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1. Előzmények
1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2)
bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.
1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelező közfeladat ellátására
irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alkalmazási körébe a 9. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában foglaltak alapján, mert
- a Közszolgáltató részvényei kizárólag az Önkormányzat és más a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)d) pontjai szerinti ajánlatkérők tulajdonában vannak, ezek az ajánlatkérők és az
Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően teljes körű
ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai
céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására; - A Közszolgáltató nyilatkozott
arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a
tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből származik.

2. A szerződéskötés célja
A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., továbbá a Halászi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II. 4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
biztosítsa Halászi község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő
ellátását.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés nem tartozik az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá, tekintettel arra, hogy a felhasználók által fizetett, a részükre nyújtott
közszolgáltatás ellenértéke nem minősül az Önkormányzattól átengedett bevételnek, így e
díjbevétel nem minősül közszolgáltatással járó ellentételezésnek sem.
3. A szerződés tartalma, hatálya
3.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az
ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban
szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a
Szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállításával, továbbá a begyűjtött
és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő
elhelyezésével (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
3.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban
lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
3.3. A Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2014. február 1-től 2024. január 31-ig
terjedő időre kötik meg, figyelemmel a Vgtv. 44/G. (2) bekezdésében foglaltakra.
3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Közszolgáltató a
közszolgáltatás teljesítéséhez alvállalkozókat foglalkoztathat, úgy azokkal megállapodást köt
a szennyvíz begyűjtésére és szállítására. A megállapodás részletesen szabályozza a
közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével kapcsolatos - külön
jogszabályokban meghatározott - előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat, valamint a
rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat. A Közszolgáltató
az alvállalkozók által ellátott tevékenységért teljes körű felelősséget vállal. A Közszolgáltató
és az általa megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerülő vitás kérdés nem
veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen szerződéssel vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
3.5. Közszolgáltató a vállalt munkák értékének legfeljebb 25% mértékéig jogosult
alvállalkozót igénybe venni.
3.6. Szerződő felek a szennyvizet
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4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Vgtv. 44/F. §-ban előírtaknak megfelelően a
Közszolgáltatás ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és minőségű járművel, géppel,
eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakemberrel.
Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony
fennállásának idejére.
4.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben nevesített
Közszolgáltatás ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul elvégzi,
amelynek – az adott Közszolgáltatásra vetített – költségeit a jogszabályban meghatározott
módon a közszolgáltatási díjban érvényesítheti.
4.3. A Közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és
környezetszennyezés nélkül, az e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi –
alvállalkozók esetében végezteti – a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést, szállítást
végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét.
4.4. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni. Az elmulasztott elszállítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívülálló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a rajta
kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az elmulasztott szállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
külön értesíti.
4.5. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége
keretében a szennyvizet kizárólag a 3.5 pontban kijelölt átadási helyen helyezi el.
4.6. Közszolgáltató az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza a szennyvíz mennyiségét, minőségét és származási helyét.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybevevő
megrendelőktől számla kibocsátása ellenében a Rendeletben meghatározott közszolgáltatási
díj beszedésére. Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett
költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, ellentételezésre nem jogosult.
4.8. Közszolgáltató a Rendeletben megállapított legmagasabb díjhoz képest jogosult
üzletpolitikai kedvezményt nyújtani.
4.9. Közszolgáltató nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés aláírásakor a Rendeletben
alkalmazott díjkedvezmények, mentességek vonatkozásában továbbá az általa biztosított
üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában az Önkormányzattal szemben megtérítési,
kompenzálási igénye nincsen.

4.10. Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez
tevékenységeket, a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve
mutatja ki belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.
A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.
4.11. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és
szakmai beszámolót készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a tárgyévet követő év
május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. A Beszámolóban a Közszolgáltató bemutatja
- a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában
meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás
ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, költségeket és
ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
- az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékét, és annak alkalmazásának tapasztalatait,
- a tárgyévben, az azt megelőző évben elszállított valamint a következő évben várható
háztartási Szennyvíz mennyiségét,
- a Közszolgáltatás fejleszthető fenntartása érdekében szükséges felújításokat,
karbantartásokat és azok költségeit,
- a Közszolgáltatás ellátásához szükséges tervezett beruházásokat és azok költségeit,
- a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket.
Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek
eredményét az 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.12. A Közszolgáltató a Beszámoló részeként javaslatot tehet a Közszolgáltatás díjának
módosítására.
4.13. Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos –
ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az
ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok
kezelése során betartja a hatályos – különösen a fogyasztóvédelmi – jogszabályi
rendelkezéseket.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a
Közszolgáltatás ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített
Közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információkat megadja, továbbá elősegíti a Közszolgáltatás körébe tartozó és a településen
folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul
továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a
megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Közszolgáltatási szerződés módosítása és megszűnése

6.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek
együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges
jognyilatkozatot, hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása
szükséges.
6.2. A közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat felek 10 évig megőrzik.
6.3 Jelen szerződést az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal, közös
megegyezéssel – kizárólag a jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit –
módosíthatják.
6.4. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető az alábbi esetekben:
- a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával,
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- felmondással.
6.5. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben
meghatározott esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 6 hónap.
7. Záró rendelkezések
7.1. Szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik
meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen
szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére - hatáskörtől függően – a
mosonmagyaróvári járásbíróság, illetve a győri törvényszék kizárólagos illetékességét kötik
ki.
7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény, a Vgtv., a Rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok vagy a később helyükbe lépő jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek a szerződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Mosonmagyaróvár, 2014. ……………..
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