
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ ÉS A SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSÉRE KÖTÖTT 

Közszolgáltatási szerződés

7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(továbbiakban a „Szerződésmódosítás”), mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzskönyvi 
azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, 
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester); (a továbbiakban: Önkormányzat) és

az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci 
út 182., cégjegyzékszáma: 01-09-466334; adószáma: 12120497-2-41; képviseli: Antalné Lengyel 
Tímea ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató)

a továbbiakban Önkormányzat és Közszolgáltató együtt: „Felek”

között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

Felek 2013. december 21. napján „Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring gépjármű 
üzemeltetésére” tárgyú, 2014. január 4. napján hatályba lépett szerződést (a továbbiakban: 
Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek, melyet több ízben módosítottak (1. sz. módosítás: 2015. július 
16., 2. sz. módosítás: 2016. május 25., 3. sz. módosítás: 2017. május 11., 4. sz. módosítás: 2018. június
II. , 5. sz. módosítás: 2019. január 14., 6. sz. módosítás: 2019. 04. 24.).

A 40/2020. (111.11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. napjától veszélyhelyzet került 
kihirdetésre (a továbbiakban: járványügyi veszélyhelyzet).

Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ellenőrzési körükön kívül eső, a Közszolgáltatási 
Szerződés megkötésekor előre nem látható körülménynek minősül, amelyre tekintettel szükségessé 
vált a 2020. évi Éves Szerződés megkötésekor az egyes szerződéses kötelezettségek, feladatok és 

“finanszírozási mód meghatározásának ebből a szempontból történő áttekintése.

Közszolgáltató kijelenti, hogy a járványügyi veszélyhelyzettel összefügésben a Közszolgáltatási 
Szerződésben foglalt feladatait 2020. évben is megfelelően el tudja látni és a jelen Éves Szerződés 
megkötésekor nincs olyan körülmény, amely a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésben 
biztosított előirányzat felülvizsgálatát indokolja.

A járványügyi veszélyhelyzet, mint vis maior körülmény indokolttá tette, hogy a Közszolgáltatási 
Szerződésben meghatározott feladatok finanszírozása a feladatok évközbeni változásához igazodóan 
a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális 
működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történjen az éves keretösszegen belül, figyelemmel 
a Közszolgáltató rendelkezésére álló pénzeszközökre.

Felek fentiekre tekintettel és a közszolgáltatási díjak módosítása, valamint egyéb módosult adatok 
átvezetése érdekében a Közszolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: 7. 
számú Szerződésmódosítás)
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Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején a jelen 7. számú szerződésmódosítás speciális 
rendelkezéseit tekintik elsődlegesnek, a Közszolgáltatási Szerződés esetlegesen ellentétes 
rendelkezését a jelen 7. számú módosítás hatálya alatt nem alkalmazzák.

II. Felek a Közszolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Közszolgáltatási Szerződés bevezető része az alábbiak szerint módosul:

Budapest Főváros Önkormányzata a nem közmüvei összegyűjtött háztartási 
szennyvízszállítással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. számú 
rendeletet 2013. november 1-jei hatállyal felváltó nem közmüvei összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X.1 4.) Főv. Kgy. 
rendeletben meghatározott nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására irányuló, kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás 
megvalósítására; továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott közfeladat és a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. sz. rendelet alapján a BKSZT Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, 
elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása közszolgáltatás megvalósítására a 2193/2013. (XII. 
11.) Főv. Kgy. számú határozatnak megfelelően Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) köt, amely létrejön

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzskönyvi 
azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, 
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester); (a továbbiakban: Önkormányzat) és

az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1138 
Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszáma: 01-09-466334; adószáma: 12120497-2-41; 
képviseli: Antalné Lengyel Tímea ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató) között az 
alábbiak szerint:

2. A Közszolgáltatási Szerződés I. 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet)

4. melléklet 19. pontja alapján: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
§-a alapján Budapest főváros területén a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult 
közszolgáltató: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.4. melléklet 
28. pontja alapján:” A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező 
szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagosan jogosult közszolgáltató, összhangban a vízgazdálkodásról szóló törvény 4. 
§ (2) bekezdés b) pontjával: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).

Ennek értelmében a Közszolgáltatási Szerződés keretében végzett közszolgáltatási 
tevékenységek:

- Budapest közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő átadása.

- A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap begyűjtése, 
szállítása, hasznosításra történő átadása.

3. A Közszolgáltatási Szerződés I. 3.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.5. Észszerű nyereség: Az Észszerű nyereség adott évi maximális mértékét a 
Közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó saját tőke arányában kell meghatározni.
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Ennek megfelelően a Közszolgáltatási tevékenységre jutó tőkemegtérülési ráta nem 
haladhatja meg a 100 bázispontos felárral növelt releváns swapkamatláb mértékét. 2020. 
évben a Felek megállapodnak, hogy az észszerű nyereség értéke: 0 Forint.

4. Felek kijelentik, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a Közszolgáltatási Szerződés 9.2. 
pontját, valamint 7. számú melléklet 1. pontját 2020. december 31. napjáig nem alkalmazzák, 
valamint a Közszolgáltatási Szerződés 9.2. pontját folytatólagosan az alábbi 9.2./A alponttal 
egészítik ki:

„9.2./A Szennyvíziszap szállítás és ártalmatlanítás/hasznosítás (Közszolgáltatási Díj2) a likvid 
finanszírozás idején:

Közszolgáltató minden tárgyhó tizenötödik napjáig, a tárgyhó becsült iszapszállítási adatai 
alapján, előlegbekérőt nyújt be az Önkormányzatnak, melynek összegét szerepelteti a 
likviditási tervben. Közszolgáltató negyedévente elszámolást készít Önkormányzat számára 
a tényleges elszállításokról, és negyedévente végszámlát bocsát ki a tárgynegyedévet 
követő hónap harmadik munkanapjáig, melynek összegét szerepelteti a likviditási tervben.”

5. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül az alábbi 5.1.3. ponttal.

„5.1.3. A Közszolgáltató a járványügyi veszélyhelyzet idején köteles az e Szerződésben 
meghatározott feladatain túl, a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő, a tervezett 
közfeladat-ellátás költségeit meghaladó többletfeladatainak költségeit elkülönítetten 
kezelni, illetve nyilvántartani.

A Közszolgáltató a 2020. évre vonatkozó Éves elszámolás során köteles bemutatni a 
veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetére a Fővárosi 
Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, juttatásokat is, amelyeket figyelembe 
kell venni a Kompenzáció elszámolása során.”

6. A Közszolgáltatási Szerződés 5. sz. mellékletének 11.3.1. pontjának 3. sz. táblázata helyébe - a 
táblázatban rögzített évszámok aktualizálása érdekében - az alábbi 3. sz. táblázat lép:

3. táblázat

Ártalmatlanítási/hasznosítási 
alternatíva megnevezése

Telephely 
címe

A 
telephelyen a 

projekt 
céljára 

igénybe vett 
kapacitás, 

megajánlott 
mennyiség 
2018-ban 

t/év

A 
telephelyen 

a projekt 
céljára 
igénybe 

vett 
kapacitás, 

megajánlott 
mennyiség 
2019-ben 

t/év

k telephelyen 
a projekt 
céljára 

igénybe vett 
kapacitás, 

megajánlott 
mennyiség 
2020-ban 

t/év

Ártalmatlanítási/hasznosítási kapacitás, 
megajánlott mennyiségek összesen
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7. A Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletének első bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép (a jogszabályi hivatkozás az alábbiak szerint módosul):

A közcélú ivóvízmúvek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek 
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, 
vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM 
rendelet 10.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése a 
szennyvízelvezetö-tisztító mü üzemeltetése fogalmába tartozó tevékenység. A 
szennyvízelvezető-tisztító mü üzemeltetésébe beletartozik a szennyvíziszap 
kezelése/hasznosítása (elhelyezése) is. A BKSZTT üzemeltetéséért a Fővárosi Vízművek 
Zrt., illetve a BKSZTT mindenkori üzemeltetője a felelős, aki az iszapkezelési és 
ártalmatlanítási/hasznosítási (elhelyezési) tevékenység megoldását az Önkormányzat 
közvetített szolgáltatásán keresztül biztosítja. A szennyvíztisztító telep mindenkori 
üzemeltetőjét - mindkét fél egyező akaratát tükröző - szerződésben kötelezi az általa 
biztosított szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatási díj megfizetésére. Az 
Iszaphasznosító és a BKSZTT üzemeltetője között Üzemi Együttműködési Szabályzat 
rendelkezik az átadás-átvétel feltételeiről.

8. A Közszolgáltatási Szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen 7. számú Szerződésmódosítás 1. 
számú melléklete lép.

9. A Közszolgáltatási Szerződés 4. számú melléklete helyébe jelen 7. számú Szerződésmódosítás 2. 
számú melléklete lép.

10. A Közszolgáltatási Szerződés 4/a.) számú melléklete helyébe jelen 7. számú Szerződésmódosítás
3. számú melléklete lép.

11. A Közszolgáltatási Szerződés 4/b.) számú melléklete helyébe jelen 7. számú Szerződésmódosítás
4. számú melléklete lép.

12. Jelen 7. számú Szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba és a Közszolgáltatási 
Szerződés elválaszthatatlan részére képezi.

13. A hatályos Közszolgáltatási Szerződés minden rendelkezését jelen 7. számú 
Szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Közszolgáltatási Szerződés 
valamely rendelkezése jelen 7. számú Szerződésmódosításnak ellentmond, akkor a jelen 7. számú 
Szerződésmódosítás szerinti tartalom és értelmezés tekintendő a Felek szerződéses szándékának, 
a Közszolgáltatási Szerződés ennek megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.

14. A Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlanul hatályban 
maradnak.

III. A 7. számú szerződésmódosítás hatálya

Jelen szerződésmódosítás hatálya annak Felek általi kölcsönös aláírásától 2020. december 31- 
éig tart, azzal, hogy a Felek jogviszonyát a 2020. január 1.- 2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan szabályozza. A Közszolgáltatási Szerződésnek a jelen 7. számú 
szerződésmódosítás 4. és 5. pontjával bevezetett rendelkezései 2020. december 31-ével 
hatályukat vesztik.
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IV. Záró rendelkezések

Alulírott Szerződő Felek jelen 7. számú Szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés Számított 
Közszolgáltatási díja, egységnyi díjtétele kiszámításának módszere (a Közszolgáltatási 
Szerződés 2. sz. melléklete)

2. számú melléklet: A közszolgáltatási elemek egységnyi díjtétele (a Közszolgáltatási Szerződés 
4. sz. melléklete)

3. számú melléklet: Nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés kompenzációja (a 
Közszolgáltatási Szerződés 4/a) sz. melléklete)

4. számú melléklet: Nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés finanszírozásának 
módja, elszámolása (a Közszolgáltatási Szerződés 4/b) sz. melléklete)

5. számú melléklet: Likviditási terv

Budapest, 202^fcöT£í»pÍQi4sttsztaaéaf4»
Környezetvédelmi Kft

Székhely: 1138 Budapest Váci út 182. 
Levélcím 1211 Budapest Na^y Duna sor 2.

Fővárosi Településtisztasági 
és Környezetvédelmi Kft.

Antalné Lengyel Tímea 
ügyvezető

Budapest, 2020. £020 JÚN 09.

főpolgármester hatáskörében

Budapest Főváros

Tüttö Kata
főpolgármester-helyettes

0
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1. sz. melléklet 
(A Közszolgáltatási Szerződés 12. sz. melléklete)

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZKEZELÉS SZÁMÍTOTT 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA, EGYSÉGNYI DÍJTÉTELE KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

1. A közszolgáltatás alapdíjra és ürítési díjra megosztott Számított közszolgáltatási díjának egységnyi 
díjtételét úgy kell meghatározni, hogy

1.1. a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 
költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas 
legyen, és tartalmazza a Határozat szerinti észszerű nyereség összegét.

1.2. ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a szennyvízkeletkezés csökkentésére és a 
hatékony szennyvízkezelésre.

2. Az 1.1. pont szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen

2.1. a szennyvízgyűjtés, - szállítás, - ártalmatlanítás, - hasznosítás gyakorlásához szükséges, a 
szennyvízkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 
költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és 
ráfordításokat is;

2.2. a számlázás és díjbeszedés költsége;

2.3. a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért 
fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok 
költsége;

2.4. a 2.1. pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, 
pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.

3.

3.1. Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás 
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott EU-s, költségvetési, illetőleg 
önkormányzati támogatást, egyéb állami támogatásnak nem minősülő forrást, valamint a 
közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek, a begyűjtött szennyvíz 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt, valamint 
minden egyéb tevékenysége pozitív eredményét (beleértve a befektetett eszköz 
értékesítéséből származó nyereséget is).

3.2. A Közszolgáltató az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokból a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokból és az Altmark-feltételeknek megfelelő támogatásból 
beszerzett eszközök értékcsökkenését a támogatásból nem finanszírozhatja.

4. Ha a Közszolgáltatási díj 1 -et az önkormányzat a Vgt. és végrehajtási rendeletéi alapján számítható, 
jelen melléklet pontjaiban és azok alpontjaiban rögzítettek alapján számított egységnyi díjnál 
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget az Önkormányzat saját költségvetése terhére 
köteles a közszolgáltatónak megtéríteni (Díjkompenzáció) a Szerződésben foglaltak szerint.

5. Abban az esetben, ha az Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet vagy ingyenességet állapít 
meg, a felmerülő költségeket a Közszolgáltató számára az Önkormányzat köteles megtéríteni.

6. A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell 
meghatározni.

7. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák:
7.1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a szennyvíz begyűjtésének, 

szállításának és ártalmatlanításának, illetve nem szennyvíztisztítóban történő elhelyezés 
esetében az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedő költségeit.
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8. A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási díj1 megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. 
A költségtervben az egyéb tevékenység és az egyes közszolgáltatási tevékenységek költségei 
szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell, bemutatva az általános (rezsi) költségek 
felosztásának vetítési alapját és felosztását az egyes tevékenységek között.

9. A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás esetén az 
egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatának, 
illetve külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetében az elszállításra 
kerülő háztartási szennyvíz egységnyi térfogatának kezelési díja.

10. Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz mennyiségének kiszámításánál az ingatlanon 
fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni az egységnyi díjtételek megállapításához.

11. Abban az esetben, ha:

11.1. az Ügyfél az ingatlanon mért vízfogyasztást meghaladó mennyiségű háztartási szennyvíz 
elszállítását rendeli meg, az elszállításra kerülő többlet szennyvízmennyiséggel arányos 
egységnyi díjtétel alkalmazására kerül sor,

11.2. az ingatlan vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkezik, az elszállításra 
kerülő tényleges szennyvízmennyiséggel arányos egységnyi díjtétel alkalmazására kerül sor, 
melynek mértékét Közszolgáltató összköltség alapú díjszámítás alátámasztásával határozza 
meg.

12. A Számított közszolgáltatási díj értéke 2020. január 1-től:
12.1 a fogyasztott vízmennyiség alapján számított díjak természetes személy ingatlantulajdonos 

esetében 575,18 Ft/m3 + áfa
(alapdíj: 110,11 Ft/m3+ áfa; ürítési díj 465,07 Ft/m3+ áfa)

12.2 a fogyasztott vízmennyiség alapján számított díjak nem természetes személy 
ingatlantulajdonos esetében 533, 53 Ft/m3+áfa

(alapdíj: 110,75 Ft/m3+ áfa; ürítési díj 422,77 Ft/m3+ áfa)

12.3 az elszállított mennyiség alapján számított díjak természetes személy és nem természetes 
személy ingatlantulajdonos esetében 3.317,53 Ft/m3+áfa (alapdíj: 694,96 Ft/m3+ áfa, ürítési 
díj 2.622,57 Ft/m3+ áfa)

12.4. a csőfektetés díja amennyiben a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja és a 
szippantó gépjármű közötti távolság meghaladja a 35 métert, abban az esetben minden 
lefektetett 10 méter cső után 278 Ft + áfa

7 í



2. számú melléklet

(a Közszolgáltatási Szerződés /4. sz. melléklete)

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELEMEK EGYSÉGNYI DÍJTÉTELEI

1. A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás egységnyi díjtételei:

A nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás mindenkor hatályos 
egységnyi díjtételeit a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Föv. Kgy. rendelet tartalmazza.

2. A BKSZTT-n keletkezett szennyvíziszap elszállításának és ártalmatlanításának egységnyi díjtétele:

2020. január 1-től visszavonásig:

Szennyvíziszap elszállítás, ártalmatlanítás egységnyi díjtétele: 14.540 Ft/t + ÁFA
(A számlázás alapja a normál üzemi körülmények között termelt,
legalább 26 w/w % szárazanyag tartalmú iszap kezelési díja.)



3. számú melléklet

(a Közszolgáltatási Szerződés 4/a) sz. melléklete)

NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZKEZELÉS KOMPENZÁCIÓJA

1/ Díjkompenzáció

A Szerződés 1.2. pontjában foglalt Közszolgáltatás költségeinek finanszírozására az Önkormányzat 
2020. évben a költségvetésében 351.048 ezer Ft kompenzációs keretet biztosít a 2020. január 1. - 
2020. december 31. közötti időintervallumra.
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4. számú melléklet 
(a Közszolgáltatási Szerződés 4/b) sz. melléklete)

NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZKEZELÉS 
FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A Közszolgáltató felmerülő Kompenzáció igényét, finanszírozásának módját, évközi elszámolását 
(korrekcióját) az alábbi módon határozzák meg:

1. sz. táblázat

So
rs

zá
m Vízórán átfolyt 

vízmennyiség alapú 
számlázás

Elszállított mennyiség 
alapú számlázás Összesen

Lakosság Közület Lakosság Közület

1
Az FTSZV Kft által benyújtott 

kompenzáció igény 
kategóriánként Ft

334.013.560 8.954.287 5.332.169 2.747.921 351.047.937

2 Tervezett elszállítandó 
mennyiség terv m3 185.272 47.000 3.168 4.560 240.000

3 Tervezett számlázandó 
mennyiség terv m3 1.231.378 312.377 3.168 4.560 1.551.483

4
Elszállított mennyiség alapú 

kompenzációs egységár 
Ft/elszállított m3

1.803 191 1.683 603

5
2020.01.01.- 2020.12.31-ig 
teljesítendő kompenzációs 

keret
334.013.560 8.954.287 5.332.169 2.747.921 351.047.937
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2. sz. táblázat

Elszámolási időszak (havi elszámolás)
Vízórán átfolyt 

vízmennyiség alapú 
számlázás

Elszállított mennyiség 
alapú számlázás Összesen

Lakosság Közület Lakosság Közület

1. Tényleges elszállított 
szennyvíz mennyisége (m3)

2.
Elszállított TFH alapú 
kompenzációs egységár 
(Ft/elszállított m3)

1.803 191 1.683 603

3.
Elszállítás alapú 
kompenzációs részösszege 
(eFt)

Számlázás alapú korrekció számítása:

4. Kiszámlázott egységár (Ft/m3) 303.93 504.86 1 634.40 2 714.92

5. Tényleges kiszámlázott menny. 
m3

-- —

6. Tervezett elszámolási mennyiség 
m3

7. Tényleges - Tervezett 
kiszámlázott m3 (csak +)

8. Kiszámlázás alapú kompenzáció 
korrekció (eFt)

8.1. Időarányos kompenzációs keret

9. Időszaki jogos kompenzáció (3-8, 
de max. értéke a 8.1 sor értéke)

10. Ténylegesen kifizetett 
kompenzáció

11. Következő időszaki korrekció (10-
9)

1.)  Finanszírozás módja:

1. Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről 
szóló 9/2020. (II.29) Föv.Kgy. rendelet 33. § (4) bekezdésében, valamint a 2020. évi átmeneti 
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 39/2019.(XII. 10). Föv. Kgy. rendelet 11. §- 
ban foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat 2020.01.01. és 2020.05.31. közötti időszakra 
vonatkozóan összesen a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” címről 
555.038.700 Ft összeget utalt át a Közszolgáltató részére.

2. A Fővárosi Önkormányzat a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan az éves költségvetésében a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” 
címen 1.472.684 ezer Ft előirányzatot biztosított a Közszolgáltató részére, amely összegbe az 1. 
pont szerinti 555.038.700 Ft beszámításra kerül, az így fennmaradó, a Közszolgáltató által a jelen 
szerződésben részletezett feltételek szerint likviditási alapon még lehívható összeg összesen 
917.645.300 Ft, mely összeg tartalmazza a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz 
valamint a szennyvíziszap elszállítására és ártalommentes elhelyezésére előirányzott összeget is.
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2.)  Likviditási tervre, utalásra vonatkozó rendelkezések:

a) A Közszolgáltató köteles minden hónap (N. hó) 15. napjáig elkészíteni és - a Fővárosi Vízmüvek 
Zrt.-vel egyeztetve - megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére a jelen Szerződésmódosítás 5. 
számú melléklete szerinti likviditási tervet (a továbbiakban: Likviditási Terv), amely tartalmazza 
egyrészt a következő hónap várható kifizetésein alapuló aktualizált és megalapozott tárgyhavi 
likviditási tervét, azaz a Közszolgáltató havi likviditási igényét (a továbbiakban: Havi Likviditási Terv 
(N+1). hó), másrészt a tárgyhót követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét 
(a továbbiakban: Gördülő Likviditási Terv ((N+2). hó;(N+3). hó;(N+4). hó)). A Havi Likviditási Tervet 
a Fővárosi Önkormányzat minden hónap 23. napjáig megvizsgálja és egyetértése esetén dönt annak 
elfogadásáról. Amennyiben a Fővárosi önkormányzatnak valamilyen észrevétele, kifogása van a 
Közszolgáltató által benyújtott Havi Likviditási Tervvel kapcsolatban, úgy erről a Felek egyeztetnek, 
azzal, hogy a finanszírozás tényleges mértékéről a Fővárosi Önkormányzat legkésőbb a hónap 25. 
napjáig dönt. Az adott havi likviditási igényre vonatkozó lehívó levél a Fővárosi Önkormányzat 
döntése alapján nyújtható be - összhangban a 9.2./A pontban foglaltakkal.

A Likviditási Tervhez a Közszolgáltató köteles minden hónapban csatolni a Likviditási Terv benyújtást 
megelőző napi számlaegyenlegére vonatkozó kimutatást az összes pénzforgalmi számlája 
tekintetében.

b) Az első Likviditási Tervet (ennek részeként 2020. június hónapra vonatkozó Havi Likviditási 
Tervet) Közszolgáltató a jelen Szerződésmódosítás megkötését követő 3 munkanapon belül köteles 
benyújtani, melyet a Fővárosi Önkormányzat 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni. Az első 
Likviditási Tervhez a Közszolgáltató köteles csatolni pénzkészlet leltárt és főkönyvi kivonatot 
2019.12.31-ei idöállapotra és az utolsó lezárt hónapra vonatkozóan.

c) A Fővárosi Önkormányzat az általa visszaigazolt Havi Likviditási Terv szerinti forrás összegét 
havonta az elfogadott likviditási tervben foglalt ütemezéssel és feltételekkel teljesíti a Közszolgáltató 
bankszámlájára - összhangban a Szerződés 9.2./A pontjában foglaltakkal.

d) Amennyiben az adott hónap során a Havi Likviditási Tervben jelzett forrás elégtelennek 
bizonyulna, úgy a Közszolgáltató az adott hónap 15. napjáig módosított likviditási tervet köteles 
készíteni és megküldeni azt a Fővárosi önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat a 
módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül dönt.

Amennyiben a jelen pontban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a 
munkaszüneti napot követő első munkanapon jár le.

e) A Közszolgáltató a járványügyi veszélyhelyzet idején köteles a jelen Éves Szerződésben 
meghatározott feladatin túl, a Keretszerződéssel összhangban a veszélyhelyzettel összefüggésben 
felmerülő, a tervezett közfeladat-ellátás költségeit meghaladó többletfeladatainak költségeit a Havi 
Likviditási Tervben elkülönítetten bemutatni, emellett köteles ezen költségeket elkülönítetten kezelni, 
illetve nyilvántartani.

A Közszolgáltató mind a Havi Likviditási Tervben, mind a Gördülő Likviditási Tervben, valamint az 
Éves elszámolás során egyaránt köteles bemutatni a veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező 
többletköltségek fedezetére a Fővárosi Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, 
juttatásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a finanszírozás elszámolása során.

12



Jelen mellékletben szereplő táblázatokban meghatározott fogalmak jelentése:

Tervezett elszállítandó mennyiség (terv): Az FTSZV által benyújtott Díjjavaslatban meghatározott és 
az Önkormányzat által elfogadott mennyiség, mely jelen Szerződésben kerül rögzítésre. Mértékegység: 
m3
Tervezett számlázandó mennyiség (terv): Az FTSZV által benyújtott Díjjavaslatban - a vízórán átfolyt 
vízmennyiség alapú számlázás esetén - meghatározott mennyiség, amely jelen Szerződésben kerül 
rögzítésre. Mértékegység: m3

Egységár: egységnyi díjtétel (kéttényezös díj, mely a Vgt. 44/D. § (6) bekezdés szerinti alapdíjból és 
ürítési díjból áll).

Elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz alapú kompenzációs egységár: a 
ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 1 m3-re számított egységnyi 
kompenzáció összege, a jelen melléklet 1. sz. táblázatában rögzített értékkel. Mértékegység: 
Ft/elszállított m3

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ténylegesen elszállított mennyisége: Nem 
közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz tényleges elszállított mennyisége az elszámolási 
időszakban. Mértékegység: m3

Elszállítás alapú kompenzáció részösszege: A „Nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ténylegesen elszállított mennyiségének” és az „Elszállított nem közmüvei összegyűjtött háztartási 
szennyvíz alapú kompenzációs egységárnak” szorzata. Mértékegység: [ezer Ft]

Kiszámlázott egységár: Az Önkormányzati Díjrendeletben szereplő nem közmüvei összegyűjtött 
háztartási szennyvíz egységár, kategóriánként. Mértékegység: Ft/m3

Tényleges kiszámlázott mennyiség: Nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz tényleges 
kiszámlázott mennyisége, az elszámolási időszakban. Mértékegység: m3

Tervezett elszámolási mennyiség: A "Tervezett számlázandó mennyiség (terv)" elszámolási 
időszakra eső arányos része. Mértékegység: m3

Tényleges - Tervezett kiszámlázott mennyiség (csak +): A "Tényleges kiszámlázott mennyiség" és 
a "Tervezett elszámolási mennyiség " különbsége. Ha a Közszolgáltató nem jelez évközi likviditási 
problémát, akkor csak a pozitív értéket kell figyelembe venni, egyébként értéke 0. Mértékegység: m3

Kiszámlázás alapú kompenzáció korrekció: A „Tényleges - Tervezett kiszámlázott mennyiség” m3 és 
a "Kiszámlázott egységár" szorzata, [ezer Ft]

Önkormányzat által a 2020. évi költségvetési rendeletben elfogadott Kompenzáció igény 
(kompenzációs keret): Az önkormányzat által a 2020. évi költségvetési rendeletében elfogadott éves 
érték. (1. sz. táblázat)

Az FTSZV Kft. által benyújtott kompenzáció igény kategóriánként (Ft): Az FTSZV Kft. által, a 2020. 
évi díjjavaslata alapján kalkulált és benyújtott Kompenzáció igény. (1. sz. táblázat)

Időarányos kompenzációs keret: Az Önkormányzat által a 2020. évi költségvetési rendeletben 
elfogadott éves érték időarányos része.

Időszaki Jogos Kompenzáció: Az "Elszállítás alapú kompenzációs rész" csökkentve a "Kiszámlázás 
alapú kompenzáció korrekció" értékével, [ezer Ft] Maximális értéke az időarányos kompenzációs keret. 
Az Időszaki Jogos Kompenzáció mértékét a Felek havonta kalkulálják.

Ténylegesen Kifizetett Kompenzáció: Az Önkormányzat által az elszámolási időszakig kifizetett 
tényleges kompenzáció értéke, [ezer Ft] A Ténylegesen Kifizetett Kompenzáció mértékét a Felek 
havonta mutatják ki.
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