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EL ŐT ERJE SZT ÉS  

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés megkötésére 

 

 
Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2021. november 22. napján 
tartandó nyílt ülésén 
 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 
Melléklet: 1 db határozati javaslat 

1 db szerződés-tervezet 
   
 
Jogszabályi háttér:   
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Csökmő Nagyközségi Önkormányzat és Varga Sándor egyéni vállalkozó között létrejött, 
Csökmő közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó Közszolgálati szerződés 2021. 
december 31-én lejár.  
A 2022. évre vonatkozóan új szerződés megkötése esedékes. Kértünk árajánlatokat engedéllyel 
rendelkező vállalkozásoktól. Egy ajánlat érkezett vissza a szolgáltatást jelenleg is ellátó Varga Sándor 
egyéni vállalkozótól, aki - a két évvel ezelőtt megadott - jelenlegi árhoz képest 20%-kal emelt árat 
adott meg, ismét két éves szerződésre. 
 
Javaslom az ajánlatot tevő Varga Sándor egyéni vállalkozóval a szerződés megkötését kétéves 
határozott időtartamra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Csökmő, 2021. november 17. 

  
Nagy Tibor s.k. 
polgármester 

 



 
 
1. sz. Melléklet az előterjesztéshez: 
 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  
……./2021. (XI.22.) határozati javaslata: 
 
 

Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csökmő 
közigazgatási területén keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására irányuló Közszolgálati szerződést Varga Sándor egyéni 
vállalkozóval (5530 Vésztő, Kengyel út 2. adószám: 71563796-2-24)  köti meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Nagy Tibor 

           polgármester 

 

 

 

 

2. sz. melléklet az előterjesztéshez: 

 

 

Közszolgáltatási Szerződés 

Csökmő Nagyközség közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról 

 

Amely létrejött egyrészről Csökmő Nagyközségi Önkormányzat (4145 Csökmő, Kossuth u. 

109., adószáma:15728410-2-09, képviseli: Nagy Tibor polgármester), mint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló önkormányzati 

közfeladat ellátását Csökmő Nagyközség közigazgatási területén biztosítani jogosult és 

kötelezett szervezet (továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről Varga Sándor e.v. (Cím: 5530 Vésztő, Kengyel út 2. adószám: 71563796-2-24), 

mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására 

irányuló önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerződéssel átvállaló és azt kötelező 

közszolgáltatás keretében teljesítő szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 

a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint. 



1. Szolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2022. január 01 – 

2023. december 31-ig terjedő időszakban jogosult, illetve kötelezett.  

 

2. Szolgáltató tevékenységét kizárólagos joggal végzi. Szolgáltató rendelkezik a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez és szállításához szükséges 

környezetvédelmi engedéllyel. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése 

az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által üzemeltett, Füzesgyarmati 

Szennyvíztisztító Telepen kialakított leürítő helyen történik. 

 

3. Szolgáltató vállalja, hogy a nagyközség ingatlanain keletkezett és elkülönítetten tárolt 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet (veszélyes hulladéktól mentes kommunális 

szennyvizet) átveszi, elszállítja és a leürítő helyen elhelyezi. A begyűjtés ingatlanhoz menő 

begyűjtő járattal történik a Szolgáltató tulajdonában lévő, erre a célra kialakított zárt rendszerű 

szippantós tehergépjárművel. A szolgáltatás során átvehető mennyiség 5 m3. 

 

4. Szolgáltató a szolgáltatást munkanapokon 7:00-16:00 között teljesíti. Lakossági 

igénybejelentés Csökmő Nagyközség Önkormányzatánál történik személyesen. 

Önkormányzati intézmények igénybejelentése Csökmő Nagyközség Önkormányzatánál 

történik az 54/443-601-es telefonszámon. A bejelentést követően az Önkormányzat értesíti a 

Szolgáltatót az igénybejelentő nevének és címének megadásával. 

 

5. Szolgáltatót a szolgáltatás ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg, melyet jelen szerződés 

1. sz. melléklete tartalmaz. 

 

6. Lakossági igénybejelentés esetén az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) a 

szolgáltatás elvégzésekor fizeti meg a Szolgáltató részére az őt terhelő szolgáltatási díjat, 

melyről a Szolgáltató számlát állít ki. A Szolgáltató az Önkormányzatot terhelő díjtételekről 

(az elvégzett szolgáltatások után a fuvarok számától függően) havonta 3-4 alkalommal számlát 

állít ki az Önkormányzat részére, melyet az Önkormányzat 8 napos átutalással teljesít. 

 

7. A Szolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert 

vezetni, az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot 

szolgáltatni. 

 

8. A közszolgáltatási feladat ellátását az Önkormányzat saját maga, vagy szakértő útján 

jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés megállapításait köteles hitelt érdemlően dokumentálni és a 

Szolgáltatót tájékoztatni, biztosítva számára az ellenőrzés megállapítására való észrevétel 

megtételének lehetőségét. 



 

9. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzését akadályozó 

vagy megnehezítő körülmény felmerülése esetén egymással egyeztetnek, és minden tőlük 

telhetőt megtesznek a körülmények feltárása és a közszolgáltatás ellátását akadályozó ok 

megszüntetése érdekében. 

 

10. A szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A 

szerződésmódosítási kezdeményezés kézhezvételt követő 30 napon belül a Felek megtárgyalják 

a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést a 

vonatkozó jogszabályok, valamint a Felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével közös 

megegyezéssel módosíthatják. 

 

11. Jelen közszolgáltatási szerződést a Felek határozott időre kötik, és az csak rendkívüli 

esetben, nyomós indok alapján előzetes írásbeli felszólítás és türelmi idő eredménytelen elteltét 

követően mondható fel. A felmondási idő 2 hónap. 

 

12. Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszegésével és az abból eredő 

következményekkel kapcsolatban felmerült minden jogvitában békés úton egyeztetnek. 

Amennyiben a tárgyalások a vita felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezetnek 

eredményre, a közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggő valamennyi jogvita tekintetében a 

Berettyóújfalui Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvet, a 

vízgazdálkodásról szóló törvényt, valamint az ide vonatkozó rendeleteket és jogszabályokat 

kell alkalmazni. 

 

14. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Csökmő, 2021. december ….. 

 

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

      Nagy Tibor                                                                                            Szolgáltató  

      polgármester       

 
 
 
 



A közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: 

 

A közszolgáltatás díja 

 

 

Lakossági szállítás díja 
m3-enként 

Lakossági szállítás díja 
 5m3-es tartály 

Lakosság által 
fizetendő szállítási 
díj1 (nettó): 

1688 Ft/m3 8440 Ft/tartály 

Lakosság által 
fizetendő szállítási 
díj (bruttó): 

2145 Ft/m3 10.725 Ft/tartály 

Önkormányzatot 
terhelő díj lakossági 
szállítás esetén 
(nettó): 

1279 Ft/ m3 6395 Ft/tartály 

Önkormányzatot 
terhelő díj 
lakossági szállítás 
esetén (bruttó): 

1625 Ft/m3 8125 Ft/tartály 

Összesen (nettó): 2967 Ft/m3 14.835 Ft/tartály 

Összesen (bruttó): 3770 Ft/m3 18.850 Ft/tartály 

 
 

Nem lakossági szállítás2 díja 
m3-enként 

Nem lakossági szállítás díja 
5m3-es tartály 

Szállítási díj (nettó): 2967 Ft/m3 14.835 Ft/tartály 

Szállítási díj (bruttó): 3770 Ft/m3 18.850 Ft/tartály 

 

 
1 A szállítási díj magában foglalja az ürítési (754 Ft/m3) és környezetterhelési díjat (6,50 Ft/m3). 
2 Önkormányzatnál, továbbá intézményeinél – Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint Faluház és 

Könyvtár - történő szolgáltatás esetén. 


