e) vezetékes és mobil telefonszámát. 
 

Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, 
ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása. 
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Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék 
meg. Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személy végezheti. 
A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony 
megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. 
 

5.3  Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított ….. órán 
belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni. 

 
5.4 Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására 

vonatkozó megrendelések eredetét és az erre vonatkozó, ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 
 
5.5 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a 

közszolgáltatónál megrendelni. 
 
5.6 Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételét a közszolgáltatónál telefonon vagy írásban rendeli meg, 

amelyről a közszolgáltató nyilvántartást vezet. A közszolgáltatás megrendelésekor felek rögzítik a 
közszolgáltatás kölcsönösen meghatározott időpontját (nap, óra tól-ig.). 

 
5.7 A közszolgáltatás során az ingatlantulajdonos ingatlanán biztosítja közszolgáltató számára a 

szennyvíztározóhoz való hozzáférést. 
 
5.8 Közszolgáltató a szolgáltatást oly módon végzi, hogy az az ingatlanban kárt ne okozzon. 
 
5.9 Amennyiben közszolgáltató vis major helyzet beállta miatt nem képes a szolgáltatást elvégezni, úgy azt a vis 

major helyzet megszűnését követő első naptári napon teljesíti. 
 
6. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei 
 
 A közszolgáltatási szerződésben minimálisan az alábbiakat köteles Közszolgáltató rögzíteni: 

1. Megrendelő adatai  
1.1.magánszemély esetén: 

1.1.1. név 
1.1.2. lakcím 

1.2.Gazdálkodó szervezet esetén: 
1.2.1. név (képviselet) 
1.2.2. cím 
1.2.3. adószám 
1.2.4. bankszámlaszám 
1.2.5. cégjegyzékszám 

2. Szolgáltató azonosító adatait 
3. Szerződés tárgyát 

3.1. közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját 
3.2. teljesítés helyét 

4. Szolgáltatási díjat 
4.1. díjtételt ÁFA nélkül 
4.2. fizetési határidőt, fizetési módot 
4.3.hátralék esetén felszámítható kamat mértékét 
4.4. Azt a tényt, hogy a díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül 

5. Számlázás módját 
6. Szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét, idejét 
7. Szerződés módosítás és felmondás feltételeit 

 
7.        Közszolgáltatás díja 
7.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek az alábbiakban rögzített 

egységár alapján számított díjat megfizetni a Közszolgáltatónak oly módon, hogy a közszolgáltatásra 
kötelezett részére kiállított számlát a Közszolgáltatónak valamennyi közszolgáltatásra kötelezett részére ki 
kell állítania. 
Fizetés módja: helyszínen számla ellenében, vagy amennyiben a helyszínen bevételi bizonylatot állít ki, 15 
napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonos részére, vagy átutalással számla 
ellenében, vagy készpénz-átutalási megbízás (postai csekk) átadásával és annak befizetésével. 

 
A közszolgáltatás díja ingatlanok műtárgyai esetében …………………….Ft/m3 + ÁFA 

 
7.2 Szerződő felek rögzítik, hogy az 7.1 alpontban rögzített egységár tartalmazza jelen szerződés alapján 

ellátandó minden feladat ellenértékét, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így ezeken túlmenően 
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Közszolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőktől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére.  

 
Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató ezen túlmenően a szerződés időtartama alatt semmilyen 
további költség (pl. számlázás költsége, kiszállás stb.) elszámolására nem jogosult.  
Közszolgáltató a 7.1 pontban meghatározott díj emelésére legfeljebb évente egyszer nyújthat be igényt 
Megrendelő felé, kizárólag akkor, ha: 

- a háztartási szennyvíz átvételére kijelölt telep (átadási hely) kezelési díja változik (emelkedik), 
és/vagy 

- a fuvarozási díj jelentősen emelkedik, a szakági infláció 80 %-ának mértékéig.   
 

7.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők részére a számlát a 
teljesítéskor, de legkésőbb a tárgyhavi számlát a tárgyhó utolsó napján jogosult kibocsátani. 

 
7.4 Közszolgáltató kijelenti, hogy a díjmeghatározás tekintetében a települési folyékony hulladék 

összegyűjtése és elszállítása vonatkozóan a Vgtv. 44/D.§-ban foglaltaknak eleget téve jár el, illetve a 
Megrendelő a lakossági közszolgáltatással kapcsolatban a Hulladékról szóló törvény és a végrehajtási 
rendeletei szerint, de jogszabályváltozás esetén mindkét esetben a mindenkor hatályos vonatkozó 
jogszabályok követelményei szerint köteles eljárni.  

 
7.5 A díjfizetési kötelezettség kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja:  

2016. január 1. 
 
8.        A szolgáltatási szerződés időtartama 
8.1 Jelen Szerződést a felek határozott időre, 2020. december 31-ig kötik. 
 
8.2 Jelen szerződés 2016. január 1. napján lép hatályba. 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2016. január 1.  
 
9.        Együttműködés: 
9.1 Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során fokozottan együttműködnek. 

Kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni, amely jelen szerződés teljesítését 
befolyásolná, vagy veszélyeztetné. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája Megrendelő 
és Közszolgáltató képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják 
el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiket egymás részére írásban, faxon, telefonon, 
illetve e-mail útján történő közlését egymás részére. A fax vagy e-mail útján történő közlést a 
kézhezvételt követően a másik félnek haladéktalanul írásban (faxon vagy e-mailben) is vissza kell 
igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek haladéktalanul írásban is meg kell küldenie a 
másik fél részére. 

 
9.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés elősegítése és a kapcsolattartás 

zavartalansága érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
 

Megrendelő részéről és egyben teljesítés igazolására jogosult: 
    Név: Hajnis Ferenc polgármester 

Cím: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Telefonszám: 06 30 968 8858  
Fax: 06 35 550 157 
E-mail: hivatal@tolmacs.hu, polgarmester@tolmacs.hu 

 
Közszolgáltató részéről a mindenkori polgármester: 

  Név: ………………..……………………… 
Cím: ……………………………………….. 
Telefonszám: …………………………….. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail:…………………………………….. 
 

9.3 Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére, az iratot a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. 
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (a feladóhoz „nem 
kereste” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját 
tekintik a kézbesítés napjának. 

 
 

10.  Alvállalkozó alkalmazása: 
10.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közszolgáltató a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót 

(alvállalkozókat) igénybe venni.  
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10.2 Vállalkozó az alvállalkozók által hibás, illetőleg késedelmes teljesítésért okozott kárért Megrendelő, 

illetőleg harmadik személy felé teljes mértékben felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
11. Titoktartási kötelezettség: 
11.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a 2011. évi CXII. törvény szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok 

közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.  

 
11.2 Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.  

 
12. Vegyes rendelkezések: 
12.1 Tolmács Község közigazgatási területéről begyűjtött települési folyékony-hulladék ártalmatlanítását a 

vízügyi hatóság által kijelölésre kerülő hulladékkezelő végzi. 
 
12.2 Közszolgáltató kijelenti, és egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljes felelősség őt terheli a 

tekintetben, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfeleljen, a 
közszolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások szerinti engedélyek birtokában, 
minősítések megszerzésével látja el. 

 
12.3 Felmondás 

 12.3.1 Megrendelő felmondhatja jelen szerződést, ha a közszolgáltató 
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá 

vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a 
hatóság jogerősen megállapította, 

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy 
c) nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási engedéllyel. 

 
A felmondási idő 3 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a közszolgáltatást változatlanul köteles 
ellátni. A felmondás esetére egyebekben a vízgazdálkodásról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
12.4.2 Közszolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ha 

a) a Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató 
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy 
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését; vagy 

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Ha 
a szerződést a közszolgáltató felmondja, a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az új 
közszolgáltató kiválasztásáról. 

 
12.4 A Szerződés megszűnik: 

a) a határozott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) jogszabályban meghatározott esetben,  
d) felmondással, 
e) közös megegyezéssel. 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy 
megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 
 
12.5 Eljárás a Szerződés megszűnése esetén: 
 

12.5.1 Amennyiben bármely Fél szerződésszegést észlel, illetve állít, azt 10 napon belül köteles a másik 
Félnek írásban megküldeni, aki a kézhezvételtől számított 10 napon belül köteles a 
szerződésszegést elhárítani, illetve álláspontját írásban közölni a másik Féllel. 

 
12.5.2 Ha a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit 

úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő Fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a Felek 
egybehangzó akarattal a Szerződést írásban módosíthatják. Amennyiben az egyeztetés 15 
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napon belül nem vezet eredményre, szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel 
megszüntetik.   

 
 
13. Záró rendelkezések: 
 
13.1 Amennyiben Közszolgáltató illetve a Közszolgáltató alkalmazottja, alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz) 

munkavégzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve teljes 
mértékben felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalú 
ellátásáért, az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért, jogszabályszerűségéért. Felek 
megállapodnak, hogy Közszolgáltató által jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásával összefüggésben, 
Közszolgáltatónak felróhatóan bekövetkező károk, illetőleg többletköltségek őt terhelik, továbbá vállalja, 
hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (bármely hatóság, bíróság, magán-, illetve jogi személy, stb.) 
részéről érkező igény (pl. bírság, kárigény) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel 
szemben.  

 
13.2 Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a fentiekben hivatkozott biztosítás a káresemény során 

keletkezett károk megtérítésére nem nyújt teljes mértékben fedezetet, akkor a Közszolgáltató köteles a 
biztosításon felüli összeg erejéig Megrendelő felé helytállni. 

 
13.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2.3 pontban megjelölt jogszabályok, a Polgári 

Törvénykönyv, és a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell írányadónak 
tekinteni. 

 
13.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg, 

amennyiben az egyeztetés 30 napon belül eredményre nem vezet, úgy szerződő felek alávetik magukat 
hatáskörtől függően a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességének. 

 
 
Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után jóváhagyólag, 
cégszerűen írták alá. 
 
 
 
Tolmács, 2015. december …….. Kelt: , 2015. december ….. 
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