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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 

helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés jóváhagyása. 

 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 

d) pontja kimondja, hogy az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a településen található 

szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

A Vgtv. 1. melléklet 37. pontja értelmében: a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz alatt olyan háztartási szennyvizet kell érteni, amelyet a keletkezése helyéről vagy 

átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és 

befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás 

céljából.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a 

Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési 

önkormányzat képviselő-testülete köti meg. A Korm. rendelet 6. § - 9. §-ig rögzíti a 

közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat, kötelező tartalmi elemeket, valamint a 

megszűnésének eseteit. 

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint közszolgáltatást gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó vagy egyéni cég akkor végezhet, ha 

a) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó – a 

felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel és 

b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltató bejelentették. 

 

Segesd Község Önkormányzatának 2014. szeptember 29. napjáig Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval volt közszolgáltatási szerződése a folyékony hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatás ellátására vonatkozólag. A szennyvízberuházás következtében létrejött új 

szennyvíztelep működési engedélye 2015. december 12. napján emelkedett jogerőre, és ennek 

következtében van lehetősége az önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződés 

megkötésére. 

Kovács Ferenc egyéni vállalkozó a jegyző asszony részére megküldte a 2016. évre vonatkozó 

díjkalkulációt, mely a közszolgáltatási szerződésbe beépítésre került. Ennek megfelelően a 

közszolgáltatási díj mértéke az előző évekhez képest nem változik. 
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A fenti okokra hivatkozva kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el: 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Közég Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (I….) önkormányzati 

határozata közszolgáltatási szerződés elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi kötelező 

közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri 

a jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 

11.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2016. január 11. 

 

 

       

 

        Péntek László  

        polgármester 


