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III. ELŐZMÉNYEK
1. A Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést Tököl Város közigazgatási területén keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására 'Tököl Város 
önkormányzatának Képviselö-testülele a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV1I, törvény 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 
bekezdés és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CVII1. törvény a közbeszerzésekről 9. 
§ (5) bekezdés g) pontja alapján Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015.(V.29.) számú 
rendeletében rögzítettek szerint kötik meg.
2. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése képviseleti szabályait, valamint harmadik 
személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti.
3. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a székhelye szerint illetékes cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, 
jelen szerződés megkötése képviseleti és cégszabályait, valamint harmadik személyekkel szemben vállalt 
kötelezettségeit nem sérti.
4. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyekkel, tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezik.

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Megrendelő megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Tököl Város köz igazgatási területén keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását és annak elhelyezését és ártalmatlanítását, 
közszolgáltatási feladatainak elvégzését.

V. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
1. A szerződést a felek a közöttük létrejött, 2013. november 5-én kelt, vagyonkezelési szerződés 
fennállásának időtartamra kötik.
2. A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az önkormányzat részéről, ha a közszolgáltató

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezel védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a 
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
h) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.

1



3) A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató 
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 
közszolgáltatás teljesítését, vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

4. A közszolgáltatási szerződés az előbbiek szerint hat (6) hónapos felmondási idővel szüntethető meg.

VI. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, 
ELSZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA
1. A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok léié folyamatos rendelkezésre állással, 
napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 napon belül teljesíti az Üzletszabályzatban 
foglaltaknak megfelelően.
2. Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységről nyilvántartást vezet, melynek minimális tartalmi 
követelménye:

a) Az ingatlantulajdonos / bejelentő nevét:
b) Az ingatlan címét, helyrajzi számát:
c) A bejelentés időpontját (év/hó/nap/óra/perc)
d) A szolgáltatás megkezdésének időpontját (év/hó/nap/óra/perc)
e) Sikertelen elszállítás estén annak okát
f) A megismételt elszállítási tevékenység időpontját (év/hó/nap/óra/perc)
g) Az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét (m3)
h) A leürítés helyét, időpontját (év/hó/nap/óra/perc)
i) A leürített mennyiséget (m3)
j) Az átvevő telep igazolását a leürítés lényéről, mennyiségéről
k) Az ingatlantulajdonos igazolását az elszállított háztartási szennyvíz teljesítésére és mennyiségére 
vonatkozóan.

3. Az Önkormányzat talaj terhelési díjjal, a közszolgáltatással és más, jogszabályban előírt feladataival 
kapcsolatban felmerült adatszolgáltatási igényeit közszolgáltató Ön kormányzat kérésére és a Vgt. 44/H. §-a 
alapján köteles teljesíteni.

VII. A MEGRENDELŐ ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. Közszolgáltató vállalja, hogy az Ön kormányzati rendeletben foglaltakat magára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti.
2. Megrendelő Közszolgáltatót az Önkormányzati rendelet változásairól a hatályba lépést megelőzően 
köteles értesíteni.
3. A Megrendelő az ingatlantulajdonosokkal szemben támogatja Közszolgáltatót a jogszabály adta 
szankcionálási lehetőségeivel a közszolgáltatás feladatainak maradéktalan ellátása érdekében.

VIII. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA
1. A szolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
2. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díj fizetési időszakra állapítja meg.
3. A közszolgáltatási díjnak tartalmaznia kell a tevékenység teljes költségét.
4. A közszolgáltatásért fizetendő díjat az ingatlanról begyűjtött szennyvíz mennyiségének és a rendelet 
melléklete szerinti, egységnyi díjtétel szorzata teszi ki.
5. A közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A 
számla alapján a tulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől 
számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
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6. A közszolgáltató a díjhátralékra, mint adók módjára behajtandó köztartozás behajtására a Vgt. 44/E. §- 
ában foglaltak szerint intézkedhet.
7. A közszolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során Tököl Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2015.(V.29.) számú rendeletének megsértését tapasztalja.
8. A jogsértés elkövetőivel szemben köteles a jegyző eljárni a jogszabály adta lehetőségeivel.
9. Szerződő Felek vállalják, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 
Minden, a szerződés megkötése után felmerülő a megrendelés teljesítését akadályozó körülményről a felek 
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
10. Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, a területileg illetékes 
bírósághoz fordulhatnak.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a 
hatályos jogszabályok az irányadóak.
2. A szerződést a Szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Melléklet: Közszolgáltatási díjra vonatkozó adatok

Tököl, 2015. május 29.

Márialigeti Bence
szennyvízág^zati üzemeltetési igazgató

Haranghy Csaba 
Vezérigazgató

3


