
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-i testületi 

ülésére 

 

6. Napirend 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése 

Tisztelt Képviselők! 

Önkormányzatunknál a nem közművel  összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése jelenleg 

hivatalosan nincs megoldva, mivel a Talajerőgazdálkodási Kft már 2014-ben megszüntette az 

önkormányzattal kötött szerződését, s nem sikerült ezen tevékenység végzésére vállalkozót találni. 

Hosszú idő eltelte után a Laci Sped Kft (Mihályháza, Dózsa u. 2/a.) vállalkozás kapott engedélyt a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására Gecse Községben a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Ennek megfelelően árajánlatot is kapott az önkormányzat a 

szállítási díjra vonatkozóan, valamint egy szerződés tervezetet. Ezen szerződés megkötésével az 

önkormányzat egy régóta húzódó kötelezettségének tesz eleget. 

Ahhoz, hogy az önkormányzat eleget tegyen jogszabályi kötelezettségének, szükséges a 

szerződéskötés. Ehhez a szerződés tervezetet mellékelem. 

 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2020.(II..) önkormányzati határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Laci Sped Szállítmányozási Kft (8513 

Mihályháza, Dózsa György u. 2/A.) közszolgáltatási szerződést elfogadja az előterjesztésnek 

megfelelően. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő: 2020. március 1. 

 

Gecse, 2020. február 6. 

 

 Istenes Gyula 
 polgármester 
  



Közszolgáltatási szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről Gecse Község Önkormányzata – 8543 Gecse, Kossuth u. 39.,  

pénzforgalmi jelzőszám: 11748045-15426572, adószám: 15426572-1-19 (továbbiakban: 

Megrendelő), másrészről 

 

a Laci Sped Szállítmányozási Kft. 8513 Mihályháza, Dózsa György u. 2/A. telefonszám: 

0630/636-4002, adószám: 14229523-2-19, (továbbiakban: Szolgáltató) között alulírott napon 

az alábbiak szerint. 

 

Kapcsolattartó személy a Megrendelő részéről: Istenes Gyula 

telefonszám: 30/846-5723 

Kapcsolattartó személy a Vállalkozó részéről: Csizmadia László  

telefonszám: 30/636-4002 

 
1. Tekintettel arra, hogy Gecse község területe csatornázatlan, Megrendelő kizárólagos joggal 

átruházza Szolgáltatóra teljes illetékességi területén a háztartásokban, közületeknél keletkező 

nem közművel összegyűjtött fürdő-WC használata során képződő kommunális szennyvíz 

gyűjtésével és ártalmatlanító helyre történő elszállításával kapcsolatos közszolgáltatói 

feladatokat. 

 

2. Szerződő felek figyelemmel a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 

Törvényben, valamint a Közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Kormányrendeletben foglaltakra a 

szerződés tárgyával kapcsolatos kötelezettségeiket és jogaikat az alábbiak szerint határozzák 

meg: 

3.  

➢ Megrendelő kötelezettsége: 

a. A Megrendelő hirdetmény útján (az önkormányzat honlapján) tájékoztatja a szolgáltatás 

igénybevevőit a szolgáltatási díjról. 

b. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához segíti a Szolgáltatót tevékenysége 

során, a jogszabályi keretek között. 

c. Elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolását. 

d. Kijelöli a települési igények kielégítésére alkalmas hulladékkezelő és ártalmatlanító, 

kezelő helyet és létesítményt, ami jelenleg a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. 

szennyvízkezelő - és tisztító telepe. 

e. Esetlegesen közreműködik az illegális szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal szembeni 

eljárásban 

4.  

• A Szolgáltató kötelezettsége: 

     a. A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása lakossági igény szerint. – A 

      szolgáltatás teljesítése az igénybejelentést követő 3 munkanapon belül. 

b. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges saját 

eszközállományának fejlesztését, karbantartását elvégzi. 

c. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselő-testület által 

kijelölt helyeket és létesítményeket igénybe venni. 

d. Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a 

Képviselő-testületet évente legalább egyszer tájékoztatást adni. 



e. A fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét szabályozni köteles. 

f. Köteles közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, 

és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. 

 

• A Szolgáltató jogai:  

a. A közszolgáltatással felmerült minden díj érvényesítése, beszedése. 

b. A szennyvíz fogadására, ártalmatlanításra kijelölt telepek helyének megváltozása és 

szennyvízkezelés többletköltségének azonnali áthárítása, érvényesítése. 

c. A szolgáltatási díj azonnali megváltoztatása: a szolgáltatást érintő jogszabályok, 

rendeletek változása esetén. 

d. A szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, megszüntetni, ha a szolgáltatás akadályoztatása 

a Szolgáltató működését, eredményes gazdálkodását ellehetetleníti, ha a Megrendelő a 

szolgáltatás körülményeit (érdekkörébe eső) nem biztosítja. 

e. Szolgáltató jogosult a közszolgáltatói feladatok ellátása során megfelelő műszaki 

felszereltséggel rendelkező közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért 

Szolgáltató ugyan úgy felel, mint saját tevékenységéért.  

f. A közszolgáltatási díj beszedése az ügyfelektől, akik közvetlenül rendelik meg a 

szolgáltatást a Szolgáltatótól. 

 

5. Gecse község Önkormányzat közigazgatási területére érvényes díjak: 

1. Lakossági szolgáltatás:  

- 5 m3 és 11 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén díja: 3600 Ft+áfa/m3, 

minimum szolgáltatási díj: 9000 Ft+áfa/m3, egy forduló díja: 18.000 Ft+áfa 

 

 (Fenti szolgáltatási díj a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. 

évi CXIV. Törvényben meghatározottak alapján került kiszámításra) 

 

2. Közületi szolgáltatás: 

- 5 m3 és 11 m3-es kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén 18.000 Ft+áfa. 

 

A szolgáltatás folyamatos ellátást biztosít, azaz ünnep – és munkaszüneti napokon is 

igényelhető, a szolgáltatás alapdíja ezeken a napokon is változatlan. 

 

6. Megrendelés, munkavégzés fizetés módja: 

A szolgáltatást szóban (telefonon: 30/636-4002) lehet megrendelni. A megrendelésből 

megállapíthatónak kell lenni a szolgáltatásteljesítésnek helyének (név, pontos cím, telefonos 

elérhetőség) és 1 napon belül a napszak megjelölésével a teljesítés idejének. 

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése készpénzben a szolgáltatás helyén, a munkavégzést 

követően készpénzfizetési számla-, nyugta ellenében azonnal történik. 

 

7. Szolgáltató jogosult a közszolgáltatói feladatok ellátása során megfelelő műszaki 

felszereltséggel rendelkező közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért Szolgáltató 

ugyan úgy felel, mint a saját tevékenységéért. Az Önkormányzat kötelezettsége körébe tartozó 

dolgokért, feltételek (jó szolgáltatás végzéséhez szükséges) teljesítéséért kizárólagosan felel. 

 

8. Szerződő felek ezen szerződést 2020. március 1. napjától kezdődően 2025. március 1. 

napjáig (5 évre) kötik azzal, hogy a szolgáltatási díjakat Szolgáltató minden év december 15. 

napjáig felülvizsgálja, arról a Megrendelőt díjközlőben értesíti. 

 

 



 

 

 

9. Jelen szerződést módosítani csak írásban, a Felek egybehangzó akaratával lehet. 

 
10. A közszolgáltatási szerződés megszűnik a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013.(XI.29.) Kormányrendelet 9.§ (1)lacitrans@globonet.hu bekezdés a., b., c., d. 

pontjában foglaltak esetén. 

A felmondási idő: bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződést 

megszűntetni jogosult 6 (hat) hónapos felmondási idő betartásával, kivétel a rendkívüli ok a 

szerződési feltételek megsértése. 

 

11. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hulladékgazdálkodásiról szóló 

mindenkori hatályos jogszabályok, a Ptk., valamint az Önkormányzat e tárgyban megalkotott 

mindenkori hatályos rendeletének rendelkezései az irányadók. 

Szerződő felek a felvetődő problémákat elsősorban békés tárgyalásos úton rendezik. Annak 

ellehetetlenülése esetén kölcsönösen elismerik Pápa Város Bíróság illetékességét. 

 

A szerződést a Szerződő Felek, miután a benne foglaltakat elolvasták, megértették, saját 

akaratukból cégszerűen aláírták. 

 

 

Kelt: Mihályháza, ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 …………………………… …………………………….. 

 Megrendelő Szolgáltató 
 


