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Kozorr FENNÁLLÖ

ÜzrurlrrrÉsl SzenzŐoÉs K roÉszÍrÉsr

-a -.-

ame|y |étrejött

egyrészrő| Csabacsűd Nagyközség. onkormányzata 5551 Csabacsűd, Szabadság u.41,mint

üzeme|tetésbe adó (a továbbiakban:''onkormányzat''),

másrészrő| az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. a' székhe|yű Békés Megyei Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ''Társaság'' ) a szeződők egyÜttesen Fe|ek

között az a|u|írott he|yen és napon aza|ábbi fe|téte|ekke|:

E|őzmények:

1') Az onkorm ányzat a Társaságnak, 0,3045 arányban tulajdonosa, me|y jogviszonyt 826 számú

tözsrészvény testesít meg.

2') A részvényesi státuszú onkormányzat részese az Társaságga| üzeme|tetési jogviszonyt fenntartó

részvényesek körében megkötött, 2009. január 1. napjáva| hatá|yba |épett ,,BÉxÉs MEGYE| Víznauvrx

Znr. RÉszvÉnvesEtner EovÜrruŰrooÉsl SzenzŐDÉsE'' megnevezésű okiratban fog|a|t szeződésnek
(Továbbiakban Szindikátusi Szeződés).

3.) Az onkormányzat és a Társaság között -2009'''január 1. napjátó| számított hatá||ya| a fent nevezett

Szindikátusi Szeződéshez kapcso|idóan- ,,UzeuettrtÉs| szenzioÉs CsnancsÚo KozsÉ0
oruronuÁruYznrR És n BÉxÉs Mroyrl VízuŰver Znr. KtzÖrT'' megnevezésű okirat (továbbiakban

Üzeme|tetési Szeződés) a|apján az onkormányzat tu|ajdonát képező víziközművekre nézve

üzeme|tetési jogviszony á|| fenn'

4') Az Onkormányzata Szindikátusi Szeződés V'12. pontjában ana válla|t köte|ezettséget, hogy a

meg|évő, i||etve a jövőben |étrehozott víziközműveit a Társasággal fogja üzeme|tetni. Ugyanezen pont

további rende|kezései rögzítik, hogy az újonnan |étrehozásra kerü|ő közművekre vonatkozóan az
onkormányzat harmadik szemé||yel hozhat léke üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,a beruházás
megvalosíthatiságának feltételei, illetve azok következményei kizárják a Társaság általi tjzemeltetés

lehetőségét, Vagy a Társaság nem kÍván, illetve nem képes olyan konstrukcioban részt venni, mellyel
egyébként a más általi Íjzemeltetés elkerülhető lenne,'

5.) Az onkormányzat2010 évben új szennyvíztisztító te|epet hozott |étre pá|yázati támogatásbó|,

mely |étesítményhez jelen kiépítettségében, csatornahálizat nem kapcso|ódik, így annak működtetése

során a kommuná|is szennyvíz nem érkezik a te|epre. Működése kizári|ag, közúti szá||itijárműve|

kiszá||ított te|epü|ési szippantott szennyviz tisztítására kor|átozódik'

6.) Fe|ek rogzítik, hogy egyrészről a csatornahá|őzat né|kü| á||ó tisztítite|ep működtetése o|yan

speciális körü|ményekkel bir, me|yek je|entős részben nem i||eszkednek a Szindikátusi Szeződéshez
csato|t Üzeme|tetési formu|ákhoz, igy annak rende|kezéseit önmagukban a|ka|mazni nem |ehet,
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másrészrő| megá||apitották, hogy vá||a|hatatlan műszaki és közgazdasági kockázatokka| terhe|t

üzeme|tetési konstrukció lenne,-ha lakosság számára egyébként je|entős kö1tségterhet jelentő, de

egyidejűIeg önkéntesen igénybe vehető szennyvízszippantásra a|apoznák a Szennyviztisztitó Te|ep

működtetését'

7,) Fe|ek kö|csönösen ana törekedtek, hogy a más á|ta|i. üzeme|tetést e|kerü|ve, a Szindikátusi

Sieződés v. 12, pontja a|apján kidolgozzák aii a konstrukciót, ame|y mindkét fe| érdekeit egyaránt

szolgálva, megnyugtaióan 
.képe' 

a szennyviztisztiti telep működtetését biztosítani. Mindezek

e re d m é n ye ké n t F e I e k az a|ábbi re n d e I ke zé s e ke t h o zzá k :

Szeződők rendeIkezései:

A') Birtok átadása, tárgyi és időbe|i hatá|y:

1.) Az onkorm ányzat a Társaság, mint üzeme|tető részére átadja a Társaság üzeme|tetés cé|jábó|

átveszi, a természótben Csabacsűd kÜ|terti|et alatt ta|á|hatő, az ingat|anrryi|vánlartásba 0331i40 hrsz-

on fe|vett, kizárólagos tulajdonát képező szennyvíztisztíti te|epét' A Társaság jelen szeződésse|,

annak időtartamára megszbzi a |étesitmény birtokát, s üzemeltetői jogát. Tekintette| arra, hogy a

létesítmény tu|ajdonjo!a"vá|tozat|anuI az onkórmányzatot i||eti, azt, i||etve annak tartozékait a Társaság

el nem idegenítheti, meg nem terhe|heti.

2,) Tekintettel arra, hogy jelen szeződés a Szindikátusi Szeződés a|apján fenná||ó Üzeme|tetési

Szeződés kiegészitésó, 
' 

é.inoiratusi Szeződés és annak me||ék|eteiként e|fogadott dokumentumok

hatálya a je|en ,..oődé,b.n fogla|t e|térésekkel kiterjed a Szennyvíztisztitó Te|ep üzeme|tetési

jogviszonyára is.

3.) A szennyviztisztiti telep' mint műszaki |étesítmény |e|tár szerinti, órtékje|ö|ést tarta|mazó tételes

teítanista1a jelen szeződés 1. sz' mellékletét képezi. A Társaság a szennyviztisztító te|epet ezen

rész|etes Iisia a|apján veszi át, és vezeti fe| nyi|vántartásaiba.

4.) Je|en szeződés hatályba |épésének konjunktív fe|téte|ei:

a.) Az Onkormányzat rendelet alkotása a te|epülési szippantott szennyviz szá||ításának,

árta|mat|anításának igénybevételérő| és az igénybevéte|ért fizetendő dijri|'

b') Az onkormányzat átadás-átvéte| napján áladott különá||ó nyi|atkozata arró|, hogy a szippantott

slennyviz tengelyen io'tono kiszállításána.k'fe|téte|eit a te|ep Üzemi feltéte|einek és a fogyasztók

igényeinek egyaránt megfe|e|ve biztosítani tudja.

c') A sikeres pribaüzemet követő, jegyzőkönywel a|átámasztott átadás-átvéte| |efo|ytatása'

5.) A jogviszony megszűnésére, megszüntetésére.a .Fe|ek 
az Üzemeltetési Szeződésben

fogtattat<at 1.e-noetir átratmázni azza|, hogy a szennyvíztisztíti telep üzeme|tetésére irányu|ó, je|en

szeződéssel |étrehozott jogviszony a te|epü|ési ivivízhálózat üzeme|tetésére irányu|ó.jogviszonytó|

függet|enül is megszüntótnito, me|y esei önmagában nem vonja maga után az onkormányzat

szindikátusi együttműködésbő| va|ó kilépést is.



B') A telepÜ|ési szippantott szennyvíz árta|mat|anítási szolgá|tatás igénybevéte|érő| és annak
d íjáró| szi|i rendelkezések:

1.) Az onkormányzat köte|ezettséget válla| ana, hogy rende|etet a|kot a te|epü|ési szippantott
szennyvíz áÉalmatlanítási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) köte|ező igénybevéte|érő|, s
kötelezi magát arra, hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|i köte|ezettségét a je|en szeződéses jogviszony
fennállása alatt folyamatosan fenntartja'

2') Az onkormányzata te|epü|ésen ke|etkező te|epülési szippantott szennyvíz ártalmat|anításáva|
je|en szeződós keretében az Uzeme|tetőt bizza meg, aki ezen feladatot a szennyvíztisztító te|ep

üzeme|tetése és a jogviszony körébe tartozó mennyiségek erejéig a hozzá kapcso|ódó szennyvíz
szi ppantási szo|gá|tatás fen ntartása á|ta| te|jes íti.

3.) A Társaság a Szo|gá|tatást a fogyasztók irányába díjfe|számitás me||ett végzi. A Szolgá|tatás
díjábó| 110 Ft/ms+áía fajlagos összeg a fogyasztóra nézve az értékesÍtett ivóviz szo|gá|tatással
megegyező mennyiségben és gyakoriságga| kerü| érvényesítésre.

4,) A B. 3. pont szerinti d'tjfelszámítássa| kiegyen|ített szolgá|tatás körébe az a kiszá||itás tartozik,

ame|y a kiszállításban érintett, a te|epü|és közigazgatási terü|etén |évő, fo|yamatos vízszo|gá|tatásban
részesü|ő lakossági fogyasztási he|yre nézve nem ha|adja meg havonta egyÜttesen a 15 ms-t és az
adott hónapban a fogyasztási he|yen elfogyasztott ivivíz mennyiségét, nem |akossági fogyasztik
esetén a |ekötött és közműfej|esztési hozzájáru|ássa| lefedett egy naptári hónapra vetített ivóvíz
kontingens mennyiségét. Ahhoz, hogy az onkormányzat az egyes fogyasztók szennyvízszippantás
díjmegá||apítása szempon'tjábil lényeges adatait megismerhesse, a Társaság az adatokat e|ektronikus
adatbázis formájában az onkormányzatnak átadja, s a fe|merü|ő módosu|ásokat részére továbbitja'

q ) Fe|ek rögzítik, hogy az év végén a szennyviztisztitó-te|ep működtetésének kö|tségeit az
onkormányzat a Társaság e|őterjesztése a|apján megvizsgá|ja, és a jóváhagyott te|jes önköltségbő| a
B. 3-4. pont szerint beszedett d'tjakbi| meg nem térü|ő részt az onkormányzat, mig ellenkező esetben

- amennyiben a beszedett díjak megha|adják a fe|merÜ|t kö|tségeket - a Társaság téríti meg a másik fé|

részére a következő negyedév végéig szám|a e||enében. Eztazelszámo|ási metódust a Fe|ek 2011 és
2012 évben a|ka|mazzák, azza|, hogy a 2012' éui dij meghatározása e|őtt a valiszínűsített kiszá||ításra
kerü|ő mennyiséget előzetesen jegyzőkönyvben rögzítve |eegyeztetik' 2013 évtő| a díjképzés a
szabá|yzatoknak megfe|elően, aze|őző évek tény|eges gazdaságiadataia|apján történik.

c.) Szippantottszennyvízszá||itás

1, A szippantott szennyvíz szá||ítását az önkormányzat végzi az igénybe vevőktől beszedett dij

fejében.

2, Az onkormányzat vá||a|ja, hogy:

a.) A köte|ező szippantott szennyvíz árta|mat|anítási szo|gá|tatás részeként saját kö|tségén kiépíti
és fenntartja a fogyasztók te|efonos és szemé|yes szippantási igénybeje|entéseinek személyi, tárgyi

fogadási fe|téte|eit'

b.) Saját beruházási forrásai terhére kiépíti és fenntartja a fogyasztói igényekkel arányos szá||itási
kapacitásokat.



c.) Az üzeme|tető Üzemi műszakrendjéhez igazodva fo|yamatosan működteti a fogyasztók
számára a szippantott szennyviz kiszá||ítását. (A szippantott szennyvíz napi (munkanap, munkaszÜneti
nap stb') fogadási rendjét a Fe|ek kÜ|ön jegyzőkönyvben rögzítik')

d.) A fogyasztik igénybeje|entését követően |egkésőbb 2 munkanapon be|ül biztosítja a kiszá||ítást.

3. Az onkormányzat minden egyes kiszá||ításhoz hozzá kell rende|je a kiszá||ításban érintett

fogyasztási he|y cimét, me|y adatokat tarta|mazó téte|es e|ektronikus (x|s formátum) |istát kiá||ított

szám|ájához -mint köte|ező me||ék|etet megkÜldeni köte|es.

4, Az onkormányzat szá||iti járműveiben a Társaság kö|tségére és tu|ajdonjogának fenntartása
me|lett, GPS nyomkövető rendszer kerü| miíködtetésre. A nyomkövető rendszer á|ta| szo|gá|tatott

útvona| adatokhoz a Társaság és az onkormányzat is kor|át|anuI hozzáférhet, azza|, hogy azokat a
Társaság kizáró|ag a szippantott szennyvíz kihordási tevékenységge| kapcsolatos adminisztráció
támogatására haszná|hatja fe|.

5. A B. 3.- 4. pont szerint a díjfe|számitássa| kiegyen|itett szo|gá|tatás körébe nem tartozó
kiszá||ított téte|ekre a Fe|ek kÜ|öná||ó szippantott szennyvíz befogadási szeződést kötnek, me|y

szeződés szerinti befogadás után a te|epü|ésen hatá|yos befogadási dijat - 800 Ft/m3-t -köte|es az
igénybe vevő a Társaságnak megfizetni.

D') Vegyes' záró és érte|mező rendelkezések

1, A Társaság szennyviztisztító-telep Üzeme|tetéséve| kapcso|atosan a pribaÜzem |ezáru|ta és a
je|en szeződés alapján meghatározot' 2011. évi díj é|etbe |épése közötti időszakban fe|merü|t

kö|tségeit az onkormányzat je|en szeződés B. 5' pontja szerint megtéríti.

2, Fe|ek rogzítik, hogy a Társaság igazgatiságának9212010. (X||'14.) számú határozata a|apján a
je|en szeződés B.) 5. pontjában hivatkozottak szerint eset|egesen fe|merülő dijkÜ|önbözet
megfizetésének fedezeteként az 5551 Csabacsűd Petőfi u. 38/b. (Sa||ai utca 9/1') szám a|atti

kizárilagos önkormányzati tu|ajdonban |évő per, - és tehermentes ingat|anra vonatkozóan a Társaság
jav ára je|zá|ogjog kerü | bejegyzésre.

3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a je|en szeződés D') 2. pontjában hivatkozottak szerint
díjkü|önbözet merü| fe|, és annak megfizetéséve| az önkormányzat három hinapná| nagyobb
késede|embe esik, úgy a Társaság jogosu|t a D.) 2, pontban fog|a|t je|zálogjogának érvényesítése
alapján a kü|önbözet megtérítésére.

4' A Társaság a Szo|gáltatás körében is érvényesítivegetáciis időben a |ocso|ási kedvezményt'

5. A jelen üzeme|tetési konstrukció me||ett ís felmerü| a vízterhe|ési díj érvényesítésének
jogszabá|yi köte|ezettsége.

6. A Társaság a csatornahá|ózat kiépítéséig a Szo|gá|tatás igénybevevői körében
kö z m ű fe j 

I e s zIési h ozzájá ru | á s t n e m é rvé n ye s í th e t.

7, A szennyvízte|epre csak |akossági szennyvizgyűjtő táro|ibi| származő kommuná|is je||egű

szennyvizet, i||etve befogadii nyi|atkozatta| rende|kező intézménytő|, gazdá|kodi szervezettő| származő
szen nyvizet |ehet beszá||itani'



B. Felek kije|entik, hogy a je|en szeződésbő| származó vitáikat békés rjton, tárgya|ásokka|
rendezik. Amennyiben a tárgya|ások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek értékhatárti| fÜggően a
Békéscsabai Városi Bíróság, i||etve a Békés Megyei Bíróság kizáró|agos i||etékességét kötik ki.

Je|en szeződésben fog|a|takat a Békés Megyei Vízművek Zrt |gazgahősága 92l 2010. (Xl|.14.) sz'
h.atározatáva|, Fe|ügye|ő Bizottsága 712011. (||'2') sZ. határozatáva|, Csabacsűd Nagyközség
on kormá nyz ata 321201 1'(|,27 .) KT' h atározatáva| hagyta jóvá.

9. Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben az ,t959. évi |V. törvény (Ptk,) megfele|ő
rendelkezései az irányadóak'

10. A je|en szeződést a fe|ek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyó|ag a|áírták.

Csabacsűd. 2011' februá' /'s Békéscsaba .2011 ' február 2.

vezérigazgató
Békés Megyei Vízművek Zrt'

BÉxts }|[GYEI v|rnüvrx zt
5600 Bekescsaba, 0oboii Út 5' sz.




