
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2018. február 6-án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 6/2014.(V.28.) 

önkormányzati rendeletét  ( továbbiakban: Ör.) a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól. 

 

A hivatkozott Ör 3.§ (2) bekezdése szerint a feladat ellátására Somogyi István 6070. Izsák 

Kossuth Lajos u.89. szám alatti lakossal köt közszolgáltatási szerződést. Nevezett részére a 

feladat ellátásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- 

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/6030/1/2015. ált szám 

alatt határozatot adott ki, mely szerint KSZ8/Bács – Kiskun MKI/2015. szám alatt nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtést végző közszolgáltatóként 

nyilvántartásba vette. 

 

A szerződés megkötésének feltételei adottak, így az új szerződés megkötésének nincs 

akadálya, mivel korábbi megbízása 2017. december 31. napján lejárt. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Kérem, hogy a mellékelt szerződést hagyja jóvá és bízzon meg annak aláírásával. 

 

I z s á k, 2018. január 30. 

 

                                                                                                         (: Mondok József:) 

                                                                                                              polgármester 

 

 

Határozat tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi István 6070. Izsák Kossuth Lajos 

u.89. szám alatti lakossal kötendő-  és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyában – szerződést jóváhagyja és annak 

aláírására a Polgármester felhatalmazza. 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős:   Mondok József polgármester.     
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött: 

- egyrészről: Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1) képviseletében 

eljáró Mondok József polgármester ( a továbbiakban: megbízó) 

- másrészről: Somogyi István vállalkozó (6070. Izsák Kossuth Lajos u.89) ( a továbbiakban: 

közszolgáltató) között a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás tárgyában az alulírott helyen időben és feltételekkel: 

 

1. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testület a város közigazgatási határain belül a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását szervezett 

közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére Somogyi István 6070. Izsák Kossuth Lajos u.89. szám alatti 

lakos egyéni vállalkozó – a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság beszállítási engedélyével rendelkező, a közszolgáltatásra meghirdetett 

nyilvános pályázat útján kiválasztott - közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles 

ellátni a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig. 

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére kijelölt telephely Izsák 

szennyvíztisztító telep leürítő helye, hrsz: 0346/32, címe: 6070. Izsák Gedeon dűlő 73, 

üzemeltető a BÁCSVÍZ Zmrt. A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos szerződés kötni a telephely üzemeltetőjével. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag az erre kijelölt helyen üríthető 

le. 

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása csak e célra 

engedélyezett, és a szállításukhoz előírt vizsgával rendelkező zárt gyűjtőtartályban 

( szippantó) történhet a közutak szennyezése nélkül. 

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a tulajdonosnak kell a 

közszolgáltatónál megrendelni, a közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz gyűjtését és szállítását kizárólag eseti megrendelés alapján végzi. 

 

6. A közszolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizet elszállítani. 

 

7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatosan a 

Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint szerződéses 

jogviszony a szolgáltatási igénybevételével jön létre. 

   

8. A közszolgáltatást igénybe vevő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítására vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon jelentheti 

be. 

 

9. A közszolgáltató a közszolgáltatásra megkötött szerződésben foglaltak szerinti ügyeleti 

rendet köteles fenntartani. 



-3- 

 

10. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását 

e szerződés  mellékletében foglaltak szerinti díj ellenében végezheti. 

 

11. A közszolgáltató köteles a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről 

számlát kiállítani, és annak egy példányát a leürítési hely üzemeltetőjének leürítéskor átadni. 

 

12. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

 

13. A közszolgáltató a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve jelen 

szerződésben meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

 

14 Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett 

megtagadja annak elszállítását. 

 

15. A közszolgáltatónak a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás 

céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi 

hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell 

szolgáltatnia. 

 

16. Az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Az 

ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, 

ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik. 

 

17. Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni a 

közszolgáltatást és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az 

időszakra terjednek ki. 

 

18. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és ideiglenes tárolását az 

ingatlan tulajdonosa köteles oly módon végezni, hogy az  közegészségügyi előírásokat ne 

sértsen, a környezetet nem veszélyeztesse, másoknak kárt és érdeksérelmet ne okozzon. 

 

19. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelésekor a 

tulajdonos egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt szennyvíz 

kizárólagosan háztartási szennyvizet tartalmaz. 

 

20. Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása során 

bebizonyosodik, hogy a tulajdonostól elszállított szennyvíz nem kizárólagosan kommunális 

szennyvizet tartalmazott, úgy a tulajdonos az okozott kárért a szolgáltató felé a polgári jog 

szabályai szerint felel. 

 

21.A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület határozza meg a szolgáltatóval történt 

egyeztetést követően. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért, 

elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos jelen szerződés 1. számú 

mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. A tulajdonos a díjat a szolgáltató által 

meghatározott módon fizeti meg. 
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22. A közszolgáltató ármegállapítására vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 30-ig 

jelezheti a Képviselő-testület felé. 

 

23. A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját évente felülvizsgálhatja. 

 

24. A Képviselő-testület a város közigazgatási területéről beszállított nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz szabályozott elhelyezésének és ártalmatlanításának 

elősegítése érdekében az állami költségvetési törvényben foglaltak szerinti támogatást 

biztosítja. 

 

25. A 24. pont szerinti támogatást a közszolgáltató az ártalmatlanítást követően a 

tárgyhónapot követő hónap 10-ig igényelheti az önkormányzattól. Az igényléshez csatolni 

kell a beszállított szennyvíz mennyiségét és eredetét igazoló számlák másolatát. A támogatás 

folyósításáról a jegyző gondoskodik. 

 

26. A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a 

közszolgáltatást igénybevevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás 

igénybevételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, 

születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni. 

 

27. A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a 

mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 

28. A közszolgáltatási szerződés 2018. február 7. napján lép hatályba és 2020. december 31. 

napjáig időtartamra szól. 

 

29. A szerződő felek vitájukat tárgyalás útján a hatályos jogszabályok és Izsák Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének e tárgyban alkotott 6/2014.(V.28.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak szerint rendezik. Per esetére a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyező nyilatkozatukat írták alá. 

I z s á k, 2018. február 6. 

 

 

(: Mondok József:)                             ( Somogyi István:) 

                                   polgármester                                        vállalkozó 

                                     megbízó                                           közszolgáltató 

 

 

1. számú melléklet a közszolgáltatási szerződéshez 

 

Fizetendő díj meghatározása 

 

Ártalmatlanítási díj:      535 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét 

 

Vállalkozói díj:          1.600 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét 

 

Összesen:                   2.135 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét. 


