
Közszolgáltatási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről Zalahaláp  Község Önkormányzata (8308 Zalahaláp , Petőfi tér 

4., képviseli Bedő Lajos Sándor polgármester ) , mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  

másrészről Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehet u. 8. székhelyű egyéni vállalkozó  ( 

váll.ig. sz.: 550269 , adószám: 62182199-2-39) Közszolgáltató , mint Megbízott                  ( 

továbbiakban : Megbízott )között alulírott  napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés célja 
 

A szerződés célja a Megbízó és a Megbízott közötti kapcsolatrendszer szabályozása, 

amelynek eredményeként Megbízó Zalahaláp Község közigazgatási területén a folyékony 

hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási kötelezettségének a tevékenység 

ellátásához szükséges engedélyekkel , a begyűjtött szennyvíz leürítéséhez szükséges 

befogadó nyilatkozattal rendelkező Megbízott útján tesz eleget, ezáltal biztosítva, hogy 

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló …./2014. (….) 

önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően a környezetvédelmi, a köztisztaság és 

közegészségügyi  követelmények megvalósuljanak.  

 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1.Megbízott vállalja Zalahaláp Község közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál 

lévő – létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának elszállítását, elhelyezését és 

ártalmatlanítását. 

2.2.Kijelölt ürítő hely: DRV Siófok tapolcai szennyvíz előkezelő telepe. 

 

3. A szerződés időtartama 

 

3. 1. A szerződést  Felek 2014. december 1. napjával kezdődő 5 év határozott időtartamra 

kötik. A jelen szerződés – ellenkező megállapodás hiányában -  2019. november 30. napján 

minden további intézkedés nélkül megszűnik. 

 

3.2. A szolgáltatás megkezdésének időpontja a szerződés aláírását követő nap. 

 

4. A Megbízott kötelezettségei  
 

A Megbízott, mint közszolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény IX/A. fejezete határozza meg, mely szerint: 

 

4.1. A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a község közigazgatási területén 

teljes körűen ellátni. 

4.2. A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, igény szerint végzi a szállítást. 

4.3. Amennyiben a megbízott szóbeli felhívás ellenére 72 órán b belül a munkát nem végzi el, 

úgy a Megbízó jogosult azt a Megbízott terhére mással elvégeztetni. Az így keletkező költség 

a Megbízottat terheli. 

4.4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen 

szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátja.  



4.5. Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, a szakmai szabályoknak megfelelő, 

jó minőségű ellátását. 

4.6. A közszolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 

elhelyezését a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.  

4.7. A közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék 

szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez 

bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja. 

4.8. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a közszolgáltató feladata, és felel 

mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. 

4.9. A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, nevét, 

telefonszámát, egyéb elérhetőségét köteles közzé tenni.  Köteles arról gondoskodni, hogy a 

lakosság által hétfő – csütörtök közötti munkanapokon délután 16 óráig, pénteken 12 óráig 

elérhető legyen.  

4.10. A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni 

köteles, a problémát haladéktalanul köteles kezelni. A közszolgáltatás teljesítésével 

összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást vezet. 

 

5. A Megbízó önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény IX/A. fejezete határozza meg, amely szerint: 

 

5.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szüksége információkat, szolgáltatását megadja.  

5.2. Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését. 

5.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását 

elősegíti. 

5.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 

5.5. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöl. 

5.6. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 

5.7. A közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év december 

31-ig az önkormányzat képviselő testülete dönt. 

 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  
 

A Felek a szolgáltatási kéttényezős díját  az alábbiak szerint állapítják meg: 

 Lakossági díj:  2520 ft/m3 , ebből 

alapdíj : 1.272 ft. (üzemanyag , gépköltség, szennyvíztöltés/ürítés , bér és járulék) 

ürítési díj:1.248 ft./m3 ( szennyvízürítés , egyéb költség , haszonkulcs) 

 

Nem lakossági díj: 2.800 ft/m3 , ebből  

alapdíj: 1.413 ft./m3 

ürítési díj:1.387 ft/m3 

 

A szippantó autó tartályának űrmérete 5 m3.  Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás 

díját az elszállított és mért mennyiség alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által 

kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a 

jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek.  

6.1.A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. 



 

6.2.A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, 

hogy a tárgyév szeptember 30. napjáig a Megbízott Közszolgáltató a Megbízó képviselő-

testülete elé terjeszti a következő évi javasolt módosítást a következő évre vonatkozóan. A 

módosítás feltétele a képviselő-testület döntése. 

 

6.3.A Megbízott a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája 

végzése során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen 

vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem hárítható. 

 

7. Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor 

módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a 

szerződés teljesítése valamelyik fél jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a 

szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály 

következtében a szerződés valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 

 

8.  A szerződés megszűnése  
 

8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli 

megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 

 

8.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a 

Megbízott a tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan 

megsértette vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan 

megsértette. 

 

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott 5 napos késedelembe esik a 

szolgáltatás teljesítésével: szóbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a hulladék 

elszállítását. 

8.4. A Megbízott a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben 

meghatározott kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt 

okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 

 

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak 

bírósághoz 

 

10. A jelen szerződést Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2014.(.....) 

számú határozatával jóváhagyta , és felhatalmazta a polgármestert az aláírására. 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

Zalahaláp, 2014. november  .... 

 

 ..............................................   ..............................................  

    Megbízó           Megbízott 

Bedő  Lajos Sándor polgármester             Czanka Barnabás 

                                                                                                                       Közszolgáltató 
 

 


