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ELŐZMÉNYEK
A Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést Budakeszi Város közigazgatási területén
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, elhelyezésére és
ártalmatlanítására - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 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 feladatkörben eljárva, a 2011. évi CVIII.
törvény a közbeszerzésekről 9. § (1) bekezdés k) kb) pontja alapján - Budakeszi Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2015.(Vili.03.) számú önkormányzati rendeletében
rögzítettek szerint kötik meg.
A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése képviseleti szabályait, valamint
harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti.
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.
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges
engedélyekkel, tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezik.

IV.
1.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Megrendelő megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Budakeszi Város közigazgatási területén
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását és annak
elhelyezését és ártalmatlanítását, közszolgáltatási feladatainak elvégzését.
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1.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
A szerződést a felek a közöttük 2013. augusztus 30-án létrejött vagyonkezelési szerződés
idejére kötik.
A közszolgáltatási szerződés indoklás nélkül hat (6) hónapos felmondási idővel bármely fél
írásos kezdeményezése által felmondható.

2.

VI.
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE,
ELSZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA
1.
A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok felé folyamatos rendelkezésre
állással, napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított három munkanapon belül
teljesíti.
2.
A szennyvíz elszállítását a tulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatótól.
3.
A közszolgáltató a közszolgáltatást csak jogszabályban meghatározott esetekben
szüneteltetheti vagy korlátozhatja.
4.
Közszolgáltató a közszolgáltatást akkor köteles elvégezni, ha annak alapvető feltétele, hogy a
tevékenység balesetmentesen, biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően elvégezhető,
fennáll.
5.
A közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, legalább 3/4 részben megtelt 5 m3
tartalmú szennyvízgyűjtő berendezést köteles kiüríteni a rendelet mellékletében meghatározott
közszolgáltatási díjért.
6.
A megrendelés beérkezését követően közszolgáltató jogosult a távolság, valamint az ingatlan
természetbeni elhelyezkedésének előzetes helyszíni felmérésére, ellenőrzésére.
7.
Amennyiben az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése és a
szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 20 métert, közszolgáltató jogosult
megvizsgálni, hogy a megrendelés teljesítéséhez milyen pótfelszerelések, például további
csőcsatlakozások, vagy szivattyú közbeépítések szükségesek. A pótfelszerelések beépítése
esetén közszolgáltató jogosult a rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatási díj 20
%-ával növelt összegének alkalmazására.
8.
A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja meg, kivéve
a) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
b) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének megállapításáig,
c) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális terhelés
mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába,
d) a 4. § (1), (2) és (4) bekezdéseiben foglalt esetekben, ha a közszolgáltatás
teljesíthetőségének feltételei nem állnak fenn.
9.
A tulajdonos köteles biztosítani a szennyvízgyűjtő berendezés megközelíthetőségét úgy, hogy a
közszolgáltatást végző a kiürítését alapfelszereltségével el tudja látni.
10.
A tulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet mellékletében megállapított mértékű díjat köteles a
közszolgáltatónak fizetni.
11.
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 fényéről, mennyiségéről
k) Az ingatlantulajdonos igazolását az elszállított háztartási szennyvíz teljesítésére és
mennyiségére vonatkozóan.
12.
Az Önkormányzat talajterhelési díjjal, a közszolgáltatással és más, jogszabályban előírt
feladataival kapcsolatban felmerült adatszolgáltatási igényeit közszolgáltató Önkormányzat
kérésére és a Vgt. 44/H. §-a alapján köteles teljesíteni.
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A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA
A szolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg.
A közszolgáltatási díjnak tartalmaznia kell a tevékenység teljes költségét.
A közszolgáltatásért fizetendő díjat az ingatlanról begyűjtött szennyvíz mennyiségének és a
rendelet melléklete szerinti, egységnyi díjtétel szorzata teszi ki.
A közszolgáltató 30 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.
A közszolgáltató a díjhátralék, mint adók módjára behajtandó köztartozás behajtására a Vgt.
44/E. §-ában foglaltak szerint intézkedhet.
A közszolgáltató köteles az illetékes szervnek jelezni, ha tevékenysége végzése során a
21/2015.(Vili.03.) számú önkormányzati rendelet megsértését tapasztalja.
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.
Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, a Budai Központi
kerületi Bíróság illetékességét fogadják el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre
vonatkozóan a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadóak.
Felek joghatályos nyilatkozatra felhatalmazott képviselői: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere és Haranghy Csaba vezérigazgató és
Márialigeti Bence szennyvízágazati igazgató Fővárosi Vízművek Zrt.
Felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés a.) pontjában
meghatározottak szerint átlátható szervezetnek minősülnek.
A szerződést a Szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.
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