
TERVEZET 
 

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz – Szőc, 2015. november 19. 

Közszolgáltatási szerződés 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
 
 
 
mely létrejött egyrészről: 
 

Szőc Község Önkormányzata, 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. (képviseli: Németh 
Balázs polgármester), mint a közszolgáltatás szervezője és fenntartója (a 
továbbiakban: Önkormányzat), valamint 
 
Kustos Gábor vállalkozó, 8330 Sümeg, Építők útja 1., mint közszolgáltató (a 
továbbiakban: Szolgáltató) között 

 
a következő feltételekkel: 
 

1. A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatást Szőc község közigazgatási területén az alábbi 
tevékenységekre terjeszti ki: 

 
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről begyűjti, 
 

b) ártalmatlanítás céljából a szennyvizet a vízügyi hatóság által kijelölt tapolcai 
szennyvíztisztító telepre elszállítja és elhelyezi. 

 
2. A Szolgáltató a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi 

előírások megtartásával folyamatosan ellátja az ingatlantulajdonosok irányában a 
közszolgáltatást. 

 
3. A Szolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EüM rendeletben foglalt 
eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint látja el. 

 
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását a Szolgáltató úgy végzi 

el, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést 
megszünteti, az elcsorgott szennyvizet összegyűjti, a szennyezett terület 
fertőtlenítését, a kárelhárítást saját költségen elvégzi vagy elvégezteti, a környezet 
eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítja.  

 
5. A Szolgáltató a közszolgáltatást a megrendelésről számított 72 órán belül – a 

megrendelővel egyeztetett időpontban - elvégzi. A megrendelés történhet írásban 
(levél, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a Szolgáltató a megrendelő 
aláírásával igazoltatja. 

 
6. A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, 
vagy egyéb módon feltételezhető, hogy az arra kijelölt átadási helyen a 
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a vonatkozó 
jogszabályi megállapítás alapján nem helyezhető el. Ez esetben a közszolgáltató a 
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése 
mellett megtagadja az elszállítást. 
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7. A Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól begyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet a begyűjtés napján a tapolcai szennyvíztisztító telepre, mint 
átadási helyre szállítani. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep 
üzemeltetőjével igazoltatja. 

 
8. A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan nyilvántartást vezet a 

szennyvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlantulajdonosokról, a beérkezett 
közszolgáltatási igényekről és a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről 
elszállított és tisztítás céljára átadott szennyvíz mennyiségéről, és ezeket az iratokat öt 
évig megőrzi. 

 
9. A Szolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban adatot szolgáltat a 

felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak a külön jogszabályokban és a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet) foglaltak szerint. 

 
10. A Szolgáltatót a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 

44/H. § (1) bekezdés szerint köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente 
részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal útján az Önkormányzatnak benyújtani. 

 
11. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a feltételekben történő változásokról a 

Szolgáltató az ingatlantulajdonosokat írásban, a változás bekövetkezte előtt legalább 
8 nappal értesíti. 

 
12. Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. A 
közszolgáltatási díj kéttényezős, alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alkalmazható 
legmagasabb közszolgáltatási díjat Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A 
Szolgáltató minden évben egy alkalommal - legkésőbb szeptember 30-ig – 
kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által 
elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat, 
az ésszerű nyereséget is tartalmazó – változása függvényében. 

 
13. A közszolgáltatás díja 2015. december 1-jétől 2016. november 30-ig a következő: 

alapdíj 26.000 Ft/10 m3 + ÁFA, ürítési díj 750 Ft/m3 + ÁFA.  
 

14. A Szolgáltató részletes díjjavaslatot készít a jogszabályoknak megfelelően 
díjkalkulációval és költségelemzéssel alátámasztva a következő díjfizetési időszakban 
alkalmazni javasolt közszolgáltatási egységnyi díjtételek alátámasztására. Egységnyi 
díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
egységnyi térfogatára vetített közszolgáltatási díj. 

 
15. Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségét a Szolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) 
alapján kell meghatározni. Az ingatlantulajdonos kérésére a szintjelző állapotának 
ellenőrzését és rögzítését a szolgáltatás megkezdésekor és végén a Szolgáltatónak 
biztosítania kell. 

 
16. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybevevő magánszemélyek személyes és 

a jogi személyek szükséges adatainak közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
kezelésére az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint. 
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17. Az Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató 

számára szükséges információkat biztosítja. 
 

18. Jelen közszolgáltatási szerződést a felek határozott időre, 2015. december 1. napjától 
2018. november 30. napjáig kötik meg. 

 
 
Szőc, 2015. november 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Kustos Gábor 
 polgármester  vállalkozó 
 Szőc Község Önkormányzata  közszolgáltató 


