
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Megrendelő neve.................................................................................................................................  

 

Születési neve: .....................................................................................................................................  

 

Anyja születési neve: ...........................................................................................................................  

 

Születési hely, idő: ...............................................................................................................................  

 

Címe: ....................................................................................................................................................  

 

Adószáma:............................................................................................................................................  

 

E-mail cím: ................................................................................... Telefonszám:  ...............................  

 

mint Megrendelő között, 

másrészről  

 

Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. 

 

8500 Pápa, Vízmű u.2.  

 

Adószám: 11338110-2-19 

 

Bankszámlaszám: OTP 11748045-20035602 

 

Cégjegyzékszám: 19-10-500132 

 

mint Szolgáltató között. 

 

Szerződés tárgya: Pápa település területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

közszolgáltatói szerződés keretében 

 

Műszaki tartalom: Megrendelő megrendeli a Szolgáltató elvégzi a  ..............................................................  

címen található  .....................  m3 kapacitású szennyvíz tároló szippantását, elszállítását, a szippantott 

szennyvíz kezelését.   

 

Teljesítés határideje: a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül 

 

A megrendelés elfogadásának feltétele a szolgáltatást megrendelő lap kitöltése személyesen az 

Ügyfélszolgálaton (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) vagy a honlapról letöltött nyomtatvány postai vagy elektronikus 

úton történő eljuttatása (Pápa, Vízmű u. 2., e-mail: info@papaivizmu.hu), illetve cégkapun keresztül 

történhet.  

A Pápai Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálati rendje: Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek: 08:00-14:00, csütörtök: 08:00-

20:00, telefon: 89/313-455, e-mail: info@papaivizmu.hu 

 

Szolgáltatási díj: a megrendelő köteles a megrendelt munka ellenértékét a Szolgáltatónak megtéríteni. A 

szolgáltatási díj kiegyenlítése a kiállított számla ellenében:  

 

készpénzzel a Pápai Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálatán 

mailto:info@papaivizmu.hu
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bakkártyával a Pápai Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálatán 

banki átutalással 

csekken (készpénzátutalási megbízással) 

Jogok és kötelezettségek:  

Megrendelő jogai és kötelezettségei 

A Megrendelő köteles a megbeszélt időpontban a szolgálatás helyszínén a szippantós kocsi biztonságos és 

balesetmentes bejutását biztosítani.  

 

A Megrendelő köteles a szolgáltatási díj megfizetésére. A hátralékot 8 napon belül Pápa Város Jegyzője adó 

formájában behajtja. A Szolgáltató nyilvántartása alapján a hátralékot a jegyző hatósági jogkörénél fogva a 

szükséges előzetes egyeztetés és felszólítás után beszedi.  

 

A Megrendelő a munka elvégzése után köteles a teljesítésigazolás aláírására.  

 

A Megrendelő személyében - ill. a szerződésben rögzített bármely adatában - beálló változást köteles a 

változástól számított 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból 

eredő károkért Megrendelő felel. 

 

Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy személyes adatait a Szolgáltató adatkezelésre harmadik 

személynek a törvényben előírt kötelező adattovábbítás céljából átadja. Megrendelő elismeri, hogy az 

Adatkezelési Szabályzatot megismerte és elfogadja. 

 

Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

A Szolgáltató köteles a megrendelt tevékenységet a legjobb szakmai tudása szerint elvégezni.  

 

A Pápai Vízmű Zrt. a szerződésben megadott telefonszámon időpont egyeztetés céljából köteles felvenni a 

kapcsolatot a megrendelővel.  

 

A Szolgáltató megtagadhatja a megrendelés elvégzését: 

- ha az autó biztonságos bejutása nem biztosított,  

- ha a bejutás során a Pápa Vízmű Zrt. tulajdonában lévő szippantós kocsiban vagy a Megrendelő 

tulajdonát képező ingóságokban vagyoni kár keletkezésének lehetősége fennáll. 

 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

helyi közszolgáltatásról szóló 33/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete, valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

 

A megállapodásból eredő vitás kérdéseket Felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni, ennek 

eredménytelensége esetén, hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Jelen megállapodás 2 (kettő) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek 

elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták.  

 

Jelen szerződés az aláírás napjával lép hatályba és határozott időre (2023. október 26-ig) szólóan jött létre.  

 

Dátum, 

 

 

  ..............................................   ........................................................  

 Megrendelő Szolgáltató 


