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Velem községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

2014. április 9- i ülésének 
7. napirendi pontjához 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjától a 
települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló szabályozást, továbbá 
egyidejűleg módosította a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvényt (Vgt.) akként, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról új 
szabályozást alakított ki. 
Az új szabályozás a települési folyékony hulladék 
fogalma helyett bevezette a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát, amely 
kismértékben különbözik csak a korábbi 
szabályozástól. A nem közművel elvezetett 
háztartási szennyvíz fogalmába csak az olyan 
háztartási szennyvíz tartozik, amelyet a keletkezés 
helyéről, vagy az átmeneti tárolóból – a 
közcsatornára való bekötés, vagy helyben történő 
tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének 
hiányában – gépjárművel szállítanak el 
ártalmatlanítás céljából. 
 

A Vgt. 4.§ (2) bek d) pontja és 44/C.§ (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat 
kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a 
településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és 
ellenőrzéséről. 
 

A Vgt. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja értelmében 
közszolgáltató kiválasztása közbeszerzés, útján 
történhet, illetve ha közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nem szükséges, az önkormányzat 
kijelölheti a közszolgáltatót.  Tekintettel arra, hogy 
Velem községi Önkormányzat nem tud élni a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 
9. § (1) bekezdés k) pontja alapján a kijelölés 
lehetőségével – „in hause” beszerzés – beszerzési 
eljárás lefolytatása szükséges.   
 

Az eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi 
felhívás, közszolgáltatási szerződéstervezet 
elkészült a Vgt és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet, (a 
továbbiakban: Hszr.) előírásai szerint. Az 
ajánlattevőkre tett javaslatot a határozati javaslat 
tartalmazza.   
 

A Vgt. 44/G. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében az ajánlattételi 
felhívás mellékletét képezi a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

szállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés.  
 

A közszolgáltatásért fizetendő díjat a Képviselő-
testület önkormányzati rendeletben állapítja meg a 
közszolgáltató által a Vgt., és a Hszr. 
figyelembevételével készített díjkalkuláció alapján. 
A szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § -
ban foglalt rezsicsökkentés jelen közszolgáltatás 
díját nem érinti, tekintettel arra, hogy a 2013. január 
31-én a Megrendelő sem e díjat szabályozó 
önkormányzati rendelettel, sem hatályos 
közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett.   
 

A Vgt. 44/D. § (7) bekezdése alapján a 
költségelemzésen alapuló díjkalkulációt a 
kiválasztott közszolgáltató készíti el, melyet a 
rendelet elfogadása előtt a jegyző terjeszt a testület 
elé.  
 

Az ajánlattételi eljárás lefolytatását valamint 
közszolgáltató kiválasztását követően az új jogi 
szabályozásnak megfelelő önkormányzati rendelet 
és a közszolgáltatásért fizetendő díj a képviselő-
testület következő ülésére kerül előterjesztésre. 
 

A Vgt. 44/I. § (3) bekezdése kimondja:  
„Ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 
eleget, a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezi, hogy az 
(1) bekezdés szerinti feladathoz kötött költségvetési 
támogatást az azt folyósító szervezet a 
közszolgáltatás megszervezéséig visszatartsa, illetve 
zárolja és ezzel egy időben eljár a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a 
közszolgáltatás biztosítása érdekében.”  
5 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
jogszabályi előírások teljesítése érdekében, az 
előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Bozsok, 2014. április 04. 

 
Dr Zalán Gábor sk 

Jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Velem községre vonatkozó nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:  

- Vasivíz Zrt.  – Szombathely  
Képviseli: Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.,  E-mail: vasiviz@vasiviz.hu) 

- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Képviseli Kovács István vezérigazgató  
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.: 94/562-210  
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu   

- HE-PI Kft. Bucsu    
Képviseli: Hegedűs Endre, Pap István ügyvezető 
9792 Bucsu, Rohonci út 34.  Tel.:  (94) 352- 373 hepi@hepi.hu 

- Florasca Környezetgazdálkodási Kft.  
Képviseli Fullajtár István ügyvezető  
(9400 Sorpon, Csányi utca 14., Tel.: 99/506-420 Fax: 99/506-452  
E-mail florasca@florasca.hu 
   
 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal  
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására, 

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők részére 
 
 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:  
Velem községi Önkormányzat 
9726 Velem, Rákóczi u. 73. 
Telefon: 06-94-563-380 
Fax: 06-94 -563-379 
E-mail: korjvelem@t-online.hu 
Képviseli: Szél Józsefné polgármester 
 
Kapcsolattartó: 
Németh Judit 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. 
Telefon: 94/562-546 
E-mail: nemethjudit@koszeg.hu 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Velem község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás ellátása.  
 
A feladat ellátás célja: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá a 44/B-44/C. § - ban foglalt célok teljesítése, az 
alábbi jogszabályok figyelembevételével: 
 

- a Vgt. 44/B – 44/J, § - ban,  
- a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 

a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 
törvényben foglaltak, valamint  

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) 
Kormányrendelet, (a továbbiakban: Hszr.)  

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése.  

 
A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül az ügyféllel 
egyeztetett időpontban, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles 
begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a 
szállítás napját és várható időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és 
végleges ártalommentes elhelyezés végett a megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani. 
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A nyertes ajánlattevő a közszolgáltatást a felhívás mellékletét képező szerződéstervezetben 
foglaltak szerint jogosult és köteles ellátni. 
 
A nyertes ajánlattevőnek kb. 1033 m3,  (évi kb. 148 (heti kb. 3) ürítési alkalom) háztartási 
szennyvizet kell elszállítania, és leürítenie a kijelölt ártalmatlanító befogadó pontjának kijelölt 
fogadótér leürítő csatlakozásán. 
 
A közszolgáltatási feladatot az ajánlattevőnek a szerződés ideje alatt folyamatosan kell 
biztosítania. 
 
A szolgáltatás becsült értéke: .953.000,- Ft  (ÁFA nélkül)/év  (1033x90% x 2100Ft/m3) 
Fontosabb adatok és feladatok: (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás 
időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül ±25 % mértékben változhatnak): 

-  a település teljes lakosságszáma: 337 fő. (Hszr. 3.§ (3) bekezdés b) pont) 
                -  háztartások száma a településen: 100 db,   
                     - ebből szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott 67 db,  
                 -  csatornával el nem látott ingatlan 3 db   

  - üdülő (csatornával el nem látott) területen további 50 db ingatlan található, 
melyeket átlagosan évi 1 hónapig használnak az ingatlantulajdonosok     

                - helyi vállalkozások száma: 3, ebből csatornaszolgáltatást igénybevevő 1, 
csatornahálózatba be nem kötött 1, csatornával el nem látott területen működik 1.     
             (Hszr. 3.§ (3) bekezdés c) pont) 
 
A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe veendő, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: Szombathely, Újvilág utca végén lévő 
10811/32 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztelep erre kijelölt fogadótér leürítő 
csatlakozása.  
A befogadó kijelölése tárgyában hozott határozatot, a dokumentáció 2. melléklete tartalmazza.  
A bebocsátási pont állapotának leírását a dokumentáció 3. melléklete tartalmazza.  
(Hszr 3. § (1) bekezdés)    
 
A közszolgáltatás feladatainak ellátása során keletkezett összes adat és kezelésével 
kapcsolatos valamennyi adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a díj 
beszedése, megszervezése, lebonyolítása a közszolgáltató feladata. 
 
A közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel szállított háztartási szennyvíz várható 
mennyisége, fajtája és összetétele: kb. 1033 m3,  (évi kb. 148 (heti kb. 3 ürítési alkalom. 
Fajtája és összetétele: Háztartási szennyvíz   
A településen csatornával el nem látott ingatlanok üdülőként funkcionálnak.  
(Az adatok az ivóvízszolgáltatást végző közszolgáltató 2013. évi adatain alapszanak. Az 
ürítési gyakoriság számításánál 7m3-s tartállyal ellátott gépjármű került figyelembevételre.)    
(Hszr. 3. § (3) bekezdés d) pont)  
 
3. A szerződés meghatározása:  
Közszolgáltatási szerződés 
 
4. A szerződés időtartama, a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, a 
közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:  
2014.06.01. – 2017.05.31. (Hszr. 3.§ (3) bekezdés f) pont) 
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5. A teljesítés helye: 
Velem község közigazgatási területe. 
Velem Vas megye északnyugati részén, a Kőszegi-hegység lábánál található kis község. A 
település az Írottkő Natúrpark része. A környező településekkel: Cákkal, Bozsokkal, 
Kőszegszerdahellyel és Kőszegdoroszlóval együtt alkotják Kőszeg-hegyalját. A környékén 
fekvő nagyobb települések: Kőszeg (8 km), Szombathely (20 km), Rohonc/Rechnitz 
(Ausztria, 10 km). A település időjárását az Alpok szabályozza. Az uralkodó szél az észak-
északnyugati, ami jelentősen és érezhetően csökkenti a hőmérsékletet, főképp a melegebb 
időszakban. A falun keresztül folyik a Szerdahelyi patak, és a falu déli részén folyik bele a 
Borha-forrásból induló Pákó-patak. 
A település megközelíthető közúton a 87 sz. út felől Kőszegről Cák irányába, Lukácsházáról 
Kőszegszerdahelyen keresztül, Kőszegről a Szabó-hegyen át az erdei szerpentinen, a 89 sz. út 
felől Bucsu-Bozsok-Kőszegszerdahely, illetve Ausztriából Rohonc felől Bozsok-
Kőszegszerdahely érintésével. 
 (Hszr. 3.§ (3) bekezdés a) pont)  
 
 
6. Az ellenszolgáltatás feltételei: 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a 
továbbiakban: Szrt.) 1. § -ban foglalt rezsicsökkentés jelen közszolgáltatás díját nem érinti, 
tekintettel arra, hogy a 2013. január 31-én a Megrendelő sem e díjat szabályozó 
önkormányzati rendelettel, sem hatályos közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett.   

 
Az ajánlattevő a munka elvégzésére vonatkozó egyösszegű nettó egységárat ajánlatában, 
díjkalkuláció benyújtásával a Vgt. 44/D. §, és a Hszr. 14 – 16. § foglaltak figyelembevételével 
készült költségelemzés alapján határozza meg.   

 
 
7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
 
8. Ajánlattevőre vonatkozó feltételek: 
-  Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti 
rendszerrel.  (Hszr. 3. § (2) bekezdés) 
- Az ajánlattevő ajánlatában ismerteti azon alvállalkozók adatait, amelyeket a szerződés 
teljesítése érdekében bevon. Az azonosító adatokon felül arról is nyilatkozik az ajánlattevő, 
hogy az alvállalkozó milyen hányadban teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeket. 
- A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölniük maguk közül azt 
a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. 
(Hszr. 3. § (6) bekezdés) 
- Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie 
kell a jogszabályban meghatározott, működtetéshez szükséges feltételekkel.  

(Hszr. 4. § )  
- A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és leírásokkal 

alátámasztott módon - tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott adatokat, 
javaslatokat.   (Hszr. 5. §)   
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-    Az ajánlattevőnek meg kell felelni nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos tevékenység végzése feltételeinek (Hszr.10.§)  

 
9. Ajánlathoz csatolandó mellékletek: 
Hszr. 4 - 5. §, 10.§ -ban foglaltaknak megfelelően.   
 
 
10. Az ajánlattételi határidő: 
2014. május 15. 10.00 óra 
 
 
11. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. 
 
 
12. Eredményhirdetés ideje: 
2014. május 29. 
 
 
13. A szerződéskötés várható időpontja: 
2014. május 30. 
 
 
15. Az ajánlat nyelve: 
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumával) és 
minden, az ajánlatkérés az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott 
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. 
 
 
16. Az ajánlatok lezárása és jelölése: 
Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását 
a következő felirattal kell ellátni: 
„Velem község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése 
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejárta előtt! 
Ajánlattételi határidő: 2014. május 15. 10.00 óra” 
 
 
17. Ajánlati felhívás melléklete: 
 

1. Közszolgáltatási szerződés tervezete 
2. Befogadó kijelölő határozat  
3. A bebocsátási pont állapotának leírása 
4. A kijelölt szennyvíztisztító telepekre, szennyvíz-bebocsátási pontokra vonatkozó 

hatósági engedélyek főbb előírásai, ezek kapacitása, üzemeltetője, a vízjogi 
üzemeltetési engedély hatálya, a műszaki előírások 

5. A közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz összegyűjtésére – a 
feladatok elvégzéséhez szükséges - és az ajánlattevő által biztosítandó - járművek, 
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gépek, berendezések és eszközök, és ezek műszaki és technológiai 
tulajdonságainak listája  

6. A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános 
ismertetése és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása 

7. Felolvasólap  
8. Nyilatkozat az árajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt feltételek 

elfogadásáról 
 
 
 
 
 
 
18. Az ajánlattétel során alkalmazandó jogszabályok: 
 
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (különös tekintettel az IX/A. fejezetre) 
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
- a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 2013. évi CXIV. törvény 
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet, 
- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése 
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
 
 
 
 
 
Velem, 2014 .április 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szél Józsefné 
 polgármester 
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Velem községi Önkormányzat 

DOKUMENTÁCIÓDOKUMENTÁCIÓ 
Velem község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátása 
közszolgáltatási szerződés keretében 
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1. számú melléklet 
 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 

BEGYŰJTÉSÉRŐL  
 

 
Amely létrejött egyrészről 
 
Velem községi Önkormányzata (cím: 9726 Velem, Rákóczi u. 73., adószáma: 15423610-1-
18, képviseli: Szél Józsefné polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
 
……….……………………………………………………. (cím ………………………..…,  
cégjegyzékszám: ……………., adószám: ……………………., képviseletében eljár: ……… 
…………………..igazgató), mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) 

(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
I. Előzmények 
 
A Felek kijelentik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontja és 44/C. § (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat 
kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
szervezéséről és ellenőrzéséről.  
 
A Vgt. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a nem közbeszerzési eljárás keretében 
lefolytatott beszerzési eljárás alapján a Megrendelő …../2014. (………) képviselő-testületi 
határozatában foglaltak alapján, a Felek közszolgáltatási szerződést kötnek egymással, 
melynek célja a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése a mindenkori környezetvédelmi 
előírások és normák szerint, és a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt átadó, befogadó 
helyen történő elhelyezése.   
 
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontja és 44/C. § (1) 
bekezdése alapján a fent részletezett közszolgáltatási ellátást – összhangban a Vgt. 44/G. § - 
ban és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Hszr.) foglaltakkal - a Közszolgáltatóval kötött 
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
 
II. A szerződés hatálya 
 
A felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés 2014. június 1-jén lép hatályba és hatálya 
2017. május 31-ig tart. 
A szerződés területi hatálya Velem község közigazgatási területére terjed ki. 
 



ELŐTERJESZTÉS 

 

 
III. A közszolgáltatás finanszírozása 
 
1. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a mindenkor 
hatályos jogszabályok határozzák meg.  
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a 
továbbiakban: Szrt.) 1. § -ban foglalt rezsicsökkentés jelen közszolgáltatás díját nem érinti, 
tekintettel arra, hogy a 2013. január 31-én a Megrendelő sem e díjat szabályozó 
önkormányzati rendelettel, sem hatályos közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett.   
 
Ezért a díj mértékét a közszolgáltató - a Vgt. 44/D. §, és a Hszr. 14-16. § foglaltak 
figyelembevételével készített – költségelemzés tartalma alapján benyújtott díjkalkuláció 
figyelembevételével alkotott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló …./2014.(.      .) önkormányzati rendelet   
tartalmazza.  
 
2. A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározott díjat az ingatlantulajdonossal szemben, 
közvetlenül, számla ellenében, a szolgáltatás nyújtását követően azonnal jogosult 
érvényesíteni.  
 
3. Amennyiben közegészségügyi szempontból indokolt a szolgáltatás nyújtása, de az 
ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a közszolgáltató teljesíti 
szolgáltatási kötelezettségét, egyben azonnali hatállyal írásbeli felszólítást nyújt át az 
ingatlantulajdonos részére, mely tartalmazza a Vgt. 44/E. §-án alapuló teljes körű 
tájékoztatást, egyben a díjkiegyenlítés lehetőségeire nézve részletes tájékoztatást nyújt.   
 
4.  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség 
határidejének elmulasztása esetén a felek rögzítik a Vgt. 44/E. §-ban foglalt eljárás 
lefolytatását.   
 
5. A Közszolgáltatás díjának módosítása  
 
A közszolgáltató a közszolgáltatási díj módosítását évente kezdeményezheti a Megrendelőnél.  
A közszolgáltatási díjmódosítás alapja a Vgt. 44/H.§ alapján készült, költségelemzéssel 
alátámasztott díjkalkuláció, melyet minden év március 31. napjáig küld meg a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.  
     
 
IV. A szolgáltatás szabályai 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését a Közszolgáltató úgy végzi, hogy a szolgáltatást, az igénybevevővel egyeztetetett 
időpontban, a bejelentéstől számított 72 órán belül teljesíteni tudja.  
 
2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a szolgáltatás nem biztosítható, illetőleg akadályba 
ütközik, továbbá pl.: laza talaj, hó jég (vagy más körülmény) akadályozzák a szolgáltatás 
zavartalan ellátását, a Közszolgáltató köteles az utcák nevének feltüntetésével írásban ezt a 
Megrendelő felé 12 órán belül jelezni.  
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3. Háztartási szennyvíz fogadó létesítmény: Szombathely, Újvilág utca végében lévő 
10811/32 hrsz-ú szennyvíztisztító telep. Üzemeltetője: VASIVÍZ Zrt. 
 
4. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt, teljesítési segédet nem vehet 
igénybe.  
 
 
V. Közszolgáltató kötelezettségei 
 
A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak: 
 
1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, 
2. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 

környezetszennyezés-mentes, a szolgáltatást igénybevevők bejelentésének megfelelő 
gyakoriságú, a bejelentéstől számított 72 órán belüli elvégzése, amiért szavatossággal 
tartozik,  

3. az ügyfélszolgálat által a megrendelőkönyv vezetése (Sorszám, név, cím, elérhetőség, 
megrendelés felvételének időpontja, a szolgáltatás nyújtásának 2 órás eltéréssel történő 
meghatározása, a megrendelés azonosítószámának az igénybevevővel való közlése).    

4. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazása, 

5. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése, 

6.  a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények 
igénybevétele; 

7.  a közszolgáltató a Vgt. 44/H. §, valamint a Hszr. 14. § (1) – (2) bekezdés alapján az 
alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, a 
közszolgáltatási tevékenységről – ideértve bevételeit és kiadásait – évente, tárgyévet 
követő év március 31. napjáig beszámolót készít Velem községi Önkormányzat Képviselő 
– testülete részére,  

8. a közszolgáltató a Hszr. 19. § (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének 
minden év március 01. napjáig eleget tesz,   

9. az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak 
kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása 
érdekében, könnyen hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat (……….cím……….) és 
tájékoztatási rendszer működtetése, saját és a település internetes honlapján, az 
alkalmazott díjakkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,     

10. fogyasztói kifogások és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálása, ennek eredményéről a 
bejelentő írásbeli tájékoztatása,  

11. a közszolgáltató tevékenységét a mindenkori jogi szabályozás keretei közt, Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló ……. /2014.(…….) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint teljesíti.  
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VI. Megrendelő kötelezettségei 
 
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kötelezettségei az alábbiak: 
 
1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk folyamatos, ellenszolgáltatás-mentes szolgáltatása, a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó szabályok betartása mellett,  

2. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb tevékenységek 
összehangolásának elősegítése, 

3. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, 
4. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a közszolgáltatási 

szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen.  

 
VII. A szerződés megszűnése 
 
1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
a)  a határozott idő lejártával; 
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; 
d) felmondással. 
 
2. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha 
a) a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelemére és 

vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat 
előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 
vagy  

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan súlyosan megsérti. 

 
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, 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. 

 
4. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést hathónapos felmondási határidővel 
mondhatja fel, és a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel 
biztosítani köteles. 

5. A közszolgáltatási szerződés felmondásakor a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a 
közszolgáltatás biztosításáról. 
 
6. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a 
közszolgáltatási szerződés megszűnése napján Közszolgáltató a Megrendelőnek átadja. 
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7. A települési önkormányzat a birtokában lévő és a közszolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a 
közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 

 
 
 
VIII. Egyéb rendelkezések 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli 
rendezésére törekednek, melynek hiányában a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
 
 
Kelt: Velem , 2014. …………….. 
 
 
 
 

 
 

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

Velem Község Önkormányzata 
Szél Józsefné   
Polgármester  

 
 

 

Megrendelő Közszolgáltató 
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2. melléklet  

 
A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe veendő, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye:  
 
 
 
 
 
 

Szombathely, Újvilág utca végén lévő 10811/32 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztelep 
erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozása. 

 
 
 

 (Hszr 3. § (1) bekezdés) 
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3. melléklet  
 
 
 
 

A bebocsátási pont állapotának leírása 
 

(Hszr 3. § (1) bekezdés) 
 
 
 

3.számú mellékletben csatolt, Nyugat- dunántúli Vízügyi Hatóság 
NYUDUVH- 665-1/11/2014. számú átadási hely kijelölő határozat  

rendelkező rész (I –IV.)   
(1-4. oldal)  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. melléklet  
 
 

A kijelölt szennyvíztisztító telepekre, szennyvíz-bebocsátási pontokra vonatkozó hatósági engedélyek 
főbb előírásai, ezek kapacitása, üzemeltetője, a vízjogi üzemeltetési engedély hatálya, a műszaki előírások 

 
 
 
 

A Szombathely, Újvilág utca végén lévő 10811/32 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztelep 
erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozása. 

 
 

3.számú mellékletben csatolt, Nyugat- dunántúli Vízügyi Hatóság 
NYUDUVH- 665-1/11/2014. számú átadási hely kijelölő határozat  

rendelkező rész (I –IV.)   
(1-4. oldal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. melléklet  
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A közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz összegyűjtésére - a feladatok 

elvégzéséhez szükséges - és az ajánlattevő által biztosítandó - járművek, gépek, 
berendezések és eszközök, és ezek műszaki és technológiai tulajdonságainak listája  

(Hszr. 3. § (4) bekezdés)   
 
 
 

Járművek, eszközök, berendezések 
 
 

 
A háztartási szennyvíz összegyűjtése céljából alkalmazandó 

 
 

Legalább 
 

egy db 
 
 

- legalább 7 m3 űrtartalmú szabványos szippantó tartállyal rendelkező gépjármű 
mely rendelkezik a szükséges engedélyekkel  
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6. melléklet  

 

A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetése 
és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása 

 
 
 
 

Velem község közigazgatási területén 1994- 1998 között építettek szennyvízcsatorna 
hálózatot.  
 
A település meghatározó koncepciója volt a teljes infrastruktúra kiépítése, a természetes 
környezet minél magasabb szintű védelme, így a külterületen ill. zártkerten kívül a teljes 
belterület csatornázott. 
 
A település belterületén 100 lakóház található, melyből 67 nem csatlakozott a 
szennyvízcsatornára.  
 
A településen 50 db üdülő ingatlan található, melyek számára nincs csatorna csatlakozási 
lehetőség.   Az üdülőket átlagosan évi 1 hónapig használják az arra jogosultak. 
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 

 

 
7. melléklet  

 
FELOLVASÓ LAP 

 
 
 

Ajánlattev� neve: 
 

 

Ajánlattev� székhelye: 
 

Ajánlattev� 
telefonszáma: 

 

Ajánlattev� 
telefaxszáma: 

 

Ajánlattev� e-mail 
címe: 

 

Kapcsolattartó neve: 
 

 
„Velem község közigazgatási területén, a nem közm�vel összegy�jtött háztartási szennyvíz 
összegy�jtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos 
kötelez� közszolgáltatás ellátása”                                                Ft/m3 

Nettó Ft 
 

ÁFA Ft 
 

Bruttó Ft 
 

 
„Velem  község közigazgatási területén, a nem közm�vel összegy�jtött háztartási szennyvíz 
összegy�jtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos 
kötelez� közszolgáltatás ellátása” (2013. évi CXIV. Tv. 1 § - ban foglaltak alapján  
maximum                    Ft/m3 + ÁFA.”                                          Ft/m3 

Nettó Ft 
 

ÁFA Ft 
 

Bruttó Ft 
 

 
Kelt: ………………………………. 
 
 
 

……………………………… 
cégszer� aláírás 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

8. melléklet  
 
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 

AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉSBEN ÉS  
 

ANNAK MELLÉKLETEIBEN FOGLALT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRA 
 
 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………….., mint a  
 
……………………………………………………………………………(Ajánlattev� megnevezése, székhely) 
 

………………………………………………………………………….(képviseleti jogkör/titulus megnevezése)  

 
nyilatkozom, hogy Velem  községi Önkormányzata (9726 Velem , Rákóczi u. 73.)  
 
„Velem község közigazgatási területén, a nem közm�vel összegy�jtött 
háztartási szennyvíz összegy�jtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelez� közszolgáltatás ellátása”  
     
tárgyú árajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt feltételeket teljes kör�en  
 
elfogadjuk. 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszer� aláírás 

 
 
 
 
 


