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Napirend: A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő 
szerződésről 

 
360/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Képviselő testület szükségesnek tartja a határozat mellékletét képező Szerződés 

megkötését Abony Város Önkormányzata, Törtel Község Önkormányzata, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata (mint Igénybevevők), valamint a Közép – Tisza 
– vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, és a Dél Pest Megyei 
Vízgazdálkodási Társulás (mint Kezelők) között.  

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a csatornák fenntartási feladataiból adódó 

többletköltség a szennyvíztisztítási díjba kerül beépítésre 2009. január 01-től.  
 

3. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a Szerződés aláírásával. 
 
 
          Határidő:  2008. november 30. 
          Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
          A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 ABOKOM Nonprofit Kft. 
          Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Közép – Tisza – vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
 Dél Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás 
 Jegyzői Titkárság által Törtel és Köröstetétlen Önkormányzata 
 Településfejlesztési Osztály 

K.m.f. 
 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
 
 
Kivonat hiteléül:        
Abony, 2008. október 31. 
 
Szekeres Marianna 
   jkv. 
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S Z E R Z Ő D É S  
(tisztított szennyvíz elvezetéséről) 

figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7.§ és 8.§ paragrafusára,  

az Igénybevevő által közérdek mértékét meghaladó szolgáltatások többletköltségeinek megtérítéséről, 

 

amely létrejött egyrészről Abony (2740 Abony, Kossuth tér 1. ), Törtel ( 2747 Törtel, 

Szent István tér 1. ), Kőröstetétlen ( 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. ), mint a vízi létesítményt a közérdek 

mértékén túl igénybevevők (a továbbiakban: Igénybevevők), 

 

másrészről a Dél Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat (2700 Cegléd Pesti út 23., bankszámla szám: 

…………………………………………………………………………), mint az igénybevett Füzes-ér, Dohányos-

ér belvízcsatornák kezelője (a továbbiakban: Kezelő VGT),  

 

harmadrészről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002. Szolnok, Ságvári krt. 

4., bankszámla szám: MÁK 10045002-0171-2096-00000000), mint az igénybevett Perje belvízcsatorna és Közös 

főcsatorna kezelője (a továbbiakban: Kezelő VIZIG) között,  

 

az alábbi feltételek szerint: 

 

1./     A Kezelő VGT hozzájárul ahhoz, hogy az Igénybevevők a városi szennyvíztelep tisztított szennyvizét a 

(….. vksz.-ú üzemeltetési engedély alapján) Füzes-ér belvízcsatorna 0+096 szelvényébe vezesse. A 

Kezelő VGT és Kezelő VIZIG a bevezetett tisztított szennyvizet az alábbi vizi úton vezetik el a 

főbefogadóba:  

 

  

Csatorna neve Érintett csatorna szakasz  Hossza 

(m) 

Kezelője 

Füzes-ér belvízcsatorna 0+096-0+000 96 VGT 

Dohányos-ér 

belvízcsatorna  

3+629-0+000 3629 VGT 

Perje belvízcsatorna  4+846-0+000 4846 VIZIG 

Közös főcsatorna  8+200-0+000 8200 VIZIG 

 

 

 

2./ A tisztított szennyvíz bevezetése a Kezelő VGT és VIZIG számára  a közérdek  

 mértékén túli többletköltséget okoz a fenntartási feladatok végzése során.  

 A belvízcsatorna közcélú rendeltetése a belvíz elvezetés. 

A többletköltséget elsősorban a tisztított szennyvízből kiülepedő és a tisztított szennyvíz tápanyag 

terhelése révén keletkező iszap mennyiség eltávolításának és rendezésének költsége jelenti, melyet 

az Igénybevevők kötelesek megtéríteni. 

 

3./ A kiülepedő iszap mennyiségének számítási metodikája a szerződés mellékletét  

 képezi. A számítási módszerrel a szerződő felek egyetértenek.  

 

4./ A többletköltség számítását a rendelkezésre álló laborvizsgálati eredmények alapján a Kezelő VIZIG 

évente elvégzi és a következő év  március 30-ig a Kezelő VGT és  az Igénybevevők részére postai úton 

megküldi.   

 A számítás tartalmazza az alapadatokat, az eltávolítandó iszapmennyiséget és az eltávolítás aktuális évi 

fajlagos költségét.  

 

5./ A tisztított szennyvíz bevezetés költségének számlázása a tárgyévet követő év  

 április 30-ig történik a tárgy évi vízminőségi és mennyiségi adatokból számítva. 

 A Kezelő VGT és Kezelő VIZIG 1-1 db számlát állít ki a szennyvíztelep mindenkori 

üzemeltetője felé a többletköltségek  

 arányában. 

 A számlázás arányáról a Kezelő VGT és VIZIG  külön állapodnak meg.     

 



6./  A többletköltség megfizetésének első éve: 2009.  

 
7./ Késedelmes fizetés esetén a Kezelő VGT és VIZIG a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

 

8./  A Kezelő VGT és VIZIG a következő év költségtérítési díjait az éves infláció és a  

  díjszámítás alapjául szolgáló költségelemek piaci ármozgásának figyelembevételével  

  állapítja meg és  tárgyév március 31-ig közli az Igénybevevőkkel. 

 

9./ Az Igénybevevők az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt  - az adatok egyeztetése céljából - a 

Kezelő VGT és VIZIG szakmai felülvizsgálatot végző képviselőinek kérésére kötelesek bemutatni. 

 

10./ Az Igénybevevők az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott helyen és módon, 

végezhetik a bevezetést.  

 

 

11./ E szerződés teljesítése során a Kezelő VGT egyeztetésre és kapcsolattartásra megbízott képviselője: 

 Név: ……………………………………….. 

 Cím: ………………………………………. 

 Telefon/fax: ………………………………. 

 

A Kezelő VIZIG egyeztetésre és kapcsolattartásra megbízott képviselője: 

 Név: ……………………………………….. 

 Cím: ………………………………………. 

 Telefon/fax: ………………………………. 

 

 Az Igénybevevők teljes jogú képviselője: 

 Név: ABOKOM Nonprofit Kft. képviseletében Kollár Péter 

 Cím: 2740 Abony, Tamási Á. u. 2. 

 Telefon/fax: 53/562-071 

 

12./ A Szerződő Felek az esetleges jogvita esetére kikötik a Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

13./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a vonatkozó érvényes vízjogi engedélyek. 

 

14./   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, illetve az érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedély előírásait kell alkalmazni. 

 A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása esetén jelen szerződést is módosítani kell, amennyiben a 

módosítás a szerződés feltételeit megváltoztatja.   

 

15./ Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

érvényességi idejéig hatályos. 

 

16./ Felek jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírták. 

 

 

…………………….., ……… év ……………. hónap …… nap.  

 

 

 

………………………………………… 

Abony Város  Önkormányzat képviseletében: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 



Törtel Község Önkormányzat képviseletében: 

Czeróczki János 

polgármester 

 

 

 

 

………………………………………… 

Kőröstetétlen Község  Önkormányzat képviseletében: 

Pásztor Imre 

polgármester 

 

 

 

 

 

…………………………………………                          ……………………………………….          Kezelő 

VIZIG       Kezelő VGT                       


