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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre
Amely létrejött a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény felhatalmazása alapján magalkotott, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet és Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi szerződő felek között, a következő tartalommal:
Szerződő Felek:
Név:

Székhely:
Adószám:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága:
Bankszámlaszám:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (továbbiakban: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt, Víziközmű-szolgáltató, képviseli
Farkas Tamás Etele vezérigazgató)
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
14925889-2-02
02-10-060354
10402427-00024647-00000004

Felhasználó:

szerződésszám:

vevőazonosító:

felhasználási hely azonosító száma: 101

Természetes személy esetén
név: ________________________________________
anyja neve: __________________________________ születési hely, idő (év/hónap/nap): ________________________ ______________
állandó lakcím: _______ ir. szám _________________ helység:__________________________________ út/utca/tér ______sz. ____ em./ajtó

Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
név: ________________________________________
székhely: _______ ir. szám ______________________ helység __________________________________ út/utca/tér ______sz. ____ em./ajtó
adószám: ________________________________
cégjegyzékszám: _______________________
bankszámlaszám:____________________________________________________________________
képviselő neve: ____________________________

Szolgáltatás igénybevételének helye, címe: _______ ir. sz. ______ helység_________________út/utca/tér_____ sz. ____ em./ajtó hrsz: ______
Szolgáltatás kezdési időpontja: _______________________________________________________
ivóvíz fogyasztási hely jellege:
(kérjük, válassza ki a megfelelőt)

a, bekötési vízmérő
kútra szerelt mérő
b, mellékvízmérő
kútra szerelt mérő
c, átalánydíjas ivóvíz felhasználó
d, nincs közműves ivóvízfogyasztása
Szennyvíztározó kapacitása: _____________________ m3
Szennyvíztározó mélysége: ______________________ m
Szennyvíztározó távolsága közterületi ingatlan határtól: ______________________ m
az ingatlan közcsatornára ráköthető:
igen
nem

vagy
vagy
vagy

tevékenység jellege:
(kérjük, húzza alá a megfelelőt)

családi ház; társasház, lakóközösség; lakás, üzlethelyiség, üdülő, mezőgazdaság/erdészet,
ipar, feldolgozóipar, energiaellátás, építőipar, szolgáltatás, közlekedés, zártkert,
egyéb: _______________________________

ingatlan használat jellege:

a, életvitelszerűen használt ingatlan

(kérjük, válassza ki a megfelelőt)

b, alkalommal, nem életvitelszerűen használt ingatlan használók száma: ________ fő

lakók száma: _______________ fő

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során bebizonyosodik, hogy a Felhasználó által megadott, fenti adatok a valóságnak nem felelnek
meg, úgy a Szolgáltató jogosult jelen szerződést egyoldalúan módosítani!

Szolgáltató tölti ki!
Hiteles vízmérővel nem rendelkező ingatlanok esetében, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (Ill. 18.) önkormányzati rendelet 2. vagy 3. sz. melléklete alapján
meghatározott vízfogyasztás átlag mennyisége:
_______________________l/fő/nap
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Szerződéskötési kötelezettség:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatási szerződés a hiteles
vízmérővel rendelkező ingatlanok esetében létrejön írásba foglalás nélkül is a következő tények, vagy körülmények
valamelyikének a fennállása, illetve bekövetkezése esetén:
- A Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználó számára felajánlja.
- A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll.
- A szolgáltatás első igénybevételekor.
Ebben az esetben a jelen szerződés a közszolgáltatás teljesítésének kezdőnapjától hatályban lévő közszolgáltatási jogviszony
írásban való rögzítése, kiegészítése, illetve a korábbi szerződést jogfolytonosság biztosítása mellett felváltó, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés.
A hiteles vízmérővel nem rendelkező ingatlanok esetében a szolgáltatás első igénybevétele előtt a háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozóan a felhasználónak közszolgáltatási szerződést kell kötnie. Közszolgáltatási szerződés hiányában a
Szolgáltató a háztartási szennyvíz begyűjtését a szerződés megkötéséig megtagadhatja.
Felhasználó személyében történő változás:
A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a szerződéskötéshez szükséges adatait, ha a felhasználó változás
vagy egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, mely nem mentesíti a közműves vízszolgáltatásra is
szerződött ügyfelek esetében a régi és az új felhasználót a közműves vízszolgáltatásra vonatkozó szerződésben és
jogszabályokban, Üzletszabályzatban előírt, fogyasztóváltozással kapcsolatos kötelezettségek alól.
A begyűjtésre vonatkozó szabályok:
A Szolgáltató a Felhasználó szállítási igénybejelentése alapján vállalja a keletkezett háztartási szennyvíz összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes végleges elhelyezését.
A Felhasználók egyedi szállítási igényeiket a Szolgáltató internetes honlapján található online ügyfélszolgálaton keresztül,
személyesen a Szolgáltató Pécs, Búza tér 8/b. sz. alatti ügyfélszolgálati irodájában, vagy telefonon a 72/421700 telefonszám
megfelelő menüpontja alatt jelenthetik be.
A Szolgáltató a beérkező igényeket figyelembe véve tervezi meg a szállítási útvonalakat, a bejelentést követően telefonon
egyeztet a Felhasználóval a szállítás pontos idejéről. A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a
Felhasználó bejelentésétől számított 72 órán belül — kivéve munkaszüneti napok — begyűjteni és végleges ártalommentes
elhelyezés végett, az erre kijelölt befogadó helyre szállítani. Vis maior esetén (hóakadályokkal eltorlaszolt dúlók, jeges utak stb.) a
72 órás kötelezettségvállalás az elháríthatatlan esemény/állapot időtartamával meghosszabbodik.
Az ellenérték megállapítása, a számlázás, illetve a számla kiegyenlítésének módja:
A közszolgáltatási díj Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori, irányadó rendeletében meghatározott díj összege,
melyet a Szolgáltató az Egységárgyűjteményében közzétesz. A Felhasználó a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján, a települési önkormányzat rendeletében meghatározott módon köteles megfizetni. A közszolgáltatási díjhátralék
az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-a alapján adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
A közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás, illetőleg a szolgáltatás kis mennyiség miatti
igénybevételéért, illetve a rendelkezésre állásért felszámított többletdíjak érvényesítésének feltételeit a Szolgáltató
Üzletszabályzata határozza meg.
A Felek egyéb jogai és kötelezettségei:
Az 1995. évi LVII. törvény előírása szerint a Felhasználó köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a
helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá a Szolgáltatónak átadni.
A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet előírása szerint az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén a Felhasználó évente legalább
egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.
A Felhasználó köteles az ingatlanán keletkezett háztartási szennyvíz begyűjtését elősegíteni. A Szolgáltatóval előzetesen
egyeztetett kiszállási időpontban köteles az ingatlanán jelen lenni, vagy gondoskodni a helyszínen tartózkodó meghatalmazottról
(hozzátartozó, szomszéd stb.).
A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-gyűjtését nem tagadhatja meg, kivéve
a) ha a háztartási szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
b) ha ismeretlen eredetű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig,
c) ha a háztartási szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízelvezető műben
nem helyezhető el.
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A szerződés hatálya; módosításának és felmondásának, illetve megszűnésének feltételei:
A szerződés a szolgáltatás kezdő napjával jön létre és határozatlan időre szól. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik, ha a
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási jogviszony (közszolgáltatási
szerződés) bármely okból és módon megszűnik. Megszűnik továbbá a szerződés, ha a Felhasználó ráköt a csatornahálózatra és a
csatornahálózatot üzemeltető szolgáltatóval szolgáltatási szerződést köt a szennyvizek elvezetésére, illetve megszűnik a régi
felhasználó szerződése, ha felhasználó-változás folytán a Szolgáltató az új Felhasználóval szerződést köt.
Egyebek
A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Szolgáltató mindenkori Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat tartalmát megismerte, amely megtalálható a www.tettyeforrashaz.hu weblapon,
a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, és azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.
A Szolgáltató az Üzletszabályzat módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkori jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban változtatja azokat.
A Felek az esetleges jogvitát egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a Pécsi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Szolgáltató ezen szerződésben megadott személyes adatokat jogszabályi kötelezettség és a szerződés teljesítése érdekében
kezeli a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III.18.) önkormányzati
rendelete szerint. Az adatkezelés során megadott további elérhetőségi adatokat a megfelelő minőségű kapcsolat fenntartása és a
közszolgáltatási szerződés teljesítése érdekében kezeli jogos érdek alapján, a GDPR 6. cikk (1) (f) szerint. Az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatót a www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon ismerheti meg, illetve kérheti szóban vagy írásban a
munkatársainktól. A szerződés aláírásával a szerződő felek elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a szerződés
során megadott természetes személyek számára biztosítják a tájékoztató megismerését és a kapcsolódó jogaik gyakorlását.
Záradék
հ
Jelen közszolgáltatási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: Pécs, 20……………….

Szolgáltató
TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.

Felhasználó

FO-10-01-002
2. verzió

Oldalszám:3/3

Érvényes 2020.01.02-től

