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Előterjesztés 

Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 
 

1. előterjesztés száma: 3/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet - Közszolgáltatási szerződés – tervezet 
- 3. melléklet – rendelet – tervezet 
- 4. melléklet - Árajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
      -    Gazdálkodási Bizottság 
      -    Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája:  - egyszerű többség a közszolgáltatási szerződéshez 

    - minősített többség a rendelethez 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/B. §-a szerint az 
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, 
a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba 
nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított 
közszolgáltatónak átadni.  
A Vgtv. 44/C.§ (1)-(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást 
szervez és tart fenn.  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi 
közszolgáltatás keretében történő biztosítása érdekében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján 
2014. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig az EUROMAX 2005 Kft. látja el a 
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közszolgáltatást Bicske Város közigazgatási területén. A közszolgáltatóval megkötött 
közszolgáltatási szerződés 2019. február 28. napjával lejár, ezért önkormányzatunknak új 
közszolgáltatási szerződést kell kötnie.  
A közszolgáltatás becsült értékének megállapítása érdekében a közszolgáltató által elkészített éves 
beszámolókban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a nagymértékű csatorna-rákötések 
miatt, a beszerezni kívánt közszolgáltatás becsült értéke közbeszerzési értékhatár alatti. 
Fentiek alapján ajánlatokat kértünk be a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóktól. 
 
A Közszolgáltatás ellátására vonatkozóan két árajánlat érkezett.  
 
Közszolgáltató megnevezése Ajánlati ár nettó 

Ft/m3 
Ajánlati ár bruttó 

Ft/m3 
EUROMAX 2005 Kft. 
8093 Lovasberény, József 
Attila út 7. 

 
2.360 Ft / m3 

 
3.000 Ft / m3 

 
Kommunális Szolgáltató Kft. 
2090 Tata, Malom utca 2. 
 
 

 
5.000 Ft / m3 

 
6.350 Ft / m3 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet részletesen 
tartalmazza, hogy a közszolgáltatónak milyen feltételeknek szükséges megfelelnie ahhoz, hogy 
a feladatot elláthassa. A benyújtott dokumentációk alapján mind két ajánlatot benyújtó megfelel 
a jogszabályi feltételeknek. 
A Vgtv. 44/G. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 
közszolgáltatás ellátására írásban szerződést kell kötnie. A közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződést a törvényben foglaltak alapján legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 
 
Ezek alapján javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a legolcsóbb árajánlatot adó 
EUROMAX 2005 Kft.-vel kösse meg a közszolgáltatási szerződést. 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 

(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) alapján a rendelet megalkotása 
kötelező.  
Bicske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
22/2015.(XII.2.) rendeletét (a továbbiakban: R.)  
 
Pálinkás Róbert, az EUROMAX 2005 Kft. ügyvezetője által megküldött árajánlatban szerepel a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának 2019. évre vonatkozó 
díjkalkulációja. Tekintettel arra, hogy a R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási 
díj mértéke 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig volt érvényes és a közszolgáltató 
által megállapított közszolgáltatási díj mértéke 2019. január 1. napjától megváltozik  - a 
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kéttényezős díj (alapdíj + ürítési díj) nettó mértéke 1.970,- Ft-ról 2360,- Ft-ra emelkedik -, ezért 
szükséges módosítani a rendelet közszolgáltatási díjra vonatkozó szakaszát is.  
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 32.§-a alapján: „fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Hivatkozott jogszabálynak való 
megfelelésről a rendelet-tervezet 2. §-a rendelkezik. 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 
(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 
1. §-hoz 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj 
nettó mértékét és a díjmérték érvényességének időintervallumát tartalmazza. 

 
2. §-hoz 

Hatálybaléptetésről rendelkezik. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 
I. társadalmi hatásai 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást a 
vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek elhárítása a környezet és természetvédelmi 
követelmények figyelembe vételével kell ellátni. A befogadóba nem vezetett szennyvíz gyűjtése, 
a begyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező érvényű mindenki, az 
ingatlantulajdonosok számára is. A szolgáltatás díjának túlzott emelése, illetve a szolgáltatás 
minőségével nem arányos emelése jelentős elégedetlenséget okozhat.  

II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs. 
 
IV. környezeti következményei: 
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése szabályozott körülmények között 
ellenőrzötten történik csökkentve ezzel a környezeti terheket. 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
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VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A közszolgáltatási díjfizetéssel kapcsolatos számlázás, könyvelés szabályszerűségének, 
pontosításának érdekében. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.  
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a csatolt közszolgáltatási 
szerződés-tervezet jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

 

Bicske, 2019. január 15. 

Tisztelettel: 
 Pálffy Károly 

                    polgármester 
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1. melléklet a 3/2019. számú előterjesztéshez 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tárgy: háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1.) Bicske város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan szerződést köt az 
EUROMAX 2005 Kft (8093 Lovasberény, József Attila út 7.) közszolgáltatóval – 2019. március 
1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő – határozott időtartamra a melléklet szerinti 
tartalommal, 
 
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: polgármester 
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2. számú melléklet az 3/2019. számú előterjesztéshez 
 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS -TERVEZET 
 

Bicske város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról 

 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., 
adószáma: 15727048-2-07, képviseli: Pálffy Károly polgármester), mint a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló önkormányzati 
közfeladat ellátását Bicske Város közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett 
szervezet (továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanításra 
történő elszállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerződéssel átvállaló, és 
azt közszolgáltatás keretében teljesítő, ……………………….. (székhelye: …………………. 
adószáma: ……………….., cégjegyzék száma: …………………, képviseli:                                 ), 
mint közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató),  
 
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint. 
 
I. Preambulum 
 
1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.) 44/C. §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás keretében 
Bicske Város közigazgatási területén történő ellátása céljából a Közszolgáltatót bízza meg a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos önkormányzati közfeladat 
ellátására. 
2.) Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben rögzítik a 
közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket. 
 
II. Általános rendelkezések 
 
1.) A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 
 
1.1. A közszolgáltatás kiterjed Bicske Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendeletében meghatározott ártalmatlanítási helyre történő 
elszállítására. 
 
1.2. Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatban a szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenysége Bicske Város közigazgatási 
területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett, vagy a helyben, engedélyezett 
módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett, és az ingatlantulajdonos által összegyűjtött 
és a közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására terjed ki, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 
(XII.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 
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1.3. Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet Bicske Város közigazgatási területén 
kizárólagosan látja el. 
 
1.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Bicske Város 
közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás ellátására 2019. március 1. napjától 2024. február 
29. napjáig jogosult és köteles. 
 
1.5. Az Önkormányzat Bicske Város közigazgatási területén a szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik 
személyek részére nem engedélyezi. 
 
1.6. Közszolgáltató a szerződés 1.1. pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek ezen szerződésben meghatározott feltételek szerinti begyűjtésére, 
ártalmatlanítási helyre történő szállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátását elvállalja. 
 
III. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
1.) Hatósági engedély 
 
1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolításához, 
elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges érvényes, a tevékenység 
végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással, illetve érvényes környezetvédelmi 
hatósági engedéllyel. 
 
2.) A közszolgáltatás ellátása 
 
2.1. Közszolgáltató Bicske Város közigazgatási területén ezen szerződésben meghatározott, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló tevékenységet, illetve az erre 
irányuló – az érintettek részére kötelezően igénybe veendő – közszolgáltatást a közszolgáltatás 
időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. 
 
2.2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére e 
szerződésben meghatározott közszolgáltatást a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek 
részére úgy teljesíti, hogy a közműpótló létesítményben lévő háztartási szennyvíz kiürítését az 
ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül elvégzi. A háztartási 
szennyvíz ártalmatlanításra történő átadási helye az ingatlanhoz tartozó közműpótló létesítmény 
helye. 
 
3.) Közszolgáltatás technikai és személyi feltételei 
 
3.1. A Közszolgáltató, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 
(XII.2.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Bicske Város közigazgatási 
területén az erre vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő 
szállítóeszközzel köteles ellátni. 
 
3.2. A Közszolgáltató, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatást, Bicske Város területén minimum 1 db, 5 m3-es járművel köteles ellátni, mely 
megfelel a 3.1. pontban foglalt feltételeknek.  
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A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell 
lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló létesítményeinek a 
kiürítésére. A szállítójárműveknek alapfelszereltségükben legalább 30 méter hosszú szívócsővel 
kell rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére 
(szippantására). 
 
3.3. A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 
közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen 
keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. 
 
3.4. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást 
rendszeresen teljesíteni, és nyilvántartási rendszert működtetni.  
 
3.5. Közszolgáltató köteles biztosítani, folyamatos rendelkezésre állással, a Bicske Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendeletében 
meghatározottak szerinti közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú, valamint a 
Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek 
megfelelő képzettségű szakembereket, így 
 

- a szennyvízürítést végző és a szállító járművet vezető személyt vagy személyeket,  
 
- a közszolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseket regisztráló, a szolgáltatást    

számlázó és a teljesítést ütemező személyeket,  
 
- az adatszolgáltatást és adatkezelést végző személyeket. 

 
 
4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges 
elhelyezése 
 
4.1. Közszolgáltató, a közszolgáltatás ellátásának keretében begyűjtött és elszállított háztartási 
szennyvizet, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) 
önkormányzati rendeletében kijelölt – a szerződés IV. fejezet 2.1. pontjában megnevezett – 
befogadó műtárgyba köteles leüríteni. 
 
4.2. Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó 
előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és biztonsági 
előírásokra vonatkozóan. 
 
4.3. Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz beszállítása 
után járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges 
nyilvántartást köteles vezetni. 
 
 
5.) A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 
 
Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, a közszolgáltatás 
teljesítéséről és tapasztalatairól jelentés készítésével, valamint a Vgtv. 44/H. § (1) bekezdés szerint 
részletes költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 
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6.) A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 
 
6.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgtv. 44/E. §-a szerinti, a 
közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást 
köteles teljesíteni Bicske Város Jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére vonatkozó 
számviteli, és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni. 
 
6.2. Közszolgáltató a 6.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást és adatszolgáltatást az 
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra 
vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával köteles elvégezni. 
 
7.) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása 
 
7.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat írásban, vagy felhívás 
közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló 
szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének módjáról. 
 
7.2. Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő információkat az ingatlantulajdonosok 
tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben közzétenni. 
 
8.) Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 
 
8.1. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani – 
amennyiben lehetséges, illetve szükséges, a helyszínen kivizsgálni, és nyomban megválaszolni – 
a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni, és az ingatlantulajdonost erről 
igazolható módón tájékoztatni. 
 
IV. Az Önkormányzat kötelezettségei 
 
1.) Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 
 
1.1. Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében szolgáltatja a 
közszolgáltató számára szükséges információkat, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában 
foglaltak betartásával, illetve az egyedi közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben 
megállapítja a közszolgáltatással összefüggő, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés szerinti feltételeket.  
 
1.2. Az Önkormányzat kötelessége a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítése. 
 
 
1.3. Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának 
biztosítása. 
 
2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kijelölése 
 
2.1. Az Önkormányzat a Bicske Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.)  önkormányzati 
rendeletében kijelölt átadási helyként a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetetett Bicske, Kanizsai u. 0121/1 
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és a  0122 hrsz. szám alatti szennyvíztisztító-telepet telephelyet jelölte ki. A szennyvíz kizárólag 
az erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.  
 
2.2. Az Önkormányzat rendeletében határozza meg – többek között – a közszolgáltatási díj 
megfizetésének szabályait, és a közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét. 
 
 
V. A Közszolgáltatás finanszírozása és a közszolgáltatás díja 
 
1.) A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 
 
1.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 
irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan megállapított 
közszolgáltatási díjbevételekből fedezi. A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és 
az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. A közszolgáltatási díjat a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) fizetik meg. 
  
1.2. Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott 
színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és 
pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú 
fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi. 
 
1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, 
illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt. 
 
1.4. A közszolgáltatási díját a Vgtv. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek figyelembevételével 
kell megállapítani. 
 
a) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell lennie. 
 
b) A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz mennyiségére, 
a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításokra, ezen belül a 
begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségekre, a 
közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
beruházások költségeire. 
 
1.5. A közszolgáltatási díj összege a 2019. évben nettó 2360,-Ft/m3.  
 
a) A jelen pontban rögzített közszolgáltatási díj 2019. december 31. napjáig érvényes. 
 
 
1.6. Az önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatást a Vgtv. 44/D. §-ában 
meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített – részletes költségelemzést is 
tartalmazó – javaslat alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendeletben, egyéves 
díjfizetési időszakra állapítja meg. A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet 
elfogadását (módosítását) megelőzően, minden év október 31. napjáig, a Közszolgáltató a Vgtv. 
44/D. § (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni. 
 
1.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 
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1.8. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgtv. 44/E. §-ában 
meghatározott szabályok szerint intézkedik.  
 
VI. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele 
 
1.) Általános felhatalmazás 
 
1.1. Közszolgáltató a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 
(XII.2.) önkormányzat rendelete  szerinti közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy 
teljesítési segédet vehet igénybe. 
 
1.2. A közreműködő vagy a teljesítési segéd kiválasztása, irányítása és a tevékenység felügyelete 
a Közszolgáltató feladata. Közszolgáltató a közreműködő vagy a teljesítési segéd tevékenységéért 
teljes felelősséggel tartozik. 
 
VII. A szerződés megszűnése 
 
1.) A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
 
1.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
- a Felek közös megegyezésével,  
- a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
- a Közszolgáltató elállásával, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
- bármelyik fél felmondásával. 
 
1.2. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új 
közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 
veszélyeztető módon szüntethető meg. 
 
1.3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt 
követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés létrejöttét követően 
megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtathatja meg, hogy 
az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és 
jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 
 
1.4. Közszolgáltató a szerződést a Vgtv. 44/G. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a 
közszolgáltatás megkezdését követően az 1.3. pontban meghatározott körülmények 
bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti (súlyos 
szerződésszegés), és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, és akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését. 
 
1.5. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgtv. 44/G. § (3) bekezdésben foglaltak 
szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet védelmére és a 
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait 
súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapítja. Az 
Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek 
súlyos és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási szerződést (súlyos 
szerződésszegés).  
 
1.6. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a feleknek minden olyan felróható magatartása, 
amely a szerződésben, illetve a szerződésben hivatkozott jogszabályok által meghatározott 



12 
 

kötelezettségeinek a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik fél számára súlyos 
érdeksérelemmel jár. 
 
1.7. A felmondást írásban kell közölni. 
 
1.8. A felmondási idő: 6 hónap (Vgtv. 44/G. § (5) bekezdés). 
 
1.9. Felek az 1.8. pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás 
folyamatosságát biztosítani, és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott 
fenntartásához szükséges – a szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni. 
 
VIII. Egyéb általános rendelkezések 
 
1.) Adatvédelem, a személyes adatok kezelésére, feldolgozására vonatkozó rendelkezések 
 
1.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra 
jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, 
valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a 
hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai 
Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 
2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi 
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 
 
 
1.2.  Az adatot, vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem 
megfelelő adatkezelés, vagy adatvédelem folytán a másik félnél, vagy harmadik személyeknél 
keletkezik. 
 
2.) Együttműködés, viták rendezése 
 
2.1.  Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható 
módon, jóhiszeműen együttműködnek. 
 
2.2.  A jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő, bármely vitát Felek kötelesek 
egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését az Önkormányzat a közszolgáltató 
vezetőjéhez, illetve Közszolgáltató az Önkormányzatot képviselő polgármesterhez intézett 
levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást a felek a lehető legközelebbi időpontban 
folytatják le. 
 
3.3. Amennyiben a 2.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést – legfeljebb 6 hónapon 
belül – felek nem tudják rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél a Bicskei Járásbíróságtól, 
mint erre kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti. 
 
 
IX. Záró rendelkezések 
 
1.) Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
 
2.) A közszolgáltatási szerződéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
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- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati 
rendelete 
- a Közszolgáltató ajánlata 
 
 
 
Bicske, 2019. február 28.   
 
 
 
………………………………………  ……………………………….. 
       Bicske Város Önkormányzat                Közszolgáltató  
 Képviseli: Pálffy Károly polgármester              Képviseli:  ……………ügyvezető  
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3. számú melléklet az 3/2019. számú előterjesztéshez 
 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2019. (...) 

 önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1675,- Ft) és az ürítés 
díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2360,- Ft szippantott köbméterenként a 2019. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
 

Pálffy Károly Fritz Gábor 
polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                             jegyző 
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