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1. számú előterjesztés 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással kapcsolatos döntések 

 

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Melléklet: „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról” rendelet-tervezet 

 

2./ Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 

Melléklet: szerződés tervezet 

 

3./ „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás 

elfogadása 

Melléklet: Liquid-Porter Kft. által megküldött költségelszámolás 

 

 

Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző 

Előzetesen véleményezi: Gazdasági Bizottság 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Fejér Megyei Kormánymegbízott által FEB/02/1198-1/2015. számon kiadott javaslat 

megtárgyalása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása: 

 

A Fejér Megyei Kormánymegbízott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt a képviselő-testület felé 

annak érekében, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 5., 11. és 19. pontjaiban meghatározott 

kötelező önkormányzati közfeladatként a köztisztaságra, a települési környezet tisztaságának 

biztosítására, a hulladékgazdálkodásra és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

megfelelően szabályozásra illetőleg ellátásra kerüljenek. 

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős 

Államtitkárának XXII-6/189963/2013. számú államtitkári utasításával elrendelt 

célellenőrzésének végrehajtása során Kormányhivatal megvizsgálta Pázmánd Község 

Önkormányzat képviselő-testületének  

- a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 16/2013. (XII. 17.)  

  önkormányzati rendeletét, 

- a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendeletét.  

 

A célellenőrzés során olyan hiányosságokat és nem megfelelő szabályozásokat tapasztalt, 

amelyek a javaslat megtételét indokolttá tették.  
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Az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat által kötelezően ellátandó 

közfeladatok körét. Ezek többek között a környezet-egészségügy (köztisztaság, település 

környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), a helyi környezet- és 

természetvédelem, a vízgazdálkodás, a vízkárelhárítás, a hulladékgazdálkodás.  

 

A kötelező feladatellátás biztosítása érdekében a helyi önkormányzatnak a szakágazati törvény 

rendeletalkotási felhatalmazást és jogalkotási kereteket biztosít.  

 

A települési hulladék vonatkozásában 2016. február 23. i képviselő-testületi ülésen új rendelet 

megalkotására került sor mely az 1/2016. (III.11.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. (Vgt.) 45. § (6) bekezdése tartalmazza a rendeletalkotási 

felhatalmazást.  

 

„45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 

44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.” 

 

Ezen felhatalmazások alapján a képviselő-testület köteles rendeletet alkotni, melynek során 

mind a szakágazati, mind pedig a jogalkotás szabályszerűségére vonatkozó rendelkezéseket 

meg kell tartania.  

A jogalkotási felhatalmazások a települései hulladék és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz vonatkozásában meghatározzák azokat a minimális kötelező tartalmi 

elemeket, amelyeket a témában alkotott rendeletnek, rendeleteknek tartalmaznia kell.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában  rendelkezést a Vgt. 44/C. 

§ (2) bekezdése tartalmaz.  

„44/C. § (2) 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 Kúria Önkormányzati Tanácsa  

5.014/2014./3. számú határozata szerint pedig a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles rendeletet alkotni  a nem 
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közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben 

az adott településen találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok.  

 

A Kúriai joggyakorlat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a 

települési önkormányzat a felhatalmazásnak megfelelő, a szakágazati jogszabályokban 

meghatározott szabályozási tartalommal köteles rendeletet alkotni.  

A szakágazati törvények mellett a jogalkotás során figyelembe kell venni a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX törvény (Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 

IRM rendelet (Jszr.) előírásait is.  

 

 

Az Mötv133. § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat 

felé, melyet a képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. Amennyiben a 

képviselő-testület a javaslatot határidőben nem tárgyalja meg, illetőleg arról döntést nem hoz 

úgy az Mötv. 132. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi eljárás lefolytatására kerül 

sor.  

 

Fentiekre tekintettel új rendelet alkotása válik szükségessé, a javasolt rendelet tervezet jelen 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A rendelet tervezet már több alkalommal volt a képviselő-testület előtt.  Legutóbb a 2016. 

február 23. napján tartott ülésen, azonban tekintettel arra, hogy a Megyei Önkormányzat és a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától mint 

illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének beszerzése folyamatban volt, ezért  

a jóváhagyások megérkezéséig  a napirendről levette a téma tárgyalását. 

 

Időközben megérkezett mindkét szerv jóváhagyó véleménye. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal véleménye:  „a tárgyi önkormányzati rendelet 

tervezetében foglaltak ellen környezetvédelmi szempontból nem emelek kifogást” 

 

Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke: „ egyetért a rendelet tervezetben foglaltakkal és fontosnak 

tartja a környezetvédelmi célú előírások hatékony betartását – a település ill. Fejér megye 

környezeti állapotának megóvása, javítása érdekében. 

Környezetvédelmi szempontból fontos feladat a megye valamennyi településén a talaj,  a 

felszíni- és felszín alatti vízrendszer védelmének biztosítása érdekében a szennyvíz 

ártalommentes gyűjtése, elhelyezése ill. elvezetése, kezelése, a kiépült szennyvízcsatorna való 

rákötés arányának növelése.” 

 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását, és a döntések meghozatalát. 
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1./ 

 

Tervezet 

 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016. (…..) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat 

állásfoglalásával a következőket rendeli el:  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa, fogalommeghatározások 

 

1.§ (1) Pázmánd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Pázmánd Község közigazgatási területén „a 

vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) 

bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Pázmánd Község közigazgatási 

területének határaival. 

(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Pázmánd Község közigazgatási 

területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával 

ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb 

jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki. 

(4) E rendelet alkalmazásában,  

szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató 

felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül. 

üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott 

ingatlan.  

életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy 

ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi 

életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza, ott folytatja 

az életviteléhez szükséges tevékenységeket, (pl. étkezés, főzés, mosás), közüzemi 

szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési 

címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. 

 

 

Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési 

területe 

 

2.§ (1) Pázmánd közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan a Liquid -Porter 

Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3 ) szám alatti telephellyel működő 

vállalkozó  (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a Pázmánd Község 

Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.  
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 (2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából a DRV Zrt. által üzemeltetett, Agárdi  

szennyvíztisztító telepre  köteles elhelyezni.  

 (3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást  2016. március 1. napjától 20  …….. napjáig látja el. 

 (4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési 

területen látja el. 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos 

ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei 

 

3.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, 

vagy „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló kormányrendeletben 

meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett 

háztartási szennyvizet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 

kormányrendeletben, valamint „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről” szóló egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott 

módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától 

függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben 

meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

adatokat közölni. 

(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi 

jelöléssel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles 

erről a tényről, annak bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejű 

tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és 

egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását 

annak összegyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az 

ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott 

módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles 

gondoskodni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától 

függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni. 

 

4.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe 

vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-

mailban történik a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles 

a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb 3 órás időintervallumot tartalmaz, az 

ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan-tulajdonossal 24 

órával korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés 

beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni 

 

5.§ A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az 

a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll. 

 

6. § A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 
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a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét 

feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás 

közzététele útján tájékoztatja, 

b) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett 

időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani, 

c) a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű 

fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében a 20/8059009  

telefonszámon, és a liquid.porter@gmail.com email címen elektronikus 

ügyfélszolgálatot működtet, 

d) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 

köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat, 

e) a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását 

nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás 

alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés 

feltételeinek nem felel meg. 

7.§ (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon  történik. A 

kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok 

legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

 (2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat 

köteles fizetni, amelynek legmagasabb egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza. 

  

8.§ Az alapdíj a Vgt. 44/D.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj.  

 

9.§ (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött 

és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja. 

(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

után köbméterenként számítandó. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített 

szintmérő alapján kell megállapítani. 

 (3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (1) bekezdés szerinti 

egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

  

10.§ A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos 

aláírásával igazoltatni.  

 

11.§ (1) Az igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az az ürítési díjat alkalmanként, a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által 

helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni. 

 (2) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, a 

számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles 

megfizetni. 

 (3) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díj fizetésének módja: 

a) készpénz, 

b) csoportos beszedési megbízás, 

c) banki átutalás, vagy 

d) készpénz-átutalási megbízás. 

 (4) A díjfizetési módot az ingatlantulajdonos szabadon választja meg, valamint jogosult a 

választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni. 

 

mailto:liquid.porter@gmail.com
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12.§ A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során „a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) 

bekezdései szerint köteles eljárni.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 

13.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

megkötését. 

(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az 

alábbiakat tartalmazza: 

a) a Közszolgáltató azonosító adatait,  

b) az ingatlantulajdonos adatait: 

c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 

székhelyének, telephelyének címét, adószámát,  

d) a természetes személy ingatlantulajdonos a személyes adatai közül a családi és 

utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,  

e) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

f) a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat, 

g) a felek jogait és kötelezettségeit, 

h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját, 

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,  

j) szerződéskötés helyét, idejét 

k) szerződő felek aláírását. 

 

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint az 5.§-ban foglaltak 

szerint jön létre.  

Kedvezmények, mentességek 

 

14.§ Pázmánd Község Önkormányzat az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási 

díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg. 

 

Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 

 

15.§ (1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem 

korlátlan alkalommal megismételhető.  

(2) A szüneteltetés feltételei:  

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés 

álljon fenn, és  

b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan, 

vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan. 

(3) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a 

kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre 

vonatkozó igazolás alapján.  
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(4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell 

a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a 

szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz 

mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.  

(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a 

kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon 

belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.  

(6) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános 

szabályokat kell alkalmazni.  

(7) Az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles 

a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn. 

(8) Ha az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az 

ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére. 

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

16.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az 

ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.  

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet 

kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási 

szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli. 

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási 

szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási 

díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a 

felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében 

meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.  

(4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés 

személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra. 

(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, 

feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e 

tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek 

hozzá, ne ismerhessék meg. 

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a 

közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem 

adja. 

Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés 

 

17.§ (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a 

nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az 

érintett ingatlan ingatlantulajdonosa köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 

munkanapon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.  

(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon 

történik.  
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(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos 

köteles megfizetni. 

(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén a Vgt. 44/J.§ (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadók.   

18.§ (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési 

önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása 

során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató Korm. rendelet  

 

19. § (1) b) pontja szerinti évi adatszolgáltatását.  

(2) Ha a települési önkormányzat jegyzője a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltaktól eltérést tapasztal, úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál 

kezdeményezni.  

Záró rendelkezések 

 

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától 

kell alkalmazni.   

(2) Hatályát veszti Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a települési 

folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről”  szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete.  

(3) A társasházat és a lakásszövetkezetet a díjkedvezmény az ingatlan tulajdonnal rendelkező 

természetes személyek vonatkozásában illeti meg. A díjkedvezmény megállapítására a 

társasháznak vagy lakásszövetkezetnek „a szippantott szennyvízre vonatkozó 

rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról” szóló 2013. évi CXIV. törvény 2. §-a szerinti tájékoztatását és adatszolgáltatását 

kell alapul venni. 

  

Pázmánd, 2016. május 

   

 

Dr Virányiné dr Reichenbach Mónika             Járfás Andrea 

               polgármester        jegyző  

 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  

Pázmánd, 2016. ……………………. 

 

 

    Járfás Andrea 

           jegyző 
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1. melléklet a …../….. (………) önkormányzati rendelethez 
  

 

A közszolgáltatási díj:   

alapdíj: 2000 Ft/hó 

ürítési díj: 1000 Ft/m3 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

 

Közszolgáltató által megállapított közszolgáltatási díj részletes kalkulációs sémája és 

módszertana 

 

Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. 

DIJKALKULÁCIÓ 

 

Pázmánd Község részt vesz a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programban. 

Így az 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról  44/D § (5) bekezdése kimondja, hogy 

kéttényezős árat kell tartalmaznia az árajánlatnak, amely alapdíjból és ürítési díjból áll. 

- Az alapdíj:  

 Pázmánd Község részére kiajánlott alapdíj 2000 Ft+Áfa/ év értékben a következő 

 költségeket vettem számításba: 

  üzemeltetései költségeket: 40% 

  számlázás és díjbekérés költségek: 15% 

  környezetvédelmi kiadások és ráfordítások költségei: 10% 

  amortizáció s felújítás költségei: 35% 

 

 

- Az ürítési díj: 

 Pázmánd Község részére kiajánlott ürítési díj 1100 Ft+Áfa/m3 értékben következő 

 költségeket vettem számításba: 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő 

költségeket: 80% 

 a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza: 20% 
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2. melléklet a …../….. (………) önkormányzati rendelethez 
  

Kérelem 

  

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás szüneteltetésére 
  

  

Kérelmező ingatlantulajdonos családi- és utóneve:   

Kérelmező ingatlantulajdonos lakóhelye:   

Kérelemmel érintett ingatlan címe:   

Kérelemmel érintett ingatlan jellege:   

Szüneteltetés kezdő időpontja:   

Szünetelés várható záró időpontja:   

  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent közölt adatokban a szüneteltetés joghatálya alatt 

változás áll be, annak tényét a Közszolgáltatónak a változás beállásától számított 5 

munkanapon belül köteles vagyok a Közszolgáltatónak változás bejelentési eljárásban 

bejelenteni.  

  

Kérelemhez csatolandó igazolás:  

Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét igazoló, 

települési önkormányzat által kiállított igazolás. 

  

  

Kelt:   

  

Aláírás:   

  
 Nem lehet hosszabb a kezdő időponttól számított 6 hónapnál. 
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3. melléklet a …../….. (……….) önkormányzati rendelethez 
   

Változás bejelentési nyomtatvány 
   

Kérelmező ingatlantulajdonos családi- és utóneve:   

Kérelmező ingatlantulajdonos lakóhelye:   

Kérelemmel érintett ingatlan címe:   

Változás oka:   

Változás kezdő időpontja:   

  

 Tudomásul veszem, hogy az általam közölt bejelentés a valóságnak megfelel.  

  

  

Kelt:   

  

Aláírás:   
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Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés 

 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016. (….) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
I. 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § 

(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  

 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásait, 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás kötelezőjellege növeli a 

háztartások kiadásait, ugyanakkor 

állampolgári kötelesség is, hogy a 

háztartásoknál keletkező szennyvíz ne 

terhelje a környezetet.  

 

ab) környezeti és egészségi 

következményeit, 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás igénybe vétele, a település 

lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet 

biztosít. Ezáltal csökken a környezet 

terhelése, a környezeti ártalmak 

mérséklődnek. 

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló 

hatásait, 
Nem mérhető. 

  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 

A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 

bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 

jogszabálysértést eredményez.  

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevételt tehet a 

Kormányhivatal 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 

közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak. 
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II. Indoklás 

 

1. Általános indokolás 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

2013. január 1-jétől már nem a hulladékgazdálkodás, hanem a vízgazdálkodás szabályozási 

körébe tartozik, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 

IX/A. fejezetében foglaltak szerint.  

 

A Vgtv. 45. § (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a települési önkormányzat Képviselő-

testülete számára, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben 

szabályozza. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése szerint, 

a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó 

jogszabályból kifejezetten más nem következik. 

 

A jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását tette 

szükségessé a jogi környezet megváltozása. 

                                                               

Szükségessé vált tehát a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatást szabályozó rendelet magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő 

felülvizsgálata és ezáltal új rendelet meghozatala, a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül 

helyezésével egy időben. 

 

2. Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határát, fogalommeghatározásokat 

tartalmazza a rendelkezés. 

A 2. §-hoz: A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési 

területe került meghatározásra. 

A 3.-12. §-hoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel 

összefüggő jogai és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

A 13.§-hoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

A 14. §-hoz: A kedvezmények és mentesség szabályairól rendelkezik. 

A 15. §-hoz: Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra 

vonatkozó sajátos szabályokról rendelkezik-. 

A 16. §-hoz: A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket határozza meg. 

A 17.-19. §-hoz: A változás bejelentési eljárás és ellenőrzés szabályairól rendelkezik. 

A 20. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. A rendelet hatályba 

lépésével egyidejűleg hatályát vesztő rendelet meghatározása. 
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2./ 

Közszolgáltatási szerződés Pázmánd Község közigazgatási területén keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező 

közszolgáltatás ellátásáról 

 

A Vgtv. 44/G §-a előírja, hogy a települési önkormányzat képviselő testülete közszolgáltatás 

ellátására írásban szerződést kell hogy kössön legfeljebb 10 év időtartamra. A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

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

közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a Vgtv. 44/F.§ (3) 

bekezdés c) pontja szerint – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges 

közbeszerzési eljárás lefolytatása – közszolgáltatásra kijelölttel köti meg a települési 

önkormányzat.  

 

Pázmánd Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező 

közszolgáltatás ellátására a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft (székhelye: 1077 

Budapest, Bethlen  Gábor út 3. II.24) alatti céggel mint  közszolgáltatóval kötött szerződés 

alapján gondoskodik. A szerződés 2014. március 01. napjától 2016. március 1 napjáig került 

megkötésre, mely lejárata miatt felülvizsgálatra szorul, és új szerződés megkötése válik 

szükségessé. Jelen előterjesztés részeként  az új  szerződés tervezet is mellékelve. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Pázmánd  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016.. (…...) határozata 

Közszolgáltatási szerződés 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pázmánd Község 

közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződést elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  jegyző, polgármester,  
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Közszolgáltatási szerződés 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

mely létrejött egyrészről Pázmánd Község Önkormányzat (cím: 2476. Pázmánd, Fő utca 80., 

adószám: 15362993-2-07, képviseli: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester), mint 

megbízó (a továbbiakban: Megbízó), valamint a  

 

LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. (cím: 1077. Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24., 

adószám: 24141613-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-992372, KÜJ szám: 103055248, KTJ szám: 

102378499, képviseli: Bársony Zsolt ügyvezető), mint közszolgáltató (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) 

 

között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 

 

1. A szerződés tárgya: 

Pázmán község közigazgatási területén keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása Pázmánd Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ………………………… önkormányzati rendelete szerint, a 

………………………… sz. határozata alapján. 

 

2. A közszolgáltatás megnevezése: 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítás céljából 

történő elhelyezése. 

 

3. A közszolgáltatás minőségi ismérve: 

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

annak azonnali ártalmatlanítása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése az átadás helyén. 

Az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely: az Agárd, ……………….. hrsz. alatti szennyvíztisztító-

telepen kialakított akna. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Pázmánd község közigazgatási területe. 

 

5. A közigazgatási szerződés időtartama: 2016. április 01. napjától ………………………….-ig. 

 

6. Közszolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy vállalja jelen szerződésben előírt közszolgáltatási feladat 

elvégzését azzal, hogy jelen jognyilatkozatával kijelenti, hogy a szerződés aláírásának, illetve a 

közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezik: 

 

a.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, 

gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel; 

 

b.) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, 

hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 

járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, 

fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel; 

 

c.) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen 

keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

 

d.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő 

településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel; továbbá 
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e.) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához 

és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.  

 

7. A közszolgáltató feladatai: 

 

a.) Közszolgáltató a Pázmánd község közigazgatási területén keletkezett, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását folyamatosan, rendszeresen és 

teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 

44/B-44/J §-as, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 32/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet, továbbá jelen szerződésben 

foglaltak szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

valamint egyéb jogszabályi előírások megtartásával.  

 

b.) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott 

közegészségügyi, technikai és egyéb feltételeket, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós 

és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. 

 

c.) Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés sorrendjében, 

72 órán belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki. Vasárnap és az állami ünnepek 

munkaszüneti napokat jelentenek. Közszolgáltató a rendkívüli szolgáltatási igényeket 

folyamatos rendelkezésre állással, minden nap teljesíti, a szennyvíztelep nyitvatartási idejéhez 

igazítva. 

 

d.) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 

járművet, gépet, eszközt és berendezést, garantálja a feladat elvégzéséhez szükséges létszámú 

és képzettségű szakember alkalmazását. 

 

e.) Közszolgáltató garantálja a közszolgáltatás folyamatos, rendszeres, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését.  

 

f.) Közszolgáltató a begyűjtött és leürített szennyvízről olyan nyilvántartást vezet, melyből a 

ténylegesen elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, 

minősége, származási helye, továbbá a begyűjtés időpontja és az ingatlantulajdonos személye 

megállapítható. 

 

A nyilvántartás települési bontásban tartalmazza a következőket: 

- szolgáltatást igénybevevők listája, 

- szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége m3-ben,  

- fuvarok száma, 

- rendkívüli események, fontos információk megjelölése. 

Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a Megbízó önkormányzat részére 

félévente átadja. ezen felül köteles tájékoztatni a Megbízót az általa alkalmazott díj mértékéről, 

valamint a tapasztalatairól. 

g.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése során köteles a 

hatályos jogszabályok szerint eljárni. 

 

h.) A Közszolgáltató a tevékenység elvégzéséről számlát küld a fogyasztónak, melynek formája a 

fogyasztó választása alapján készpénz átutalási megbízás vagy átutalásos számla. A 

szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza. A 

közszolgáltatási díjról szóló számla számlaképe megfelel az egységes számlaképről szóló 2013. 

évi CLXXXVIII. törvény előírásainak. 
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i.) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és az esetleges észrevételek, kifogások 

panaszok megtételéhez szükséges információkat Megbízó rendelkezésére bocsátja, amely 

alapján Megbízó tájékoztatja a lakosságot. 

 

j.) A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, 

kifogásaikat, panaszaikat a következőképpen jelezhetik: 

 

Telefon: a Közszolgáltató ügyfélszolgálati munkatársai munkanapokon 7:30-tól 15:30-ig 

fogadják a bejelentéseket a 06 20/805-9009 telefonszámon, valamint elektronikus úton a 

liquid.porter@gmail.com e-mail címen. 

 

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, kifogások, panaszok kivizsgálását a bejelentéstől, 

illetve az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 48 órán belül meg kell kezdeni. A 

vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a megrendelőt30napon belül írásban 

tájékoztatni kell. 

 

k.) Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetén, ha az a 

közszolgáltatási tevékenységével okozati összefüggésben van. 

 

l.) Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi rendeletével kapcsolatos, úgy a 

Közszolgáltató 15 napon belül köteles az ügyiratot – a panaszos egyidejű értesítése mellett – 

Megbízóhoz megküldeni. 

 

m.) A fentiek alapján a Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők részére hozzáférhető 

ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet. Pázmánd község honlapján, a Pázmándi 

Polgármesteri Hivatalban és más hivatalos helyiségekben közzéteszi a szolgáltatási tájékoztatót, 

melynek feltételei szerint lehet a szolgáltatást megrendelni, információt és soron kívül 

segítséget kérni. 

 

n.) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben 

szokásos módon, felhívás közzététele útján tájékoztatja. A közszolgáltatás feltételeiben 

bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte 

előtt 30 nappal – felhívás közzétételével értesíti. 

 

o.) Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 

készíteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig Megbízónak benyújtani. 

 

p.) Közszolgáltatónak a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat – ideértve Pázmánd Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló ………………………. rendeletét is – be kell 

tartania és teljesítenie kell akkor is, ha azok rendelkezéseit e szerződés külön nem tartalmazza.  

 

8. Megbízós kötelezettségei: 

 

a.) Megbízó a közszolgáltatás hatékony, folyamatos és rendszeres ellátásához a közszolgáltató 

számára információkat szolgáltatja. 

b.) Megbízó a Pázmánd község közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítésében részt vállal. 

c.) Megbízó a közszolgáltatás körébe tartozó és a terepülésen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenység összehangolását elősegíti. 

d.) Megbízó a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja. 

e.) Megbízó – a közszolgáltató költségelemzése és díjkalkulációja alapján – határozza meg a 

közszolgáltatási díj mértékét. 

 

9. A közszolgáltatás finanszírozása: 

mailto:liquid.porter@gmail.com
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a.) A közszolgáltatás díjának meghatározásakor a Vgt. 44/D. §-a szerint kell eljárni, a kéttényezős 

ürítési díj mértékét az önkormányzat rendelte tartalmazza. 

b.) A díjhátralékkal kapcsolatos szabályokat a Vgt. 44/E. §-as tartalmazza. 

c.) Közszolgáltató évente egy alkalommal – október 31-ig – kezdeményezheti a díj – díjkalkuláció 

alapján történő – felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek a Vgt. 44/D. § 

(7) bekezdése szerinti költségelemzéssel alátámasztott, az önkormányzat által elismert és 

műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében. 

 

10. Felek rögzítik, hogy a szennyvíztisztító telep szennyvíz-elhelyezési díja része a közszolgáltatási 

díjnak. 

 

11. Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiak szerint szedi be: 

- a lakosságtól a teljesítést követően, készpénzfizetési számla alapján, 

- a közszolgáltatást igénybevevő szervezetektől külön megállapodás szerint időszaki 

számlázással készpénzben vagy átutalásos fizetéssel. 

 

12.  Közszolgáltató – amennyiben a kötelező ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelés 

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.  

 

13. Közszolgáltatónak meg kell felelnie a Vgt. 44/F. §-ában foglalt követelményeknek. E szerint: 

 

13.1. Közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – folyamatosan köteles 

gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a 

környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett. 

 

13.2. Közszolgáltató a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi 

hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet végzőkről. 

 

13.3. Közszolgáltatást az végezhet, aki 

a.) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a 

közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul 

megfelelő ellátását. 

 

b.) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi 

hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette, 

 

c.) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges 

– kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

13.4. A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell 

történnie. 

 

13.5. A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. 

 

13.6. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a 

hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az 

eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. 

 

14. A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében Megbízó előzetes írásbeli engedélyével 

Közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére 

teljesítési segéd által végzett munkáért Közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 
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15. Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést. 

 

16. Megbízó jelen szerződést a Vgt. 44/G. § (3) bekezdésében foglalt esetben mondhatja fel. E szerint: 

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 kötelezettséget neki felróhatoan súlyosan 
megsérti. 

17. Közszolgaltató jelen szerződest a Vgt. 44/G. § (4) bekezdésében foglalt esetben 
mondhatja fel. E szerint: 

A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést 

akkor mondhatja fel, ha 

a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerzödésben meghatározott 
kötelezettséget - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és 
ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgaltatás 
teljesítéset, vagy 

b) a közszolgáltatási szerződes megkötését követően hatályba lépett jogszabály 
a kozszolgaltatasi szerzodes tartalmi elemeit ugy valtoztatja meg, hogy az a 
kozszolgaltatonak a kozszolgaltatas szerzodesszeru teljesltese korebe tartozo 
lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti. 

18. A felmondasi idore a Vgt. 44/G. § (5) bekezdeset kell alkalmazni azzal, hogy a 
felmondasi idot a felek negy honapban allapitjak meg. 

19. Kozszolgaltato megblzo fele torteno koltsegelszamolasi kotelezettsegere a Vgt. 
44/H. §-at kell alkalmazni. E szerint: 
Kozszolgaltato koteles a kozszolgaltatoi tevekenysegerol evente reszletes 

koltsegelszamolast keszlteni, es azt a targyevet koveto ev marcius 31-ig a teleptilesi 

onkormanyzatnak benyujtani. 
A kozszolgaltatas kereteibe nem tartozo mas szolgaltatas koltsegeit, elszamolasat es 
dljat szigoruan el kell kulonlteni, es e koltsegeket a kozszolgaltatas dljabol nem lehet 
fmanszirozni. 

20. Kozszolgaltato a kozszolgaltatas ellatasaval osszefuggesben, kizarolag a 
kozszolgaltatast igenybe vevok nyilvantartasa erdekeben, a kozszolgaltatas igenybe 
vetelenek idotartalma alatt jogosult a kozszolgaltatast igenybe vevo nevet, szuletesi 
helyet es idejet, anyja nevet, mint termeszetes szemelyazonosito adatot, valamint 
lakcimet kezelni. 
Kozszolgaltato koteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelesevel osszefuggesben a 
mindenkor hatalyos adatvedelmi rendelkezeseket betartani, az adatok biztonsagos 
orzeserol gondoskodni. 

21. Jelen kozszolgaltatasi szerzodes megszunik: 

- a hatarozott ido lejartaval, 

- a kozszolgaltato jogutod nelkiili megszunesevel, 
- elallassal, ha a teljesites meg nem kezdodott meg, 
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-felmondassal. .  
 
Szerzodo felek kijelentik, hogy jelen szerzodesben foglaltak teljesltese erdekeben egymassal 
egyiittmukodnek, a szerzodes teljesltesevel kapcsolatos minden lenyeges tenyrol, kortilmenyrol 
egymast haladektalanul tajekoztatjak. Jelen szerzodesben nem\ szabalyozott kerdesekben a 
Polgari Torvenykdnyv, a Vgt., Eresi Varos Onkormanyzat Kepviselo- testiiletenek <32/2015. 
'(XI725.)! onkormanyzati rendelete, valamint egyeb vonatkozo jogszabalyok rendelkezeseit 
kell alkalmazni. 
 

22. Szerzodo felek jelen szerzodesbol fakado jogvitaik kolcsonos erdekeket 
figyelembe vevo egyeztetes utjan rendezik, melynek eredmenyet Irasban 
rogzltik. Az egyeztetes sikertelensege 

eseten jelen szerzodesbol fakado jogvitaik eldontesere a Szekesfehervari 

Jarasbirosag kizarolagos illetekesseget kotik ki. 

23. Felek jelen szerzodesben foglaltakat elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot, sajat kezuleg, jovahagyolag irtak ala. 

Kelt: …………….. 

megbízó 

 

 

  

 

 

Kozszolgaltato Liquid-

Porter Kft. 
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3./  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás 

elfogadása 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényi 44/H. § (1) bekezdése szerint a 

közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente részletes költségelszámolást 

készíteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. 

 

A Liquid Porter Kft. által elkészített részletes költségelszámolás az előterjesztés része. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Pázmánd  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016.. (…...) határozata 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a Liquid Porter Kft. mint közszolgáltató által készített 

éves költségelszámolás elfogadásáról 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

összefüggésben a Liquid Porter Kft. mint közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolást, melyet elfogad. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  jegyző, polgármester,  

 

 

 


