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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a települési 
önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására szerződést kell kötnie. 
 
A képviselő-testület legutóbb a 2015. február 25-i ülésén a 12/2015. (II. 25.) 
határozatával hagyta jóvá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződést. 
A szerződést pályázat alapján Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozóval kötötte meg az 
önkormányzat. Ez a szerződés 2016. február 29-én lejárt, de érvényes pályázat nem 
volt. 
  
Mint ahogy a határozat 1. mellékletét képező „Megállapodás” „1. Előzmények” része 
is tartalmazza, az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (1) és (2) bekezdése 
alapján, ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 
közszolgáltatás a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a 
378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában kijelölt állami szerv az 
ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes ellátására hatósági eljárás 
keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki. 
 
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 
(a továbbiakban: Katvéd. Ig.) 35700/3159-7/2016. ált. számú határozatával az eddigi 
szolgáltatást végző Kis-Jakab Dezsőt jelölte ki, 2016. március 1. napjától, legfeljebb 1 
év időtartamra. 
A Katvéd. Ig. határozatának 3. pontjában a többi között azt is előírta, hogy Eplény 
Községi Önkormányzat, mint az ellátásért felelős települési önkormányzat, a kijelölést 
követően haladéktalanul, írásban megállapodást köt a kijelölt közérdekű 
szolgáltatóval  

- az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról; 
- az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és 

időpontjáról. 
(A Katvég. Ig. határozata külön fájlban pdf. formátumban az előterjesztés mellékletét 
képezi.) 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2016. március 7. 
 

Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (III. 9.) határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35700/3159-7/2016. ált. számú kijelölő határozata alapján, 

Eplény településen, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóként kijelölt Kis-Jakab 

Dezsővel kötendő, a határozat 1. mellékletét képező, közszolgáltatási szerződést 

jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2016. március 11. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 

 

Eplény, 2016. március 9. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (III. 

09.) határozatához 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (székhely: 8413 Eplény, 
Veszprémi utca 64., statisztikai számjele: 15568106-8411-321-19, adószáma: 
15568106-2-19) képviseli: Fiskál János polgármester, mint a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátásáért felelős 
települési önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) , 
 
másrészről Kis-Jakab Dezső (székhelye: 8416 Dudar, Petőfi u. 3., adószám: 
64307862-2-39, bankszámlaszám: 73900243-10001208, KÜJ azonosító: 101550275, 
KTJ azonosító: 101542178), mint közérdekű szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 
 
1.1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (1) és (2) 
bekezdése alapján, ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtési közszolgáltatás a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem 
biztosítható, a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában kijelölt 
állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki. 
 

1.2. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztálya 35700/3159-7/2016. ált. számú határozatával Eplény településen a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes ellátására 
közérdekű szolgáltatóként jelölte ki Szolgáltatót, 2016. március 1. napjától 
legfeljebb 1 év időtartamra. A határozatban rendelkezett az ürítés helye mint 
befogadó kijelöléséről , a szolgáltatásért fizetendő díjról és a díjelszámolásról. A 
határozatban kötelezte feleket a közérdekű szolgáltatás ellátásáról szóló 
megállapodás haladéktalan megkötésére, melyet felek az alábbi pontokban 
foglaltak szerint kötnek meg. 

 
2. A szerződés tárgya 

 
2.1 Az Önkormányzat megrendeli a Szolgáltatótól, Szolgáltató vállalja Eplény 

Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén kizárólagos joggal a 
háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek 
az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától 
folyamatos, szervezett átvételét, elszállítását, továbbá ártalmatlanítás céljából 
történő átadását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
fejezete alapján. 
 

2.2  Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a 2.1 pontban írt feladatok ellátását 
teljes körben vállalja. 

2.3 Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató rendelkezik a közérdekű szolgáltatás 
elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, feladatait a hatályos 
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jogszabályoknak – különösen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – és 
az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan, a lehető 
legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva, a lakossági érdekeket figyelembe véve 
látja el. 

 
2.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2.1-ben rögzített tevékenységét a 

begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnál bejelentette, a hatóság a 
tevékenységét nyilvántartásba vette, ez képezte a közérdekű szolgáltatóként 
való kijelölésének alapját. Szolgáltatónak a nyilvántartásban való szereplését a 
jelen megállapodás ideje alatt folyamatosan fenn kell tartania.  

 
3.  Az Önkormányzat kötelezettségei 
 
3.1 Az Önkormányzat a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához Szolgáltató 

számára biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges információkat, továbbá 
vállalja a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolás 
elősegítését. 

 
3.2 A Megrendelő kötelezi magát, hogy a helyben szokásos módon és a honlapján 

való közzététellel értesíti a lakosságot a közérdekű szolgáltató kijelöléséről és az 
ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról. 

 
3.3 Az Önkormányzat a Szolgáltató tevékenységét jogosult ellenőrizni. Szolgáltató 

köteles együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni, lehetőség szerint 
valamennyi okiratot rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszerből adatot 
szolgáltatni. Az ellenőrzés nem akadályozhatja, illetve zavarhatja Szolgáltatót a 
közérdekű szolgáltatás teljesítésében, feladatainak ellátásában. 

 
4.  A Szolgáltató kötelezettségei 
 
4.1 Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közérdekű 

szolgáltatást folyamatosan, teljes körűen ellátja. 
 
4.2 Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szennyvíz elszállításához speciális járművet 

és a szükséges megfelelő képzettségű szakembert biztosítja. Szolgáltató 
kötelezi magát, hogy a fent említett járművekkel és személyzettel a helyi 
rendeletben meghatározott rendszerben és gyakorisággal végzi el feladatát.  

 
4.3 Szolgáltatónak az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie a jelen szerződés 

fennállása alatt: 
- a közérdekű szolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel 

rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, 
berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, 
kezelésében vagy bérleményében levő – telephellyel, amely alkalmas a 
közérdekű szolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és 
műszaki ellenőrzésére; 
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- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közérdekű szolgáltatás 
keretében ellátandó tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

- a közérdekű szolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel. 

 
4.4 Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére végzi és 

szavatolja az Önkormányzatnak a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a 
szükséges mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember 
biztosítását, a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat, a vonatkozó 
hatályos jogszabályok, a környezetvédelmi előírások, a helyi önkormányzati 
rendelet és a rendeltetésszerű gépjármű üzemeltetés előírásainak betartását.  

 
4.5 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag a Bakonykarszt 

Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) által üzemeltetett zirci szennyvíztisztító 
telepen (8420 Zirc, Bakonybéli u. 5.) kerülhet ürítésre, melyet befogadóként a 
hatóság kijelölt.  

 
4.6 Szolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a megállapodás alapján 

végzett szolgáltatás tapasztalatairól, továbbá köteles a hulladékkezeléssel 
összefüggő, – Eplény községre elkülönített – adatszolgáltatást évente 
teljesíteni, melyhez nyilvántartást köteles működtetni. 

 
4.7 Szolgáltató a közérdekű szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási, 

ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszert működtet a 8416 Dudar, Petőfi S. u. 3. 
cím alatt, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket tehetnek. Szolgáltató 
köteles megállapítani a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket, valamint 
a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét az alábbiak szerint. 
Az ügyfélszolgálata ellátása személyesen heti 5 alkalommal (hétfő: 8:00-18:00 
óra, kedd: 8:00-18:00 óra, szerda: 8:00-18:00 óra, csütörtök: 8:00-18:00 óra, 
péntek: 8:00-18:00 óra), a közszolgáltató által biztosított irodahelyiségben 
történik, telefonos elérhetőségük: +36-88/487-256, Mobil: +36-30/552-9568, 
e-mailben kisjd@citromail.hu címen, valamint levelezés útján a fenti címen. Az 
írásos fogyasztói kifogásokra és észrevételekre a Szolgáltató azok kivizsgálását 
követően írásban, lehetőség szerint 15 napon belül válaszol. 

 Amennyiben a fogyasztói kifogás nem teljesítésre vonatkozik, a fogyasztói 
panasz beérkezését követő 24 órán belül köteles eleget tenni ürítési és 
elszállítási kötelezettségének.  

 
4.8 Szolgáltató kizárólag csak a zárt szennyvíztározóban elhelyezett folyékony 

háztartási hulladékot köteles elszállítani. 
  
4.9 Szolgáltató köteles az Önkormányzatot minden olyan körülményről 

haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy bármely 
határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 
mindennemű kárért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. 

 

mailto:kisjd@citromail.hu
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4.10 Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak 
járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a folyékony-hulladék 
szállítása elmarad, azt követő alkalmas munkanapon elvégzi, de ez nem minősül 
késedelmes teljesítésnek. 

 
4.11 Szolgáltató jogosult megtagadni a folyékony-hulladék elszállítását: 

-  ha a folyékony-hulladék nem szabványos, zárt szennyvíztározóban kerül 
összegyűjtésre,  

-  ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szemrevételezés, 
szaghatása) alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a 
közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem 
engedhető. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélytelenségének vagy 
veszélyességének akkreditált laboratóriumban történő megállapításáig 
veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

 
4.12 Szolgáltató nyilatkozik, hogy tevékenységére szakmai felelősségbiztosítással 

rendelkezik, amelyet köteles a szerződés hatálya alatt folyamatos díjfizetéssel 
fenntartani. 

 
4.13  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, 

hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyeződést 
megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület 
fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti 
állapotát helyreállítani a szennyezést okozó Szolgáltató kötelezettsége, melynek 
haladéktalanul köteles eleget tenni. 

 
4.14 Szolgáltató jogosult a közérdekű szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek és 

jogi személyek adatainak kezelésére a szolgáltatás ellátásához szükséges 
mértékben és terjedelemben. 

 Szolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles 
maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. 

 A szolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos 
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, 
postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok 
benyújtására használhatja fel. 

 
5. A közérdekű szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje, 

módja  
 
5.1 Szolgáltató az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személytől 

(a továbbiakban: ingatlantulajdonos) a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és 
gondoskodik az ideiglenes gyűjtésre szolgáló létesítmény befogadóképességétől 
függő elszállításáról. 
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5.2  Szolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos 
bejelentésétől számított 48 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban 
elvégezni. 

 
5.3 Szolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

gyűjtésére, szállítására vonatkozó megrendelések eredetét és az erre 
vonatkozó, ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 

 
5.4 Ingatlantulajdonos a szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltatónál telefonon vagy 

írásban rendeli meg, amelyről a Szolgáltató nyilvántartást vezet. A szolgáltatás 
megrendelésekor felek rögzítik a szolgáltatás kölcsönösen meghatározott 
időpontját (nap, óra tól-ig.). 

 
5.5 Szolgáltató a szolgáltatást oly módon végzi, hogy az az ingatlanban kárt ne 

okozzon. 
 
5.6 Amennyiben közszolgáltató vis major helyzet beállta miatt nem képes a 

szolgáltatást elvégezni, úgy azt a vis major helyzet megszűnését követő 48 órán 
belül teljesíti. 

 
6.  A szolgáltatás díja 
 
6.1 Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja a hatóság határozata 

alapján  
2950 Ft/m3+áfa, azaz bruttó 3750 Ft/m3, 

 
melyet a szolgáltatást igénybe vevők kötelesek megfizetni a Szolgáltatónak oly 
módon, hogy a Szolgáltató valamennyi közszolgáltatásra kötelezett részére 
számlát állít ki. 
  

6.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési 
ellátás során a begyűjtési ellátás díjából meg nem térülő indokolt költségeinek 
megtérítése iránti igényét az Önkormányzathoz nyújtja be, melyet az 
Önkormányzat véleményez és továbbít a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. 

 
7. A szolgáltatási szerződés időtartama 
 
7.1 Jelen megállapodást a felek a kijelölő határozat szerinti időtartamra, 2016. 

március 1. napjától a közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 
2017. március 1. napjáig kötik. 

7.2   A közérdekű szolgáltatás megkezdésének időpontja a közérdekű szolgáltatót 
kijelölő határozat szerinti első nap. 

 
8. Együttműködés: 
 
8.1. Felek kinyilvánítják, hogy a megállapodás teljesítése során fokozottan 

együttműködnek. Kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni, 
amely a megállapodás teljesítését befolyásolná, vagy veszélyeztetné. Felek 
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joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a megállapodás teljesítésével 
kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, faxon, telefonon, 
illetve e-mail útján történő közlését. A fax vagy e-mail útján történő közlést a 
kézhezvételt követően a másik félnek haladéktalanul írásban (faxon vagy e-
mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek 
haladéktalanul írásban is meg kell küldenie a másik fél részére. 

 
8.2. Felek az együttműködés elősegítése és a kapcsolattartás zavartalansága 

érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
 

Önkormányzat részéről: 
   Név: Fiskál János 

Cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 
Telefonszám: +36-30/969-8139 
Fax: +36-88/453-175 
E-mail: polgarmester@epleny.hu  

 
Közszolgáltató részéről : 

  Név: Kis-Jakab Dezső 
Cím: 8416 Dudar, Petőfi S. u. 3. 
Telefonszám: +36-30/552-9568 
Fax:  
E-mail: kisjd@citromail.hu  

 
9. A megállapodás megszűnése 

 
 Jelen megállapodás megszűnik, ha a határozott időtartam eltelik, vagy az 

Önkormányzat a sikeres beszerzési eljárást követően közszolgáltatási szerződést 
köt, a közszolgáltató működésének megkezdése napján. 

 
10.  Záró rendelkezések: 
 
 A megállapodás mellékletét képezi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35700/3159-7/2016. ált. 
számú határozata. 

 A megállapodást Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. 
(III. 09.) számú határozatával jóváhagyta. 

 
Eplény, 2016……. 
  
 
 

…………………………………. 
Eplény Községi Önkormányzat       

képviseli: Fiskál János polgármester 

 
…………………………………… 

Közérdekű szolgáltató  
                   Kis-Jakab Dezső                 
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