
















1. napirend 

 

Baksa Község Önkormányzata 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység elvégzésére 

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Baksa Község Önkormányzatának jelenleg nincsen szerződése a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére. A 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (1) bekezdése 

szerint: „A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó 

közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 

szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 

közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.” 

A Vgtv. 44/F. § (1) bekezdése alapján: „A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt 

módon – folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett. 

(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki 

 a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a 

közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul 

megfelelő ellátását, 



 b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak 

bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette, 

 c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – 

kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.” 

A Vgtv. 44/G. § (2) bekezdése szerint: „A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 

évre lehet megkötni.” 

A fent megjelölt közszolgáltatásra irányuló ajánlatkérés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, a Kbt. 4. § (1) – (2) 

bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 74. § (2) bekezdésének c) 

pontjában megállapított értékhatárra. A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján a 

közszolgáltatási igénybevételére az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen 

használója évente legalább egy alkalommal köteles, így a díjfizetés is őt terheli. Ez alapján 

pedig a feladat ellátása nem igényel az Önkormányzat részéről forrást. 

Mindezekre tekintettel a háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatásra irányuló 

ajánlatkérés során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 

rendeletnek a közbeszerzési eljárás keretében történő ajánlatkérésre vonatkozó rendelkezései 

nem alkalmazandóak. 

A közszolgáltatási díj megállapítása a Vgtv. 44/D. § (1) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerint 

történik azzal, hogy a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a települési folyékony 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 29.) számú önkormányzati 

rendeletben az alkalmazható díj legmagasabb mértékeként 1.080.- Ft/m3 került megállapításra. 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően természetes személy ingatlantulajdonosok részére 972.- Ft/m3 

mértékű közszolgáltatási díjnál magasabb közszolgáltatási díj nem kerülhet megállapításra. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés e) 

pontja értelmében 2021. december 31. napjáig a díj emelésére nincsen lehetőség. 

 

Fentiek alapján megtörtént a pályázati felhívás előkészítése a melléklet szerinti tartalommal, 

melynek kérem szíves elfogadását és a pályázat kiírására irányuló döntés meghozatalát kérem 

a Képviselő-testület részéről a közszolgáltatás biztosításának elősegítése érdekében. 

Baksa, 2021. június 18. 

       Tóth Gábor sk. 

       polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 



Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 24.) számú határozata 

 

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 

1. Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

elvégzésére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

              aljegyző 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételének határideje 2021. július 31.  
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 
 
Baksa Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek, valamint a 
455/2013.(XI.29.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve pályázatot hirdet a település teljes 
közigazgatási területén található ingatlanokon létesített közműpótló műtárgyakban összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelése és ártalmatlanítása céljából történő, igény szerinti gyakoriságú elszállítására, 
ártalommentes elhelyezésére.  
 
1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) 
 
Baksa Község Önkormányzata  
7834 Baksa, Petőfi utca 5.,  
Képviseli: Tóth Gábor polgármester 
Kapcsolattartó: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző  
Tel.: 72/211-630  
E-mail: baksakozseg@gmail.com 
 
 
2. Résztvevők köre  
 
A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások, vállalkozók jelentkezzenek, akik a 
feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal és szakmai háttérrel rendelkeznek.  
 
3. A szolgáltatás tárgya:  
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) és a település folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet 
előírásainak megfelelően Baksa Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén található 
ingatlanokon létesített közműpótló műtárgyakban összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési folyékony hulladék kezelése, ártalmatlanítása céljából történő, igény szerinti 
gyakoriságú gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése. 
 
4. A szerződés meghatározása: 
 
Jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feladat elvégzése tekintetében: hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés a csatolt közszolgáltatási szerződés tervezet szerinti feltételekkel. 
 
5. A szerződés időtartama: 
 
A Vgtv. 44/G. bekezdésére tekintettel – mely szerint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 
évre köthető – a szerződés a szerződés megkötésének napjától 2026. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamú. 
 
6. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:  
 
Az ingatlanokon keletkező 1 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott összege.  
 

mailto:baksakozseg@gmail.com
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A közszolgáltatási díj megállapítása a Vgtv. 44/D. § (1) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerint történik azzal, 
hogy a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 29.) számú önkormányzati rendeletben az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékeként 1.080.- Ft/m3 került megállapításra. 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
természetes személy ingatlantulajdonosok részére 972.- Ft/m3 mértékű közszolgáltatási díjnál magasabb 
közszolgáltatási díj nem kerülhet megállapításra. 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 2021. 
december 31. napjáig a díj emelésére nincsen lehetőség. 
 
Fentiekre tekintettel pályázó szíveskedjen az ajánlatát annak figyelembe vételével kialakítani és megtenni, 
hogy a természetes személy ingatlantulajdonosok részére 972 Ft/m3 mértékű közszolgáltatási díjnál 
magasabb összegen megtett ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
7.  A begyűjtés és az ürítés helye:  
 
Szippantott szennyvíz begyűjtési helye: Baksa Község közigazgatási területe, Baksa Község lakossága 798 fő, 
az ingatlanok száma: 274. A közszolgáltatást várhatóan igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: 5. 
Szilárd burkolatú úton valamennyi lakóingatlan könnyen megközelíthető. A település ingatlanai közül 102-
ben egyedi szennyvíztisztító berendezés került kiépítésre.  
 
A begyűjtési területről várható mennyiségről nincsen korábbi tapasztalat, mivel a feladat ellátására 
közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett az Önkormányzat.  Így a begyűjtésre kerülő szennyvíz 
becsléséhez a település éves vízfogyasztása vehető figyelembe, melynek mennyisége: 45.600 m3. Az egyedi 
szennyvíztisztító berendezések tekintetében évi 1 m3 szennyvíziszap szippantása az előírás. 
 
Szippantott szennyvíz ürítési helye: a Tettye Forrásház Zrt. pellérdi telepe.  
 
8. A pályázónak – legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:  
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 
levő járművel, géppel, berendezésekkel és eszközökkel; 
b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag 
engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 
berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező 
vállalkozással kötött szerződéssel; 
 
Igazolási mód:  
- A pályázatban bemutatott járművek forgalmi engedélyének, valamint - nem saját tulajdonú - gépjármű 
feletti rendelkezésre vonatkozó megállapodás másolatának a csatolása.  

- Nyilatkozat csatolása arról, hogy pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges, - adott esetben - 
hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban lévő gépekkel, berendezésekkel és 
eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.  

- A pályázó tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő telephely hatósági engedélyek 
másolatának csatolása. A telephelynek alkalmasnak kell lennie a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 
járművek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.  
 
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 
 
Igazolási mód:  
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- Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 
közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. A nyilatkozatnak az eszközök 
megnevezését is tartalmaznia kell.  
 
d) a közszolgáltatás ellátásához, helyettesítéshez szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;  
 
Igazolási mód:  
- A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú, a szolgáltatás teljesítése során igénybe venni kívánt 
szakemberek végzettségét igazoló okiratok, szakmai önéletrajzának, valamint - gépjárművezetők esetén – 
ezen felül a gépjárművezetői engedély másolatának a csatolása.  
 
e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. 
 
9. A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:  
 
a) A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (egyéni vállalkozó 
esetében vállalkozói igazolványának egyszerű másolatát)  

b) Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a pályázatban csatolnia kell a megelőző két lezárt 
pénzügyi évre (2019., 2020.) vonatkozó beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását (egyéni 
vállalkozó esetén pedig a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű okiratot (2019. és 2020. évi 
Szja. bevallást).  

c) A pályázónak csatolnia kell valamennyi számlájáról a számlavezető pénzintézet nyilatkozatát arról, hogy 
a vállalkozó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, és a számláján a pályázat megjelenését 
megelőző egy évben sorban álló tétel, késedelmes fizetés nem fordult-e elő.  

d) A pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy:  

- a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;  

- a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját 
követő legalább 30 napig fenntartja;  

- vállalja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását, ügyeleti rendszer 
működtetését, (annak helye és elérhetőségének megjelölése),  

e) A pályázónak csatolnia kell az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a tevékenység végzéséről szóló 
igazolásának másolatát.  Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak 
külön-külön kell rendelkeznie az előírt engedéllyel. 
 
f) A pályázónak csatolnia kell a Tettye Forrásház Zrt. befogadó nyilatkozatát, melyben a Zrt. igazolja, hogy a 
pályázótól fogadja a beszállított szennyvizet 
 
Ahol a pályázati kiírás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva 
kell csatolni.  
 
11. A pályázó alkalmatlan, ha:  
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazolásával a 
tevékenység végzéséről,  
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely 
használatára,  
- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott 
gépjárművel.  
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12. Pályázatok benyújtása és bontása  
 
A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni, vagy beküldeni „A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése" 
megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.  
 
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2021. augusztus 4. 9 óra 
Baksa Község Önkormányzata, 7834 Baksa, Petőfi utca 5. 
 
10. Hiánypótlás  
A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
11. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó előírások  
A szolgáltató kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg.  
 
Bírálati szempontok:  

- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

Eredményhirdetés várható időpontja: 2021. augusztus 31.  
 
12. A pályázatok érvénytelensége  
 
A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírás 8. és 9. pontjában 
foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja 
be, vagy a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a 
kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Érvénytelen a pályázat, amelyben megjelölt 
ellenszolgáltatás meghaladja 6. pont szerinti közszolgáltatási díjat. 
 
13. Pályázó részére átadott pályázati kiírási dokumentáció tartalma  

- Pályázati kiírás,  
- Közszolgáltatási szerződés tervezet  

 
Baksa, 2021. július ... 

 

 

          Tóth Gábor 
         polgármester 
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FELOLVASÓ LAP 

 

- Ajánlattevő: 

Név:   
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
 

- Ajánlattétel tárgya: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére.  

- Ajánlat: 

I. Belterületen a nettó szolgáltatási díj köbméterenként: 

Lakossági szolgáltatás esetén: 

Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

Közületi szolgáltatás esetén: 

Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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Közszolgáltatási szerződés 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 

 

Amely létrejött egyrészről  

Baksa Község Önkormányzata (7834 Baksa, Petőfi utca 5., képviseli: Tóth Gábor polgármester, statisztikai 

száma: 15331081-8411-321-02, adószáma: 15331081-1-02), mint megbízó,  

 

másrészről 

mint közszolgáltató  

között az alábbiak szerint: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Szerződés tárgya: Baksa község közigazgatási területén keletkező, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz, folyékony hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátása Baksa Község Önkormányzati Képviselő-

testületének …/2021. (VI.24.) számú határozata alapján. 

2. A szerződés időbeli hatálya: jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és 2026. december 31. 

napjáig hatályos. 

3. A szerződés területi hatálya: a jelen szerződéssel megállapított közszolgáltatás teljesítésének 

területi határa Baksa község közigazgatási területe. 

 

II. Pénzügyi megállapodások 
 

1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb ellenértéke 970.- Ft/m3 Baksa Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007. (I. 29.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 

mellékletében meghatározottak figyelembe vételével, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó 

rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § (1) bekezdése, továbbá a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 

603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

2. A díjat a közszolgáltatást igénybevevő fizeti meg a közszolgáltató felé számla ellenében. A 

közszolgáltató a szolgáltatást az alábbi díjtételek mellett végzi:  

- belterületen a nettó szolgáltatási díj köbméterenként: 

i. lakossági szolgáltatás                  - Ft/m3 

ii. közületi szolgáltatás:                  .- Ft/m3 

3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató minden évben egy alkalommal, november 

30-ig kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek változása 

mértékének függvényében, amelyet a képviselő-testület legkésőbb minden év március 31-ig teljesít 

(rendes díjmegállapítás). 

4. A Közszolgáltató a rendes díjmegállapításon kívül jogosult a díj felülvizsgálatát kezdeményezni, ha 

a lakosság által vásárolt termékek és szolgáltatások KSH által megállapított fogyasztói árindex 

százalékos növekedése a legutolsó díjmegállapítás időpontját követő fél éven belül meghaladja a 3,5 

%-ot. Az árindex növekedésére hivatkozott díjmódosítási kezdeményezés során a Közszolgáltató a 

javasolt díjban jogosult érvényesíteni a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap kimutatott hatásait 

(rendkívüli díjmegállapítás). A rendkívüli díjmegállapítás alapján az Önkormányzat is jogosult 

megkeresni a Közszolgáltatót a költségelemzés elkészítése érdekében, melyet a Közszolgáltató 20 

napon belül teljesíteni köteles. 

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározása a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 44/D. §-ban foglaltak szerint 

történik. Ennek végrehajtása érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről 

évente részletes költségelszámolást és a közszolgáltatás tárgyévi tapasztalatairól tájékoztatót 

készíteni, s azt az Önkormányzatnak benyújtani minden év január 31-ig.  

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Szerződő Felek a következők szerint 

határozzák meg: 
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a) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltató 

által kiállított számla alapján.  

b) Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosokkal a 

Közszolgáltató áll jogviszonyban, aki a közszolgáltatás teljes ellenértékét – ideértve a gyűjtés, a 

szállítás és az elhelyezés díját – jogosult a szolgáltatást igénybe vevő (ingatlantulajdonos, 

ingatlanhasználó) részére a számviteli rend szerint számlázni, és a díjat beszedni. 

 

III. Közszolgáltató kötelezettségei 

 

1. A Közszolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 36 órán belül a 

szolgáltatást elvégezni. A Közszolgáltató a rendkívüli kárelhárítás körében munkaszüneti napon is 

köteles teljesíteni. 

2. A Közszolgáltató a települési folyékony hulladékot a következő hulladékártalmatlanító helyeken 

eresztheti le: Tettye Forrásház Zrt. pellérdi telepe. 

3. A települési folyékony hulladékot a közszolgáltató csak a hatályos környezetvédelmi, 

közegészségügyi előírásoknak megfelelően gyűjtheti, és kezelheti. A hulladékkezelő tevékenység 

eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen tárolhatja. 

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak: 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása,  

b) a közszolgáltatás jelen Szerződés, a hulladékgazdálkodási tevékenységre irányadó 

jogszabályokban foglaltak, illetve az Ör.-ben foglaltak szerinti meghatározott rendszer, 

módszer és gyakoriság szerinti teljesítése,  

c) a települési folyékony hulladék eredetének igazolása, és az erre vonatkozó iratok két évig 

tartó megőrzési kötelezettsége, 

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazása,  

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, 

beruházások és karbantartások elvégzése,  

f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az Önkormányzat által kijelölt 

leürítő helyek és létesítmények igénybevétele, 

g) a közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól az Önkormányzatnak legkésőbb minden év 

január 31-ig történő tájékoztatás megadása, 

h) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és az alábbi 

adatok nyilvántartása:  

 kibocsátó neve, címe, 

 vízfogyasztó kódja, 

 elszállított hulladék mennyisége, 

 szállítás időpontja, 

 szállítási számla száma, 

 szállítást végző azonosítási adatai, 

i) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 

működtetése,  

j) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítása, 

k) az ingatlantulajdonosok rendszeresen tájékoztatása a község honlapján, valamint a helyben 

szokásos módon a szolgáltatással összefüggő valamennyi lényeges körülményről, valamint a 

kötelező közszolgáltatás jelen szerződés szerinti teljesítésének megkezdéséről, és lényeges 

feltételeiről, 

l) tevékenysége során a hatályos és vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, 

közegészségügyi, környezetvédelmi, munka-, baleset- tűzvédelmi- valamint egyéb feltételek 
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betartása, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jog szabályai 

szerint felel,  

m) a szolgáltatásból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarítása, a terület 

szennyeződésmentesítése, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállítása, 

n) a szolgáltatás során okozott károk saját hatáskörben történő megtérítése, saját 

felelősségbiztosítása, vagy az üzemeltetett gépjárművek felelősségbiztosítása alapján. 

Kártérítési felelősségét az Önkormányzat tőle át nem vállalja. 

 

IV. Önkormányzat kötelezettségei 

 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás 

hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal az alábbiakra: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása,  

b) kizárólag a Közszolgáltatóval történő szerződéskötés a közszolgáltatási jogának 

biztosítására,  

c) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítése, 

d) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, 

e) a közszolgáltató díjemelési javaslatának megtárgyalása és az azzal kapcsolatos döntés 

meghozatala. 

V. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele 

 

1. A Közszolgáltató tevékenységének ellátása során a polgármester eseti engedélyével  közreműködőt 

vagy teljesítési segédet vehet igénybe feltéve, hogy az a települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához a jogszabályokban megkövetelt műszaki 

felszereltséggel, szakképzett szakember állománnyal és a jogszabályokban meghatározott hatósági 

és/vagy hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik, továbbá alkalmazása nem eredményezi sem a 

szolgáltatás, sem a szolgáltatás  minőségi szintjének csökkenését, nem jár díjemeléssel, illetve nem 

keletkeztet az Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget. 

2. A közreműködő a tevékenységét az Ör. szabályai szerint köteles végezni, a közreműködő 

tevékenységéért a Közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért. 

 

VI. A szerződés megszűnése, módosítása 

 

1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással, azonnal hatállyal 

különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben mondhatja fel, ha 

 

a) a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 

bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 

felróhatóan súlyosan megsértette,  

c) A Közszolgáltató nem rendelkezik hatályos, a települési folyékony 

hulladékbegyűjtésére, szállítására, vonatkozó hatósági engedéllyel és ennek ellenére a 

Szerződés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, 

d) A Közszolgáltató az Önkormányzat kezdeményezésére induló díjmegállapításhoz 

szükséges részletes költségelemzést nem készíti el.  

 

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha az 

Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató 

felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 

közszolgáltatás teljesítését.  
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3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés 

megkötését követően alkotott 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. Rendkívüli felmondás esetén mindkét félnek előzetesen fel kell szólítani a másik felet a 

szerződésszerű magatartásra. Rendkívüli felmondásnak csak akkor van helye, ha a másik fél a 

szerződésszegést írásban kimutatható módon, hat hónapon belül ismételt felszólítás ellenére sem 

szüntette meg. A pályázat alapján kijelölt új közszolgáltató megbízásáig a régi közszolgáltató köteles 

a közszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha erről a képviselő-testület lemondott 

VII. Egyéb megállapodások 

 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő jogvita esetén törekednek annak 

peren kívüli rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti 

Bíróság kizárólagos illetékességének. 

2. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben vagy egyéb módon nyilvántartott 

adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 

függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 

(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

Jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírták.  

 

Baksa, 2021.  

 

 

 

 Önkormányzat képviseletében: Közszolgáltató képviseletében: 

  

   

 

 ---------------------------------- ----------------------------------- 

                  Tóth Gábor polgármester 



2. napirend 

 

Baksa Község Önkormányzata 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: A Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Felelős állattartás 

elősegítése” című, MFP - FAE /2021 

kódszámú pályázaton történő részvétel 

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester 

Előterjesztést készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 

megfelel: 

Némethné dr. Salamon Krisztina 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/ zárt ülésen 

lehet tárgyalni 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került a „Felelős állattartás elősegítése” 

alprogram (ld. csatolt pályázati felhívás). A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó 

lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat 

mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, 

hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák állatorvos által 

elvégzett ivartalanítására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint 

transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.  

A pályázat benyújtásának feltétele az előzetes igényfelmérés. Amennyiben erre a lakosság 

részéről valós, mérhető igény mutatkozik, javasolom a pályázat benyújtását. Kérem a Tisztelt 

Képviselőket, hogy a pályázati lehetőséget megtárgyalni szíveskedjenek. 

Baksa, 2021. június 18. 

       Tóth Gábor sk. 

       polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 



Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 24.) számú határozata 

 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című, 

MFP - FAE /2021 kódszámú pályázaton történő részvétel 

 

1. Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

„Felelős állattartás elősegítése” című, MFP - FAE /2021 kódszámú pályázati felhívásra 

pályázatot nyújt be, amennyiben az előzetes igényfelmérés alapján valós, mérhető igény 

mutatkozik a lakosság részéről.  

2. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt az előzetes igényfelmérés előkészítésére és 

lebonyolítására. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a kapcsolódó 

dokumentumok aláírására. 

4. Sikeres pályázat esetén Baksa Község Önkormányzata a projektet megvalósítja és a 

Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

 

Felelős: polgármester 

              aljegyző 

Határidő: 2021. július 18. 



3. napirend 

 

Baksa Község Önkormányzata 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a Csorba Győző Könyvár 

2020. évi szakmai beszámolójáról 

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester 

Előterjesztést készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 

megfelel: 

Némethné dr. Salamon Krisztina 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/ zárt ülésen 

lehet tárgyalni 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (BKSZR) működtető Csorba Győző 

Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak 

megfelelően megküldte a 2020. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint 

annak mellékletenként a JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

űrlap statisztikai rendszerben kitöltött adatlapját azzal, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló 

testületi döntést 2021. szeptember 30. napjáig kérték részükre megküldeni. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a Csorba Győző Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolóját 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

Baksa, 2021. június 18. 

       Tóth Gábor sk. 

       polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 24.) számú határozata 

 

a Csorba Győző Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójáról 



 

1. Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár szakmai 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

2. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a testület döntéséről a Csorba Győző 

Könyvtárat értesítse. 

 

Felelős: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző 

Határidő: 2021. szeptember 30. 





























































4. napirend 

 

Baksa Község Önkormányzata 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a polgármester 2021. évi 

szabadságolási tervéről 

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester 

Előterjesztést készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 

megfelel: 

Némethné dr. Salamon Krisztina 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/ zárt ülésen 

lehet tárgyalni 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. 

§-a szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület 

minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 

Tekintettel arra, hogy fenti határidő időszakában a képviselő-testület feladat és hatáskörében a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján magam jártam el, személyes érintettségem okán 

a szabadságolási terv elfogadásáról nem dönthettem. 

Ezért jelen előterjesztés keretében tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a határozati 

javaslat melléklete szerint kívánom kivenni a 2021. évi szabadságomat. 

Baksa, 2021. június 18. 

 

       Tóth Gábor sk. 

       polgármester 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 24.) számú határozata 

 

a polgármester éves szabadságának ütemezéséről 

 

1. Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2021. évi 

szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a 

képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésen a polgármesteri beszámoló 

keretében tájékoztassa. 

 

Felelős: Tóth Gábor polgármester 

         Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző 

Határidő: 2021. december 31. 



1. oldal Szabadságterv_2021_Tóth Gábor

Induló 

összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

43 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Adott havi 

felhasznált

43 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

43 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Adott havi 

felhasznált

43 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

43 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Adott havi 

felhasznált

43 1 1 1 1 4

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

39 1 1 1 1 1 5

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Adott havi 

felhasznált

25 1 1 1 1 1 1 1 7

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Adott havi 

felhasznált

9 0

2021 Adott hóban 

induló ÖSSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adott havi 

felhasznált

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2021 2020 ÖSSZ 

maradvány

0

2021. Január

2021. Augusztus

2021. Február

2021. Március

2021. Április

2021. Május

2021. Június

2021. Július

2021. év 

2021. November

2021. December

2021. Szeptember

2021. Október


