












































































































E LŐ T E R J E S Z T É S 
Alibánfa község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020.decemberi  ülésére 

 

Tárgy:  A települési nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséért fizetendő díj meghatározása, a szolgáltatóval történő megállapodás aláírása 

 

Előterjesztő:                                  Blaskovics László 

             Polgármester 

Az előterjesztést készítette:                                          Bucsák Katalin  

                                     jegyző 

 

Döntési javaslat: rendelet-tervezet, szerződés tervezet 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) 

pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 

(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli 

ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről 

és ellenőrzéséről.  

Az önkormányzat korábban már kötött szerződést a szolgáltatás végzésére, azonban a jogszabályok 

módosítása, illetve a Szolgáltató kérése alapján szükséges azt felülvizsgálni, továbbá rendeletet 

alkotni. 

A Szolgáltató kérése, hogy a megállapodások egységesek legyenek, ezért új tervezetet küldött meg 

az önkormányzatok részére, melyben természetesen a Lakossági felhasználókra vonatkozó 

díjtételek az u.n. rezsicsökkentési rendelkezéseknek megfelelően nem változnak. A Lakosságra 

nézve további terheket nem generálnak.  

A szolgáltatás tekintetében, figyelemmel az igénybevételek alacsony számára pályázat kiírása 

szükségtelen. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól a 455/2013. (XI. 29.) Korm. Rendelet rendelkezik.  

A tervezet tartalmazza a jelenlegi szabályokat, ha azok egyébként a törvény előírásainak 

megfelelnek, továbbá a törvény által meghatározott szabályozási elemeket.  

Díj kedvezményre nem tesz javaslatot a tervezet, a díjfizetés a közművel gyűjtött szennyvíz 

esetében sem illeti meg az ingatlanhasználót.  

A nem közművel gyűjtött szennyvíz évi egyszeri kötelező elszállításáról a Korm. rendelet 

rendelkezik, ami egyúttal lehetővé teszi, hogy a szabályozástól jogszabály eltérően rendelkezzen. 

A helyi önkormányzat rendelete jogszabálynak minősül.  

A tervezet javaslatot tartalmaz az üdülő (ingatlan-nyilvántartásban ekként bejegyzett ingatlanok), 

időlegesen használt, vagy nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályozásra. A szennyvíz 

mennyisége a felhasznált vízfogyasztás arányában ezeknél az ingatlanoknál ellenőrizhető, így 

fogyasztás nélküli időszakot a felhasznált vízmennyiség igazolja.  

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.  

 

Pókaszepetk, 2020.december  14. 

Blaskovics László Polgármester  

 

 

 



 

Határozati javaslat:  

Alibánfa község önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról előterjesztett  a megküldött 

szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést  elfogadja.  

 

Határidő: 2020.december 31.  

Felelős: polgármester 

 

Rendeletét megalkotja 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

A tervezett jogszabályok jelentősnek ítélt hatásai: 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Nem mérhető hatás. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Nem mérhető hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terhek nem változnak. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A Képviselő-testület számár kötelező a rendelet megalkotása, a 

jogalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 

 
 Indoklás  

A rendelet magában foglalja, tartalmazza a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket 

- a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;  

- a közszolgáltató és ártalmatlanító hely megnevezését  

- a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit  

- az ingatlantulajdonos (üdülőket is beleértve)  jogait és kötelességeit  

- közszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződés tartalmi elemei  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos  

kötelezettségeket, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit  

- személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.  

- a közszolgáltatási díját  

- hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 
  



Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2020 (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 

 

Alibánfa Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés 

d) pontja és a 44/C.§ (1) bekezdése alapján kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a településen 

található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A település Polgármestereként –   a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezése alapján -  a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 

Polgármestere a következőket rendeli el: 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa  

 

1. § (1) Alibánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a település közigazgatási területén a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott 

közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik. 

 

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek a település közigazgatási területének 

határaival. 

 

(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és a település közigazgatási területén minden 

olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem 

kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban 

együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki. 

 

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési területe 

 

2. § (1) Alibánfa település közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan az Észak-zalai 

Víz- és Csatornamű Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és 

köteles ellátni. 

 

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Zalavíz Zrt. által üzemeltetett, Zalaegerszeg 0940/7 

hrsz-ú szennyvíztisztító telepre  köteles elhelyezni.  

 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja 

el. 

 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a Közszolgáltató és az 

Ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, valamint a közszolgáltatásra 

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

3. § Az Ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon 

engedélyezett egyedi szennyvízkezelés 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, 

ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak 



elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott 

közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni. 

 

4. § A közszolgáltatás körében az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény 

hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll. 

 

5. §  A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Szolgáltatásra szóló szerződésében foglalt ideig  

2030.12.31. napjáig látja el.  

 

6. § A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

a)      a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét feltünteti, 

a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján 

tájékoztatja, 

b)      a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos bejelentése alapján, mellyel egyidejűleg a 

bejelentőtől/Ingatlantulajdonostól a szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb (munkaterület 

elérhetőségét érintő) adatok is egyeztetésre kerülnek, a vele egyeztetett időpontban köteles 

közszolgáltatást nyújtani, 

c)      a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, 

az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében a 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3-5., 8960 

Lenti, Honvéd u.31., 8790, Zalaszentgrót, Mező F. u. 27. szám alatt ügyfélszolgálatot működtet, 

d)     a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles 

írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az Ingatlantulajdonosokat, 

e)      a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon 

feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg, illetve 

amennyiben a munkaterület a szolgáltatás elvégzése nem alkalmas, azon a szolgáltatás ellátása csak 

károkozással lenne megvalósítható.  

 

7. § Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei: 

a)  az ingatlanán keletkező, összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki – és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélküli közműpótló létesítményben 

gyűjteni, tárolni és a közszolgáltatónak átadni, részére a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat 

megfizetni,  

b) a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal 

köteles igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani,  

c) igénybejelentéskor köteles a munkaterületet érintő egyéb adatokat a Közszolgáltató kérésére közölni, 

d) az átadott háztartási szennyvíz minőségéért az Ingatlantulajdonos felel, nem tartalmazhat környezetre 

veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat. 

 

 

4. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybe 

vételének módja és feltételei 

 

8. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek, 

Ingatlantulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon 

vagy e-mailban történik a Közszolgáltató diszpécserszolgálatán/ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a 

Közszolgáltató köteles a munkaterülettel kapcsolatos egyéb adatokat egyeztetni, melynek ismeretében 

tudja közölni  a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb 4. órás időintervallumot tartalmaz, 

az Ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az Ingatlantulajdonossal 24 órával 

korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 

72 órán belül elvégezni. 

 

9. § A Közszolgáltató csak a biztonságosan megközelíthető munkaterületről, károkozás nélkül 

teljesíthető szolgáltatással köteles a lakossági szippantott szennyvizet elszállítani. 

 



10. § A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő Ingatlantulajdonos 

aláírásával igazoltatni. 

 

11. § A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során „a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

és szerint köteles eljárni. 

 

5. Az Ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazandó díj legmagasabb 

mértéke, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének 

esetei 

 

12. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon egyéves díjfizetési időszakra történik. A 

kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok 

legmagasabb összegét az adott évre e rendelet 1.  melléklete tartalmazza. 

 

13. § Az alapdíj a Vgt. 44/D.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj. 

 

14. § (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és 

elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja. 

 

(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után 

köbméterenként számítandó, lakossági felhasználók esetében minimum 5 m3, egyéb felhasználók 

esetében minimum 8 m3. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján 

kell megállapítani. 

 

15. § (1) Az igénybevevő Ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás díját az 

ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni/vagy a 

számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni.  

 

Kedvezmények, ingyenesség feltétele 

 

Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási 

díjfizetési kötelezettséget a Vgt. 44/D. §-a alapján elkészített díjkalkulációban számított díjnál 

díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás 

ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában köteles 

megtéríteni a közszolgáltató számára. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a 

közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza a Vgt. 44/D. §-ában meghatározott elemeket. 

 

 

 

6. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 

 

16.§ Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által 

szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem 

keletkezik szennyvíz (melyet az ingatlanon lévő vízmérő óraállásával igazol. 

 

7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

17. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az Ingatlantulajdonosnak 

a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait. 

 



(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem 

tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés 

megszűnésének időpontjáig kezeli. 

 

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az Ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés 

megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a 

Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének 

megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és 

kezeli. 

 

(4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi 

és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltakra. 

 

(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és 

nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy 

folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg. 

 

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a 

közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

 

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követően 2021.janujár 01 napján lép hatályba. A rendelet 

kihirdetése 2020. december 17. napján történt. 

 

(2) A társasházat és a lakásszövetkezetet a díjkedvezmény az ingatlan tulajdonnal rendelkező 

természetes személyek vonatkozásában illeti meg. A díjkedvezmény megállapítására a társasháznak 

vagy lakásszövetkezetnek „a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 

törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról” szóló 2013. évi CXIV. törvény 

2. §-a szerinti tájékoztatását és adatszolgáltatását kell alapul venni. 

 

 

 

                                Blaskovics László      Bucsák Katalin. 

                                polgármester                                                              jegyző 

 

 

  



 

 

1. számú melléklet a ../2020 (XII.17.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 

irányuló közszolgáltatás igénybevételének meghatározott díja 2021. 01. 01-től 

 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének meghatározott díja 2021.01.01-től 
 
lakossági felhasználók részére rezsicsökkenetett szolgáltatás:  
 alapdíj Ft/alkalom:   1 092 + ÁFA 
            űrítési díj Ft/m3:  1 021,6 + ÁFA 
 
egyéb felhasználók részére nyújtott szolgáltatás:  
 alapdíj Ft/alkalom:    3 240 + ÁFA 
            űrítési díj Ft/m3   4 750 + ÁFA 
 
 
A legmagasabb szolgáltatási díj 41.240 Ft+ÁFA 

 
  



NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE 

VONATKOZÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

 

Mely létrejött egyrészről: 

- Alibánfa Község Önkormányzata (képviselője: Blaskovics László Csaba polgármester, 

cím: 8921 Alibánfa, Petőfi S. u. 1.) - továbbiakban: Önkormányzat -,  

másrészről: 

- Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (rövid neve: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni u. 8., képviseletében eljár: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató) - 

továbbiakban: közszolgáltató - 

 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. A vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével az Önkormányzat megbízza a Zalavíz 

Zrt-t a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (a továbbiakban: közszolgáltatás). A 

közszolgáltatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott vízgazdálkodási közfeladat. 

 

2. A közszolgáltatással ellátott terület Alibánfa község közigazgatási területe. 

 

3. A közszolgáltató által begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a 

továbbiakban: háztartási szennyvíz vagy szippantott szennyvíz) ártalmatlanítás céljából történő 

átadási helye a vízügyi hatóság által kijelölt Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep. 

 

4. A közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra jött létre 2021.01.01. napjától 2030.12.31 

napjáig tart. 

 

5. A közszolgáltatás igénybevételének feltételei: 

 

5.1 A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételét a szolgáltatást igénybe vevők bejelentése 

alapján, az igénybe vevő által kért gyakoriságban köteles biztosítani. A megrendelés 

személyesen, telefonon vagy e-mailban történik a Közszolgáltató 

diszpécserszolgálatán/ügyfélszolgálatán.  

 

5.2 A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a munkaterülettel kapcsolatos egyéb adatokat 

egyeztetni, melynek ismeretében tudja közölni a szállítás napját és várható időpontját.  

 
5.3 A Közszolgáltató csak a biztonságosan megközelíthető munkaterületről, károkozás nélkül 

köteles a szippantott szennyvizet elszállítani. 

 

5.4 A közszolgáltatás teljesítésének időpontja: a bejelentést követő 3 munkanapon belül, 

munkanapokon reggel 7 órától este 19 óráig. Sürgős esetben – az önkormányzati rendelet 

megengedő rendelkezése esetén – a munkanapokra megadott időtartamon túl, valamint 

munkaszüneti napokon 30 % sürgősségi felár ellenében. Az időpontváltozást a Közszolgáltató 

köteles az Ingatlantulajdonossal 24 órával korábban közölni. 

 

5.5 Fizetés a szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő ingatlantulajdonosok vagy ingatlant egyéb 

jogcímen használók részéről számla ellenében átutalással történik. 

 

5.6 A minimum megrendelhető szállítási mennyiség: 5 m3. 

 

6. A közszolgáltató kötelezettségei: 



 

6.1 A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a szerződés hatálya alatt 

folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett. A 

begyűjtés során a közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától – mint a 

közszolgáltatás igénybevevőjétől – átvenni, elszállítani és a 3. pontban meghatározott fogadási 

helyen ártalmatlanítani. A közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja, ha a begyűjtendő anyagról 

érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító 

műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg, illetve amennyiben a munkaterület a 

szolgáltatás elvégzésére nem alkalmas és a szolgáltatás ellátása csak az ingatlanban történő 

károkozással valósítható meg.  

 

6.2 A közszolgáltató a begyűjtési tevékenységét köteles bejelenteni a vízügyi hatóságnak.  

 

6.3 A közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, a 

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 

biztosításáról, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazásáról 

gondoskodni, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi 

szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. 

 

6.4 A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységet a környezet veszélyeztetését és 

szennyezését kizáró módon végezni.  

 

6.5 A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére 

történő biztonságos eljuttatásáért.  

 

6.6 A közszolgáltatásból eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a háztartási szennyvíz 

eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti 

környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. 

  

6.7 A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevők számára ügyfélszolgálatot biztosítani. 

A közszolgáltató ügyfélszolgálata a Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5./C fsz. 4. címen, továbbá 

a 80/202-178-as telefonszámon, illetve a 92/500-303-as faxon érhető el, ahol az üzletszabályzata 

szerinti nyitvatartási időben és az ott meghatározott eljárási rend szerint fogadja az ügyfelek 

bejelentéseit, panaszait, gondoskodik a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézéséről. A 

szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül elvégzi. Indokolt esetben erről az 

Önkormányzatot tájékoztatni köteles.  

 

6.8 A közszolgáltató jogosult és köteles a közszolgáltatás ellátásához, továbbá a közszolgáltatási díj 

érvényesítéséhez szükséges, az igénybevevők – önkormányzati rendeletben meghatározott – 

személyes adatait is tartalmazó nyilvántartást vezetni. 

 

6.9 A közszolgáltató az Önkormányzat számára – igény szerint – az előző pont szerinti 

nyilvántartásából adatot szolgáltat annak érdekében, hogy az Önkormányzat a közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

 

6.10 A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevőktől a közszolgáltatás díját beszedni, 

arról a jogszabályokban előírt számlát kiállítani. Díjhátralék keletkezése esetén a közszolgáltató 

köteles a Vgt. 44/E. §-ában foglaltak szerint eljárni, illetve a díjhátralék, késedelmi kamat és a 

behajtás egyéb költségeinek adók módjára történő behajtását kezdeményezi az illetékes 

jegyzőnél.  

 



6.11 A közszolgáltatásból származó bevételét a közszolgáltató köteles elkülönítetten nyilvántartani, és 

az Önkormányzat számára a tárgyévet követő év március 31-ig a közszolgáltatási tevékenységéről 

évente részletes költségelszámolást készíteni. 

 

6.12 A közszolgáltató a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását 

megelőzően költségelemzésre épülő díjkalkulációt készít és nyújt be a települési önkormányzat 

részére. A díjkalkuláció benyújtásának határideje minden év november hó 15. napja. A 

díjkalkulációval együtt a közszolgáltató beszámol a tárgyévi közszolgáltatási díj alkalmazásának 

tapasztalatiról is. 

 

6.13 A közszolgáltató köteles – a közszolgáltatás díjában megképződött forrás mértékéig és annak 

felhasználásával – a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére. 

 

7. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 

7.1 Az Önkormányzat felelős a közszolgáltatás megszervezéséért és működtetéséért, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezésével összefüggő kötelezettségek 

maradéktalan ellátásáért. 

 

7.2 Az Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információkat köteles rendelkezésre bocsátani. 

 

7.3 Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatásra vonatkozó, a Vgt. 44/C. §-ában foglaltaknak 

megfelelő önkormányzati rendeletet elfogadni. 

 

7.4 Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás díját, az ingatlantulajdonost (igénybe vevőt) terhelő 

díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az 

esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit a közszolgáltató 

díjkalkulációja alapján évente, a Vgt. 44/D. §-ában foglaltak figyelembe vételével önkormányzati 

rendeletben meghatározni.  

 

7.5 Az Önkormányzat által elfogadásra kerülő közszolgáltatási díjnak fedezetet kell nyújtania a 

közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához 

szükséges költségekre, valamint a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerült, a 

közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire. A megállapított közszolgáltatási 

díjnak a háztartási szennyvíz mennyiségéhez kell igazodnia.  

 

7.6 A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat évente, legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános 

forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint köteles meghatározni. 

 

7.7 Az Önkormányzat a közszolgáltatás biztosításáról, annak feltételeiről az ingatlan tulajdonosokat, 

vagyonkezelőket vagy egyéb jogcímen használókat (továbbiakban: ingatlantulajdonos) terhelő 

kötelezettségekről, az igénybevétel feltételeiről, valamint a közszolgáltató személyéről a 

lakosságot és az ingatlan tulajdonosokat a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

 

7.8 Az Önkormányzat szavatolja a szerződés hatálya alatt a szerződés tárgyát képező közszolgáltatás 

közszolgáltató általi kizárólagos gyakorlását. 

 

7.9 Az Önkormányzat elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékkezelési tevékenységek összehangolását. 

 

8. A közszolgáltató jogai: 

 



8.1 A közszolgáltató a szerződésben rögzített kötelezettségei alól vis major esetén mentesül. 

 

8.2 Amennyiben kétség merül fel a felek között a tekintetben, hogy a begyűjtött háztartási szennyvíz 

olyan idegen anyagot is tartalmaz, amely az ártalmatlanító helyen nem helyeztető el, úgy a 

közszolgáltató jogosult kérni annak az Önkormányzat képviselőjével közösen történő 

megvizsgálását. Ebben az esetben a közszolgáltatást megtagadhatja. 

 

8.3 A közszolgáltató a háztartási szennyvíz átvételére és elszállítására alvállalkozót vehet igénybe, 

amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna. Az 

alvállalkozóra a közszolgáltatóra vonatkozó kötelezettségek és feltételek érvényesek, és 

szerepelnie kell a vízügyi hatóság nyilvántartásában. 

 

8.4 Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási 

díjfizetési kötelezettséget a Vgt. 44/D. §-a alapján elkészített díjkalkulációban számított díjnál 

díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a 

szolgáltatás ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció 

formájában köteles megtéríteni a közszolgáltató számára. A díjkompenzáció fizetéséhez a 

képviselő-testület és a közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza a Vgt. 44/D. §-

ában meghatározott elemeket. 

 

8.5 Amennyiben az Önkormányzat a Vgt. 44/D. §-a szerint elkészített díjkalkulációban foglaltakhoz 

képes alacsonyabb mértékű díjat határozott meg, és ez nem nyújt megfelelő fedezetet a 

közszolgáltatás hatékony működtetéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, valamint 

fejlesztések költségére, akkor a közszolgáltató a hiányzó fedezet arányában mentesül ezen 

kötelezettségei (elsősorban a fejlesztések végrehajtásának kötelezettsége) alól.  

 

9. Az Önkormányzat jogai: 

 

9.1 Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatás bizonyítható hiányosságairól és elmaradásáról a 

közszolgáltatót írásban tájékoztatni. Amennyiben a közszolgáltató a rendellenességeket 24 órán 

belül nem rendezi, azokat az Önkormányzat a közszolgáltató költségére elvégeztetheti. 

 

10. A közszolgáltatás díja:  

 

10.1 Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás díját szabályozó önkormányzati rendelet 

elfogadásakor a Vgt. 44/C. és 44/D. §-okban, valamint a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletben 

meghatározott szabályokat és díjtételeket figyelembe venni.  

 

10.2 A közszolgáltatás díja 

Lakossági (rezsicsökkentett) Alapdíj: 1 092,- Ft/alkalom 

Lakossági (rezsicsökkentett) Ürítési díj: 1 021,6,- Ft/m3 

Egyéb Alapdíj: 3.240,- Ft/alkalom 

Egyéb Ürítési díj: 4.750,-  Ft/m3 

Szerződés szerinti legmagasabb összeg: 41.240,- Ft 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

10.3 Vállalkozó az esetleges árváltozási javaslatát minden év november 30-ig megküldi az 

Önkormányzat részére. Ármódosításra évente egy alkalommal, január 01-jével kerül sor a 

455/2013. (XI.29.) Korm.rendelet szerinti költségek változása és az előző évi infláció alapján. 

Az önkormányzat képviselő-testülete köteles a módosítási javaslatot megtárgyalni és annak 

tárgyában döntést hozni. 

 

11. A szerződés megszűnése:  

 



11.1 A szerződés megszűnik a benne meghatározott időtartam lejártával, vagy a közszolgáltató jogutód 

nélküli megszűnésével. 

 

11.2 A szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntethetik. 

 

11.3 A felek a szerződést a Vgt-ben meghatározott – alábbiakban leírt – esetekben felmondhatják. A 

felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap. A közszolgáltató a közszolgáltatási 

szerződést hathónapos felmondási határidővel mondhatja fel, és a közszolgáltatást a felmondási 

határidő végéig változatlan feltételekkel biztosítani köteles. A felmondást a szerződést felmondó 

fél köteles a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatban, postai úton, tértivevényes levélben 

közölni, megjelölve a felmondás indokát is. 

 

11.4 Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltató 

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek 

tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 

 

11.5 A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási 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 körébe tartozó lényeges és 

jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

11.6 A közszolgáltatási szerződés felmondása vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése 

esetén az Önkormányzatnak intézkednie kell arról, hogy a szerződés megszűnését követően a 

közszolgáltatás biztosított legyen. 

 

11.7 A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 

valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a 

közszolgáltató a települési önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján 

átadja. 

 

12. Záró rendelkezések: 

 

12.1 A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalás 

útján próbálják rendezni. Jogvita esetén a felek kikötik – perértéktől függően – a Zalaegerszegi 

Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

12.2 A felek kötelezik magukat arra, hogy új törvényi szabályozás esetén az előállt helyzetnek 

megfelelően jelen szerződést újra tárgyalják, és új szerződést kötnek. 

 

12.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vgt., a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 

szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

12.4 Jelen szerződés módosítása írásos formában, mindkét fél aláírásával hatályos. 

 

12.5 Jelen szerződést az Önkormányzat képviselő-testülete a szerződés mellékletét képező 

határozatában hagyta jóvá. 



 

12.6 A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után helybenhagyólag 

aláírják. 

 

Kelt.: 2020. december ….. 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………………. 

Alibánfa Község Önkormányzata     Zalavíz Zrt.  

 Blaskovics László Csaba polgármester Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 
 


