KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

melléklet

NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI
SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA
mely létrejött egyrészről Vése Községi Önkormányzat (8721 Vése, Park utca 1., képviseletében:
Bertók László polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Mesztegnyő Községi Önkormányzat (8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6., képviseletében:
Nagy László Péter polgármester), mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az
alábbi feltételekkel:
1./ A közszolgáltatás tárgya:
1.1./ Az ingatlanon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvizek,
melyeket a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló, vonatkozó
általános szabályokról szóló kormányrendeletbe meghatározott módon gyűjtenek.
A közszolgáltatási tevékenység ezen szennyvizeknek a begyűjtésére, szállítására és a kijelölt
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére terjed ki.
1.2./ Vése Községi Önkormányzat a …/2017. (... ...) számú képviselőtestületi határozata alapján
megbízza a Közszolgáltatót az 1.1. pontban meghatározott tevékenység, szolgáltatás ellátására,
melyet a Közszolgáltató elvállal.
1.3./ Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges minőségű jármű
biztosítására, valamint a megfelelő képzettségű, illetve alkalmassági igazolásokkal rendelkező
gépkocsivezető alkalmazására.
1.4./ Közszolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges
valamennyi karbantartás, felújítás elvégzésére.
1.5./ A közszolgáltatás mennyiségi terjedelmének meghatározása során figyelembe kell venni az
ártalmatlanításra kijelölt Vése Szennyvíztisztító telepnek, erre az ártalmatlanításra rendelkezésre
álló kapacitását.
2./ A közszolgáltatás helye:
Vése, József Attila utca, Zrínyi utca.
3./ A szerződés időtartama:
2016. június 01. – 2019. december 31.
4./ Közszolgáltatási díj meghatározása és módosítása:
4.1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának díja az
egységnyi díjtétel és a fizetendő díj összetétele:
a) DRV Zrt. ártalmatlanítás díja:
b) Vízterhelési díj:
c) Fuvarozási díj
Összesen bruttó díj

1.165,00 Ft/m3
23,60 Ft/m3
551,00 Ft/m3
1.730,00 Ft/m3

A közszolgáltatás díját a megrendelő Önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg.
4.2./ A közszolgáltatási díj változtatására a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év október 31-ig
tehet javaslatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásainak figyelembe
vételével. A díjemelés mértéke évenként külön megállapodás tárgyát képezi.
5./ Közszolgáltatási kötelezettség a megrendelőkkel szemben:
5.1./ Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését,
szállítását és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezését a megrendeléstől számított 3
munkanapon belül (kivéve, ha a megrendelő kifejezetten kéri a 3 munkanapnál későbbi
időpontban teljesítést) 07.00 és 16.00 óra között, a szállításra kitűzött napon 2 órás időtartamon
belül, a szerződés hatálya alatt folyamatosan és teljes körűen elvégezni.
5.2./ Közszolgáltató köteles a hozzá beérkező megrendelések sorrendjében, a mindenkori
érvényes vonatkozó jogszabályok, valamint e szerződés betartásával ellátni az 1.1. pontban
meghatározott tevékenységet. Ennek elmulasztásából vagy hibás teljesítéséből adódó kárért a
Közszolgáltató felel. A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátása során a közszolgáltatást igénybe
vevővel áll jogviszonyban.
5.3./ A Közszolgáltató az elszállított mennyiség méréséről úgy köteles gondoskodni, hogy azt a
közszolgáltatást igénybe vevő bármikor ellenőrizhesse.
6./ Együttműködési kötelezettség, szolgáltatás ellenőrzése:
6.1./ Közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerűen, teljes felelősséggel a mindenkor
érvényes jogszabályok, önkormányzati rendelet követelményeinek és e szerződésnek megfelelően
végzi.
6.2./ A Közszolgáltató köteles a megrendelők számára egy vezetékes és egy mobil telefonvonalat
fenntartani.
6.3./ A 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.
6.4./ Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az alábbi
megjelölt ürítő helyre szállíthatja és helyezheti el bizonylat ellenében:
Vése Szennyvíztisztító telep
6.5./ A Megrendelő jogosult a Közszolgáltató munkavégzését folyamatosan ellenőrizni.
A Közszolgáltató köteles az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.
7./ Felelősségbiztosítási rendszer:
7.1./ A Közszolgáltató a tevékenységének végzéséhez üzemeltetett gépjárműre köteles
felelősségbiztosítási szerződést kötni.
8./ A Szerződés megszűnése:
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8.1./ A szerződés megszűnik:
a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
b) elállással, ha teljesítés még nem kezdődött meg,
c) felmondással.
8.2./ A Megrendelő 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.
8.3./ A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) a Megrendelő 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
8.4./ A felmondási idő: 3 hónap.
9./ A jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

Mesztegnyő, 2017. október ...

Nagy László Péter
Mesztegnyő Községi Önkormányzat
Közszolgáltató

Bertók László
Vése Községi Önkormányzat
Megrendelő
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