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Közszolgáltatási szerződés 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és 

elszállításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására 

(tervezet) 

 
Amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (7562 Segesd, Szabadság tér 1., 

adószám: 15398587-2-14), képviseli Péntek László polgármester, a továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Kovács Ferenc egyéni vállalkozó (7562 Segesd, Vörösmarty utca 100., adószám: 

512306510-2-31), a továbbiakban: Közszolgáltató között az alulírott helyen és napon az 

alábbi feltételek mellett: 

 

Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a Felek 

jogviszonyában irányadóak, és hatályon kívül helyeznek a Felek között azonos tárgyban 

létrejött valamennyi korábbi megállapodást, szerződést. 

 

 

1. A közszolgáltatási szerződés tárgya:  
 

Segesd község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 

továbbiakban: DRV Zrt.) üzemeltetésében lévő, a segesdi 030/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott szennyvíztisztító telepre történő beszállításával, és ártalommentes 

elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás ellátása.  

 

 

2. Közszolgáltatás megnevezése:  
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő 

elszállítása. 

 

 

3. Közszolgáltatás minőségi ismérve:  
 

Zárt csepegést és szaghatást kizáró szippantó gépjárművel, szennyeződés keletkezése nélkül, 

illetve annak azonnali ártalmatlanítása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz, szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése.  

 

 

4. Közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: az 1. pontban leírtak szerint. 

 

 

5. Értelmező rendelkezések: 

5.1. Díjkompenzáció: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a 

továbbiakban: Vgtv.) szabályozottak alapján számított díjnál (számított közszolgáltatási 

díj) alacsonyabb mértékben, vagy attól eltérő módon megállapított közszolgáltatási díj és 

a számított közszolgáltatási díj közötti különbözet a lakosság részére számlázott 

mennyiség alapján. Az Önkormányzat a díjkompenzációt működési célú támogatásként 

saját költségvetési forrásból biztosítja a Közszolgáltatónak. 
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5.2. Jogos kompenzáció: Az Önkormányzat által elismert, a Közszolgáltató számára 

megfizetendő azon összeg, amelyre a Közszolgáltató az általa e szerződés alapján az adott 

naptári évben ténylegesen teljesített közszolgáltatási kötelezettség alapján jogosult, és 

amely félévente, utólag kerül meghatározásra.  

 

5.3. Kifizetett kompenzáció: Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak a 

közszolgáltatási tevékenységre tekintettel ténylegesen kifizetett összeg. 

 

 

6. A Közszolgáltató kötelezettségei: 

 

6.1. A Közszolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatás folyamatos és 

teljes körű ellátását. A Közszolgáltató a szolgáltatás végzése során alvállalkozó igénybe 

vételére nem jogosult. 

 

6.2. A Közszolgáltató vállalja az Önkormányzat közigazgatási területén keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

ellátását, mely közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat a Közszolgáltatónak 

kizárólagos jogot biztosít.  

 

6.3. A Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés 

sorrendjében, 72 órán belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki. A vasárnap és 

az állami ünnepek, munkaszüneti napokat jelentenek. A közszolgáltatásra az igényt a + 36 

20 454-9040 telefonszámon kell bejelenteni. 

 

6.4. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és 

elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást 

kizáró gépjárművel végezheti. 

Amennyiben a begyűjtés, vagy a szállítás során szennyeződés keletkezik, a Közszolgáltató 

a szennyezett területet haladéktalanul köteles megtisztítani és fertőtleníteni. 

 

6.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 

használt gépjárművön a Közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvashatóan kell 

feltüntetni. Az azonosító szám hiánya esetében, azt pótolni szükséges. 

 

6.6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges 

térfogatával kerül elszámolásra. 

 

6.7. A Közszolgáltató kötelezettsége a szerződés tárgyában szereplő közszolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 

biztosítása, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. 

 

6.8. A Közszolgáltató garantálja a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését. 

 

6.9. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizet Segesd Község Önkormányzata tulajdonát képező, a 

segesdi 030/1 helyrajzi számú, a DRV Zrt. által üzemeltetett szennyvíztározóba üríteni.  
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6.10. A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az 

alkalmazás tapasztalatairól az Önkormányzat Képviselő-testületének évente egyszer 

köteles tájékoztatást adni. 

 

6.11. A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer 

működtetése.  

 

6.12. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése során 

köteles a hatályos jogszabályok szerint eljárni. 

 

6.13. A Közszolgáltató a tevékenység elvégzéséről számlát küld a fogyasztónak, melynek 

formája készpénz átutalási megbízás. 

 

6.14. A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és az esetleges észrevételek, 

kifogások, panaszok megtételéhez szükséges információkat az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja, amely alapján az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. 

 

6.15. A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek a szolgáltatással kapcsolatos 

észrevételeiket, kifogásaikat, panaszaikat a következőképpen jelezhetik: 

 

- telefonon a + 36 20 454-9040 telefonszámon, 

- személyesen a 7562 Segesd, Vörösmarty utca 100. szám alatti ingatlannál, 

- levélben a 7562 Segesd, Vörösmarty utca 100. levelezési címen. 

 

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, kifogások, panaszok kivizsgálását a 

bejelentéstől, illetve az írásbeli megkeresés beérkezésétől számított 48 órán belül meg kell 

kezdeni. A vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a megrendelőt 30 napon 

belül írásban kell tájékoztatni. 

Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetén, ha az a 

közszolgáltatási tevékenységgel okozati összefüggésben van. 

 

6.16. Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi rendeletével kapcsolatos, 

úgy a Közszolgáltató 15 napon belül köteles az erre vonatkozó iratot – a panaszos 

egyidejű értesítése mellett – az Önkormányzathoz megküldeni. 

 

 

7. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 

7.1. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a 

Közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatására. 

 

7.2. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó 

egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíteni. 

 

7.3. Az Önkormányzat köteles elősegíteni a településen működtetett különböző 

közszolgáltatások összehangolását. 

 

7.4. Az Önkormányzat köteles biztosítani a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási 

jogát. 
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7.5. Az Önkormányzat a települési igények kielégítésére alkalmas nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló 

helyeket és létesítményeket jelöl ki. 

 

7.6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatás díját a megelőző év 

november 30. napjáig vizsgálja felül és a tárgyév január 1. napjával kezdődő hatályba 

lépéssel rendeletben állapítja meg. 

 

7.7. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kompenzációt biztosít, a DRV Zrt. által 

meghatározott szennyvíz ártalmatlanítási tevékenység szolgáltatási díja, valamint a 

vízterhelési díj függvényében, az alábbiak szerint: 

 

7.7.1. Az Önkormányzat 2016. november 1. napjától 2016. december 31. napjáig a 

Közszolgáltató részére nettó 500 Ft/m
3
 ártalmatlanítási díj és nettó 7 Ft/m

3
 vízterhelési 

díj figyelembevételével, az adott időszakban Segesden és a külterületeken élő 

lakosságtól, valamint a Segesden és a külterületeken működő közületektől a 

szennyvíztelepre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége után nettó 254 Ft/m
3
 

összeget kompenzál.  

 

7.7.2. Az Önkormányzat 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a 

Közszolgáltató részére nettó 733,9 Ft/m
3
 ártalmatlanítási díj és nettó 7 Ft/m

3
 

vízterhelési díj figyelembevételével, az adott időszakban a Segesden és a 

külterületeken élő lakosságtól, a szennyvíztelepre beszállított szippantott szennyvíz 

mennyisége után nettó 486,9 Ft/m
3
 összeget kompenzál. 

 

Az Önkormányzat a díjkompenzációt, a Közszolgáltató által készített kimutatás alapján, 

fél éves intervallumokban köteles megfizetni a Közszolgáltatónak. A kompenzáció 

kifizetésének alapja, a Közszolgáltató által az Önkormányzat részére benyújtott 

szállítólevelek.  

 

 

8. Közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: 
 

8.1. A Közszolgáltató által elvégzett munka díjazásának fedezetet kell nyújtania a 

szolgáltatás költségeire, a szükséges fejlesztési és karbantartási feladatokra, valamint a 

reális munkabérre. Az Önkormányzat által nyújtott kompenzáció a fedezet részét képezi. 

 

8.2. A közszolgáltatás díját elsősorban a szolgáltatást igénybevevőnek kell megfizetnie. Az 

Önkormányzat feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezés 

költségeinek kedvező szinten tartása. 

 

8.3. Közszolgáltatás díjának megállapítása és beszedésére vonatkozó módszer, díj mértéke 

valamint a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárás: 

 

8.3.1. A közszolgáltatási tevékenységének éves értékelésében közszolgáltató köteles 

részletes beszámolót, valamint a jogszabályi előírások szerinti vizsgálati 

elemzés részeként költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási díj 

felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg.  
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A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb november 15-ig 

- kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 

költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert 

és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében.  

 

8.3.2.  A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a 

közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott 

költségvetési, illetve önkormányzati támogatást.  

 

8.3.3. A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások 

alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel 

meghatározásával történik.  

 

8.3.4. Az egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének, 

szállításának és ártalmatlanításának költségeit, a számlázás és díjbeszedés 

költségeit is.  

 

8.3.5. Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által elszállításra átvett szennyvíz 1 m
3
-

e.  

 

8.3.6. Települési hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat 

rendelete állapítja meg.  

 

8.3.7. A Közszolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A 

fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének szorzata alapján 

kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő alapján.  

 

8.3.8. Lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a 

fizetendő közszolgáltatási díjnál a díjat csökkenteni kell a Magyarország 

mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény normatív kötött felhasználású 

támogatások című melléklete szerinti, a lakossági nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása címén 

igényelhető támogatás összegével.  

 

8.4. Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiakban szedi be: 

- Lakosságtól teljesítést követően, készpénzszámla alapján. 

- A közszolgáltatást igénybevevő közületektől külön megállapodás szerint időszaki 

számlázással készpénz vagy átutalásos fizetéssel. 

 

8.5. A Közszolgáltató amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett 

hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is 

folytat, a közszolgáltatás körébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, 

elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem 

lehet finanszírozni. 

 

 8.6. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 

módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díjhátralék igazolt részét 

Közszolgáltató nyilvántartása alapján az Önkormányzat hatósági jogkörénél fogva a 

szükséges előzetes egyeztetés és felszólítás után beszedi. 
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8.7. A közszolgálati feladatok ellátása érdekében a közszolgáltató közreműködőt vagy 

teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére teljesítési segéd által végzett 

munkáért közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik.  

 

8.8. Felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződést, ha a szerződéskötést 

követően- a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott körülmény 

miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti. 

 

8.9. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik 

szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a 

szerződést módosíthatják. 

 

8.10. Jelen szerződés megkötésekor érvényes közszolgáltatási díj, mely magában foglalja 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és 

ártalommentes elhelyezését: 

 

Közületi fogyasztók esetében 1.102 Ft/m
3
 (alapdíj 441 Ft/m

3
 és ürítési díj 661 Ft/m

3
). 

 

Lakossági fogyasztók esetén a szippantott szennyvíz rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi 

CXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 992 Ft/m
3
 (alapdíj 441 Ft/m

3
 és ürítési díj 

551 Ft/m
3
). 

 

A közszolgáltatási díj elemeit a közszolgáltatási szerződés mindenkori mellékletét képező, 

évenként megküldött díjjavaslat részletezi. 

 

8.11. Az érvényes közszolgáltatási díj, mely magában foglalja a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 

2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig: 

 

Közületi fogyasztók esetében 1.590 Ft/m
3
 (alapdíj 563 Ft/m

3
 és ürítési díj 1.027 Ft/m

3
). 

 

Lakossági fogyasztók esetén a szippantott szennyvíz rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi 

CXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 992 Ft/m
3
 (alapdíj 441 Ft/m

3
 és ürítési díj 

551 Ft/m
3
). 

 

A közszolgáltatási díj elemeit a közszolgáltatási szerződés mindenkori mellékletét képező, 

évenként megküldött díjjavaslat részletezi. 

 

A közületi fogyasztókra vonatkozó közszolgáltatási díj magában foglalja a 

környezetterhelési díjról szóló 2013. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV 

Zrt. ártervében mindenkor érvényes vízterhelési díjat, melynek mértéke 7 Ft/ m
3
+ ÁFA. 

 

 

9. A közszolgáltatási szerződés megszűnése: 

9.1. Megszűnik a közszolgáltatási szerződés: 

- a szerződésben meghatározott határidő lejártával,  

- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, vagy 

- felmondással. 
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9.2. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

 

9.3. A Vgtv. 44/G. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 

9.3.1. A közszolgáltatási 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. 

 

9.3.2. 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 

közszolgáltatás teljesítést, vagy 

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett 

jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja 

meg, hogy a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű 

teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben 

sérti. 

 

9.3.3. A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap. 

 

9.3.4. A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak 

intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított 

legyen. 

 

 

10. A közszolgáltatási szerződés hatálya: 

 

10.1. A közszolgáltatási szerződés hatálya kötelezően kiterjed Segesd község 

közigazgatási területére. 

 

10.2. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, határozott időtartamra, 2026. november 

23. napjáig szól. Felek rögzítik, hogy 2016. november 17. napjától, egyező akarattal jelen 

szerződés rendelkezései szerint jártak el, jelen szerződéssel a jogviszony tartalmának 

írásba foglalására kerül sor.  

 

10.3. A Felek a közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor 

módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen. 
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11. Egyéb rendelkezések: 

 

11.1. A Felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés tartama alatt, vagy arra tekintettel, 

illetve bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél 

tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, 

illetve megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. 

 

11.2. Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a Felek 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 

amelynek titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik. 

 

11.3. Ha jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 

minősülnének, ez a részleges érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés 

érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései hatályban maradnak és kikényszeríthetőek. 

 

11.4. Az érvénytelen rendelkezések helyett a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített 

rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 

 

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk., valamint a Vgtv. vonatkozó 

rendelkezéseit, illetve a tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat tekintik 

irányadónak. 

 

Szerződő Felek kifejezik szándékukat, hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül 

tárgyalások útján rendezik, és az így el nem dönthető kérdések tekintetében értékhatártól 

függően a Nagyatádi Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 

A Közszolgáltatási Szerződést Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…./2016. (XI. ….) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

A szerződést elolvasás és értelmezés után a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá.  

 

 

Segesd, 2016. november 24. 

 

 

 
          ………..………………..……….……. ……………………………………… 

 Megbízó Közszolgáltató 

 Segesd Község Önkormányzata Kovács Ferenc 

 Képviseletében egyéni vállalkozó 

                  Péntek László polgármester  


