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a továbbiakban Közszolgáltató
együttesen szerződő felek között az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1.A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2)
bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
1.2.Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.
1.3.Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Vgtv. szerinti kötelező
közfeladat ellátására irányuló közszolgálati szerződés megkötése érdekében beszerzési
eljárást folytatott le, amely eljárást a Közszolgáltató nyert meg. Az eljárást lezáró
döntést Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2016 (….) Kt.
sz. határozatával hozta meg a Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján, valamint
köti meg jelen közszolgálati szerződést a Közszolgáltató részére biztosítva a
közszolgáltatás ellátásához a kizárólagos jogot a településen.
2. A szerződéskötés célja
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A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: önkormányzati rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
biztosítsa Sándorfalva közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő
ellátását.
3. A szerződés tartalma, hatálya
3.1.Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az
ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a
továbbiakban szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő
begyűjtésével, továbbá a szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres
elszállításával, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a
kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: közszolgáltatás)
3.2.Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a
hatályban lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellet teljesíti, a
közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet,
eszközt, berendezést biztosítja a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása mellett.
3.3.A Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 5 évre, 2016….-tól 2021…-ig
terjedő időre kötik meg.
3.4.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez
Közszolgáltató alvállalkozókat foglalkoztathat. Az alvállalkozókkal a Közszolgáltató
megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére és szállítására. A megállapodás
részletesen szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével
kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott – előírásokat, az általuk ellátandó
feladatokat, valamint a rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai
előírásokat. A Közszolgáltató az alvállalkozók által ellátott tevékenységéért teljes körű
felelősséget vállal. A Közszolgáltató és az általa megbízott alvállalkozó között
esetlegesen felmerülő vitás kérdés nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen
szerződéssel vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
3.5.Az Önkormányzat a szennyvizet fogadó létesítményként az Alföldvíz Zrt. által
üzemeltetett Szatymaz, Külterület 0265/54 alatt található Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyát jelöli ki.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai.
4.1.Kötelezettséget vállal a Közszolgáltató arra, hogy jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul elvégzi,
amelynek – az adott közszolgáltatásra vetített – költségeit a jogszabályban meghatározott
módon a közszolgáltatási díjban érvényesítheti.
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4.2.A közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és
környezetszennyezés nélkül, az e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi –
alvállalkozók esetében végezteti – a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést,
szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.
4.3.A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72
órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmulasztott elszállítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, rajta kívül álló okok miatt történt, 48 órán belül,
vagy a rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
külön értesíti. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamilyen vis maior ok miatt a
szolgáltatás nem biztosítható, illetőleg akadályba ütközik, a Közszolgáltató köteles az
utcák nevének feltüntetésével írásban ezt az Önkormányzat felé 12 órán belül jelezni.
4.4.A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége
keretében a szennyvizet kizárólag a 3.5. pontban kijelölt átadási helyen helyezi el, a
települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.
4.5.Közszolgáltató az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza a szennyvíz:
- mennyiségét
- minőségét
- származási helyét.
4.6.A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybe
vevő megrendelőktől számla kibocsájtása ellenében az önkormányzati rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díj közvetlen beszedésére, amely kéttényezős díjat a
Közszolgáltató ajánlata alapján a Képviselő-testület fogad el és az önkormányzati
rendeletben hirdet ki. A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó bevételével
nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, kompenzációra
semmilyen további jogcímen nem jogosult.
4.7.A Vgtv. 44/E. § (1) bekezdése alapján a Közszolgáltató részére a szolgáltatást igénybe
vevő által meg nem fizetett díj, mint díjhátrálék – a behajtás egyéb költségeivel együtt
– adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A díjhátrálék behajtásáról a
Közszolgáltató értesítése alapján a jegyző intézkedik a Vgtv. 44/E. § (2)-(6)
bekezdéseiben szabályozott eljárási rend szerint.
4.8.A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem
tartozó más szolgáltatásai költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníti és
ezeket a költségeket a közszolgáltatás díjából még részben sem finanszírozza.
4.9.A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni (a továbbiakban: költségelszámolás), és azt a tárgyévet
követő év március 31–ig az Önkormányzatnak benyújtani. A költségelszámolásban a
Közszolgáltató bemutatja
- a tárgyévben, az azt megelőző évben elszállított valamint a következő évben várható
háztartási szennyvíz mennyiségét,
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-

a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások tárgyévi
és az azt követő évben várható alakulását, ezen belül a begyűjtés költségeit,
a közszolgáltatás fejleszthető fenntartása érdekében szükséges felújításokat,
karbantartásokat és azok költségeit,
a közszolgáltatás ellátásához szükséges tervezett beruházásokat és azok költségeit.

4.10. A közszolgáltató a költségelszámolás részeként javaslatot tehet a közszolgáltatás
díjának módosítására.
4.11. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet
biztosít a közszolgáltatás megrendelői, igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati
tevékenység során a megrendeléseket, kifogásokat, panaszokat a hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint kell kezelni. A közszolgáltatással kapcsolatos panaszokról,
kifogásokról, azok kezeléséről és megoldásáról a Közszolgáltató az Önkormányzatot a
4.10. pont szerinti költségelszámolással egyidejűleg, de külön beszámoló keretében
tájékoztatja.
4.12. Közszolgáltató köteles a szerződés időtartama alatt esetlegesen lejáró hatósági
engedélyek megújításáról megfelelő időben gondoskodni és azt az Önkormányzat részére
bemutatni.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információkat megadja, továbbá elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen
folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolását.
5.2.Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat
haladéktalanul, de legkésőbb az érkezéstől számított 8 napon belül továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett
intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül írásban tájékoztatja az
Önkormányzatot.
6. A Közszolgálati szerződés módosítása és megszűnése
6.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek
együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges
jognyilatkozatot, hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása
szükséges.
6.2.Jelen szerződést az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal, közös
megegyezéssel – kizárólag a jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeire
vonatkozóan – módosíthatják.
6.3. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
-

a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával,
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
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-

elállással, ha teljesítés még nem kezdődött meg,
a 4.12. pontban foglaltak nem teljesítése esetén,
felmondással

6.4.Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben
meghatározott esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 3 hónap.
7. Záró rendelkezések
7.1. Szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton
kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a
Felek jelen szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére – perértékétől függően –
a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Vgtv., az önkormányzati
rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek a jelen 6 példányból álló szerződést képviselőik útján, elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá.
Sándorfalva, 2016….

………………………………………….
Búza Katalin
alpolgármester
Sándorfalva Városi Önkormányzat
P.H.

……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Közszolgáltató
P.H.
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