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2022. június 16-i soron kívüli nyílt ülésére 

 

 Sávoly Község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.). értelmében a települési 

önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon 

engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 

begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg 

többek között a közszolgáltató megnevezését, a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és 

időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 

valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, továbbá a 

közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Sávoly Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) a közszolgáltatás ellátására Sávoly Község közigazgatási területén a 

KOSZESZ Kft-t jelölte ki. A KOSZESZ Kft. jelezte, hogy 2022. január 1. napjától nem kívánja 

tovább folytatni ezt a tevékenységet.  

 

A folyamatos közszolgáltatás biztosítása végett a becsült érték alapján árajánlatot kértünk be három 

vállalkozótól. A megkeresett közszolgáltatók közül Mesztegnyő Község Önkormányzata (a 

továbbibak: Szolgáltató) vállalta a feladat elvégzését, melyről Sávoly Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az 59/2021. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozatában döntött. A 

Szolgáltató és Sávoly Község Önkormányzata a közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: 

szerződés) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

vonatkozóan 2021. november 25. napján kötötte meg. 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Baranya Megyei Igazgatóság) 

tájékoztatásul megküldte a 35200/5992-1/2021.ált. számon iktatott levelét, melyben arról 

tájékoztatta a Szolgáltatót, hogy a Baranya Megyei Igazgatóság 35200/1683-

4/2016.ált.határozatában KSZ S/3/2016. nyilvántartási szám alatt 2021. május 1. napjáig jegyezte be 

közszolgáltatóként. A Baranya Megyei Igazgatóság arról is tájékoztatta a Szolgáltatót, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében helyi 

önkormányzat nem végezhet közszolgáltatási tevékenységet. Mindezek értelmében a Baranya 

Megyei Igazgatóság megkérte a Szolgáltató, hogy a jogszabályi előírások betartása érdekében a 



szükséges lépéseket tegye meg (a közszolgáltatási szerződések felmondása, illetve azoktól való 

elállás), és ezekről a Baranya Megyei Igazgatóságot tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Fentiek alapján Sávoly Község Önkormányzata a szerződéstől elállt. 

 

Az egyes közszolgáltatási feladatok ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 

2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (1), (2), (4), (6) és (7) bekezdései rendelkezik az ideiglenes 

begyűjtési ellátásról: 

”(1) Ha a települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 

közszolgáltatás ellátását a Vgtv. 44/F. és 44/G. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a 

közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt az nem biztosítható, a települési önkormányzat e 

körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja az állami 

szervet.  

(2) Az állami szerv az ellátáshoz fűződő közérdekből a közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a 

továbbiakban: ideiglenes begyűjtési ellátás) a tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás 

keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vagy a vízügyi 

hatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatók közül.  

(4) Ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló kijelölés a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb a 

Kormány rendeletében - 378/2015. (XII.8.) Korm.rendelet - meghatározott időtartamra érvényes. 

(6) A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátást a szolgáltatással érintett területre 

irányadó közszolgáltatási díj ellenében köteles elvégezni. A díjat az ingatlantulajdonos fizeti meg, 

amelyet a települési önkormányzat egészben vagy részben átvállalhat.  

(7) A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során, az állami szervnél a 3/G. §-

ban meghatározott feladat ellátása során felmerülő, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő 

indokolt költségeket a központi költségvetés fedezi. Az indokolt költségek elszámolásával kapcsolatos 

feladatok ellátásában az ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.” 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 

közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az 

ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem 

haladhatja meg az öt évet. 

Sávoly Község Önkormányzata a szerződéstől való elállásról azonnal tájékoztatta az illetékes 

vízügyi hatóságot és kérte az ideiglenes begyűjtési ellátás biztosítása érdekében a hatósági eljárás 

lefolytatását és a közszolgáltató kijelölését. 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vas Megyei Igazgatóság) a 

36800/2491-3/2022.ált. számú végzésében visszautasította Sávoly település közérdekű szolgáltató 

kijelölésére irányuló kérelmét.  

 

Sávoly Község Önkormányzata Sávoly Község közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására 

a becsült érték alapján ismételten árajánlatokat kért be 3 vállalkozótól. Mindhárom vállalkozót postai 

úton kerestünk meg, akik az árajánlat kérést átvették, azonban a kiírt határidőig (2022.05.25.) egy 

vállalkozó sem nyújtott be árajánlatot. Így az árajánlatkérés eredménytelen lett. 

 

Ezek után közvetlenül megkerestük Kovács Ferenc 7562 Segesd, Vörösmarty utca 100. szám alatti 

egyéni vállalkozót a (a továbbiakban: közszolgáltató), aki Marcali Város közigazgatási területén 

végzi kijelölés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó közszolgáltatást. Kovács Ferenc a feladatot vállalta.  

 



Az előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés tartalmazza az önkormányzat és a 

közszolgáltató közötti kapcsolat szabályozását.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 

javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá a közszolgálati szerződést. 

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sávoly Község közigazgatási 

területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó közszolgálati szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sávoly Község közigazgatási 

területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó, Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval kötendő közszolgáltatási 

szerződést – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

Sávoly, 2022. június 7. 

 

 

                                                    Schuller Tibor s.k. 

                                                                                                       polgármester      



melléklet 

Közszolgálati szerződés 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: Sávoly Község Önkormányzata 

Képviseli: Schuller Tibor polgármester 

Címe: 8732 Sávoly, Petőfi utca 14. 

Adószám: 15396592-2-14 

Törzskönyvi azonosító szám: 396596 

Statisztikai számjel: 15396592-8411-321-14 

Bankszámlaszám: 11743026-15396592-00000000 OTP Bank Zrt. 

mint megrendelő: (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

 

Név: Kovács Ferenc egyéni vállalkozó 

Székhely: 7562 Segesd, Vörösmarty utca 100. 

Adószám: 51203510-2-34 

Statisztikai számjel: 51206510-3700-231-14 

Bankszámlaszám: 67000021-10030723 

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), 

 

a továbbiakban együtt Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Felek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakba: Vgt.), valamint a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb 

vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások alapján az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik. 

 

1./ A szerződés célja:  

 

1.1/ Jelen közszolgáltatási szerződés útján az Önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének 

kíván eleget tenni azáltal, hogy gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról (megszervezéséről). 

 

1.2./ Jelen szerződés célja a kötelezően ellátandó közszolgáltatásnak az Önkormányzat 

illetékességi területén történő teljesítése érdekében az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti 

kapcsolat szabályozása. 

 

2./ A szolgáltatás tárgya: 

 

2.1./ A Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzatok által kötelezően ellátandó 

közszolgáltatás biztosítása az Önkormányzat közigazgatási területén.  
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2.2./ Az Önkormányzat a közigazgatási területén – a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és 

időtartamra – kizárólagos jogot biztosít a Közszolgáltató számára a 2.1./ pont szerinti 

közszolgáltatás ellátására, amely jog gyakorlása során a Közszolgáltató a jelen szerződés szerinti 

díjat szedheti be a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosoktól (-birtokosok, -használók 

stb.). A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését vállalja. 

 

2.3./ Közszolgáltató ennélfogva tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatás ellátásának ellenértékét 

nem az Önkormányzat, hanem a közszolgáltatást igénybe vevő harmadik személyek 

(ingatlantulajdonosok stb.) fizetik meg. 

 

2.4./ Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges minőségű jármű 

biztosítására, valamint a megfelelő képzettségű, illetve alkalmassági igazolásokkal rendelkező 

gépkocsivezető alkalmazására. 

 

2.5./ Közszolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátáshoz szükséges 

valamennyi karbantartás, felújítás elvégzésre. 

 

2.6./ A szolgáltatás mennyiségi terjedelmének meghatározása során figyelembe kell venni az 

ártalmatlanításra kijelölt Marcali Szennyvíztisztító telepnek, erre az ártalmatlanításra 

rendelkezésre álló kapacitását. 

 

3./ A szolgáltatás helye: az önkormányzat közigazgatási területe 

 

4./ A szolgáltatás időtartama: 2022. július 1. – 2026. december 31. 

 

5./ Szolgáltatási díj meghatározása és módosítása: 

 

5.1./ A jelen szerződés megkötésekor érvényes közszolgáltatási díj, mely magában foglalja a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését: 

20.000 Ft+ÁFA/5 m³. 

 

5.1.1. Az 5.1. pontban meghatározott díjból a természetes személyek – tekintettel a 

rezsicsökkentésre - 12.185 Ft. +ÁFA/ 5 m3 díjat kötelesek megfizetni. 

 

5.1.2. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatásért az 5.1. pontban meghatározott díjat fizetik.  

 

5.2./ A szolgáltatási díjat az Önkormányzat rendeletben állapítja meg (a továbbiakban: Ör.).  

 

5.3./ Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére természetes személy igénybevevők esetében az 

5.1. és 5.1.1. pontban foglalt díjtételek különbözetét köteles megtéríteni (a továbbiakban: 

ellentételezés).  

 

5.4./ Közszolgáltató évente részletes költségelszámolást készít a közszolgáltatói tevékenységről a 

tárgyévet követő év március 31-ig az Önkormányzat részére. Felek az ellentételezést a tárgyévet 

követő év március 31. napjáig számolják el egymással. A különbözetet az Önkormányzat a 

Közszolgáltató részére az éves elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja. 

 

6./ Szolgáltatási kötelezettség a megrendelőkkel szemben: 

 

6.1./ Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 

szállítását és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezését a megrendeléstől számított 3 
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munkanapon belül (kivéve, ha a megrendelő kifejezetten kéri a 3 munkanapnál későbbi időpontban 

teljesítést) 7 és 16 óra között, a szállításra kitűzött napon 2 órás időtartamon belül, a szerződés 

hatálya alatt folyamatosan és teljeskörűen elvégezni. 

 

6.2./ Közszolgáltató köteles a hozzá beérkező megrendelések sorrendjében, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok, valamint e szerződés betartásával ellátni a 2.1. pontban meghatározott 

tevékenységet. Ennek elmulasztásából, vagy hibás teljesítéséből adódó kárért a Közszolgáltató 

felel. A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátása során a szolgáltatást igénybe vevővel áll 

jogviszonyban. 

 

6.3./ Közszolgáltató az elszállított mennyiség méréséről úgy köteles gondoskodni, hogy azt a 

szolgáltatást igénybe vevő bármikor ellenőrizhesse. 

 

6.4./ A Közszolgáltató az Ör-ben meghatározott módon köteles a lakosságot tájékoztatni a 

szerződés feltételeiről (főként a díjakról), ill. azok főbb változásairól. 

 

7./ Együttműködési kötelezettség, szolgáltatás ellenőrzése: 

 

7.1./ Közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerűen, teljes felelősséggel a vonatkozó 

hatályos jogszabályok – ideértve az Ör-t is - követelményeinek és e szerződésnek megfelelően 

végzi. 

 

7.2./ Közszolgáltató köteles a megrendelők számára egy vezetékes és egy mobil telefonvonalat 

fenntartani. 

 

7.3./ Közszolgáltató köteles a fogyasztói panaszokat a beérkezésüket követő 15 napon belül 

kivizsgálni, a kivizsgálás eredményéről a panaszost tájékoztatni és megtenni minden szükséges 

intézkedést a panaszok okának elhárítása érdekében.  

 

7.4./ Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az alábbi 

megjelölt ürítő helyre szállíthatja és helyezheti el bizonylat ellenében: 

Marcali Szennyvíztisztító telep Marcali 0371 hrsz 

 

7.5./ Közszolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti nyilvántartási rendszer 

működtetésére. 

 

7.6./ Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató munkavégzését ellenőrizni. A Közszolgáltató 

köteles az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 

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 módon tájékoztatni. 

 

8.2./ Abban az esetben, ha az ügyfél az Önkormányzathoz fordul bejelentéssel, panasszal, úgy az 

Önkormányzat köteles erről a Közszolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, s egyidejűleg a 

bejelentést, illetve a panaszt a Közszolgáltatónak kivizsgálásra, illetve további intézkedésre 

továbbítani. Az így átadott bejelentéseket, illetve panaszokat a Közszolgáltató köteles ésszerű időn 
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belül kivizsgálni, és a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint mindezekről az 

Önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni. 

 

8.3./ A panaszok, bejelentések alapján az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató 

ügyféltájékoztatása, feladatellátása vonatkozásában észrevételeket tenni, illetve a jogszabályban 

biztosított egyéb jogaival élni. 

 

9./ Felelősségbiztosítási rendszer: 

 

Közszolgáltató a tevékenységének végzéséhez üzemeltetett gépjárműre köteles 

felelősségbiztosítási szerződést kötni. 

 

10./ A Szerződés megszűnése: 

 

10.1./ A szerződés megszűnik: 

a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 

a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

b) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

c) felmondással. 

 

10.2./ Az önkormányzat részéről a közszolgáltatási szerződés csak akkor mondható fel, 

amennyiben a Közszolgáltató munkavégzése során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra 

vonatkozó jogszabályokat, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette 

és e jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, illetve az e szerződésben 

foglalt kötelezettségeket neki felróható módon és súlyosan megszegte, továbbá ha jelen szerződés 

hatálya alatt új vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok (illetőleg ezen jogszabályok 

módosítása) jelen szerződés tartalmához képest jelentősen megváltozott körülményeket idéznek 

elő, amelyek lényeges kihatással vannak jelen szerződés tartalmára. Amennyiben az Önkormányzat 

a jelen szerződést felmondja, a Közszolgáltató nem tarthat igényt a szerződés felmondása miatt 

elmaradt haszonra, avagy egyéb kártérítésre/kártalanításra. 

 

10.3./ A Közszolgáltató a 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 körében tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

10.4./ A felmondási idő: 3 hónap. 

 

11./ Egyebek 

 

11.1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvános 

dokumentum (közérdekű adat), tartalma nem kezelhető üzleti titokként. 

 

11.2./ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban 

peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége 

esetén a Felek alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék, illetve járásbírósági hatáskörbe tartozó 

vita esetén a Marcali Járásbíróság illetékességének. 
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11.3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vgt. és a Ptk. előírásai, valamint az 

egyéb vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak. 

 

11.4./ A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés 

hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

 

 

Sávoly, 2022. június …                                                       Segesd, 2022. június … 

 

 

 

                           

     Kovács Ferenc                         Schuller Tibor 

   egyéni vállalkozó                                                                           polgármester 

                  Közszolgáltató                                      Önkormányzat 

 
 


