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CsRgncsuo KozsÉc oruronuÁruyznrn
És

n BÉxÉs Mrovrt VíztuŰvrx Znr.
Kozorr reruruÁuÖ

ÜzrurlrrrÉst SzrnzooÉs Kl roÉszírÉsr

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 Békis Megyei Vizművek Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
.'Társaság'' 

) a szeződők együttesen Fe|ek

között az a|u|irott helyen és napon aza|ábbi fe|tételekke|:

E|őzmények:

1.) Az onkormányzat a Társaságnak, 0,3045 arányban tu|ajdonosa, me|y jogviszonyt 826 számú

tözsrészvény testesit meg.

2') A részvényesi státuszú onkormányzat részese az Társaságga| Üzemeltetésijogviszonyt fenntartó

részvényesek körében megkötött, 2009. január 1. napjáva| hatá|yba lépett ,,BÉrÉs MecYEt VíztuŰvrx

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

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

Szindikátusi Szeződéshez kapcso|idian. ,,UZEMELTETÉsI szrnzŐoÉs CsnancsÚo KÖzsÉo
oruronnaÁruyznrn És n BÉxÉs Mecyet Víztrluvex Znr. KÖzÖrT'' megnevezésű okirat (továbbiakban

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

Üzeme|tetési jogviszony á|| fenn'

4,) Az onkormányzat a Szindikátusi Szeződés V.12. pontjában ana vá||a|t kötelezettséget, hogy a
meg|évő, i||etve a jövőben |étrehozott víziközműveit a Társaságga| fogja üzeme|tetni. Ugyanezen pont

további rende|kezései rogzítik, hogy az újonnan létrehozásra kerülő közművekre vonatkozian az
onkormányzat harmadik szemé||ye| hozhat |étre üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,,a beruházás
megvalosíthatóságának feltételei, illetve azok következményei kizárják a Társaság általi üzemeftetés

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

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

me|y létesítményhez je|en kiépítettségében, csatornahá|ózat nem kapcso|idik, így annak működtetése

során a kommuná|is szennyvíz nem érkezik a te|epre. Működése kizáró|ag, közúti szállítójárműve|

kiszállított te|epü|ési szippantott szennyvíz tisztítására kor|átozódik

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

speciális körü|ményekke| bir, melyek je|entős részben nem i||eszkednek a Szindikátusi Szeződéshez
csato|t üzeme|tetési formu|ákhoz, igy annak rendeIkezéseit önmagukban a|ka|mazni nem |ehet,

thus*



t
másrészrő| megállapították, hogy vá||aIhatatlan míÍszaki és közgazdasági kockázatokkaI terhe|t

üzeme|tetési konstrukció |enne, ha |akosság számára egyébként je|entos kö|tségterhet je|entő, de
egyidejű|eg önkéntesen igénybe vehető szennyvízszippantásra a|apoznák a .Szennyvíztisztiti Te|ep

működtetését.

7,) Fe|ek kö|csönösen arra törekedtek, hogy a más á|ta|i üzemeltetést e|kerü|ve, a Szindikátusi
Szeződés v, 12, pontja a|apján kidolgozzák azt a konstrukciit, ame|y mindkét fé| érdekeit egyaránt
szo|gá|va, megnyugtatian képes a szennyvíztisztíti te|ep működtetéset biztositani. Mindezek
e red ménye ként Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket hozzák:

Szeződok rendeIkezései:

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

1.) Az onkormányzaI a Társaság, mint üzeme|tető részére bérbeadja, a Társaság üzeme|tetés
cé|jábó| bérbeveszi, a természetben Csabacsűd kü|terü|et a|att ta|álható, az ingat|an nyilvántartásba
0331/40 hrsz-on fe|vett, kizáró|agos tu|ajdonát képező szennyvíztisztító te|epét. A Társaság je|en

szeződésse|, annak időtartamára megszezi a létesítmény birtokát, s Üzeme|tetőijogát. TekintetteI arra,

hogy a |étesítmény tu|ajdonjoga vá|tozat|anuI az onkormányzatot illeti, azt, i||etve annak tartozékait a
Társaság e| nem idegenítheti, meg nem terhe|heti'

2') Tekintette| arra, hogy je|en szeződés a Szindikátusi Szeződés a|apján fenná||ó Üzeme|tetési

Szeződés kiegészítése, a Szindikátusi Szeződés és annak me||ék|eteiként e|fogadott dokumentumok
hatálya a je|en szeződésben fog|a|t e|térésekke| kiterjed a Szennyvíztisztító Te|ep üzeme|tetési
jogviszonyára is'

3.) A szennyvíztisztíti te|ep, mint műszaki létesítmény |e|tár szerinti, értékje|ö|ést tartalmazó téte|es

|eltár|istája je|en szeződés 1. sz' mellék|etét képezi. A Társaság a szennyvíztisztíti te|epet ezen
rész|etes |ista a|apján veszi át, és vezetifel nyilvántartásaiba.

4') Je|en szeződés hatá|yba |épésének konjunktív fe|téte|ei:

a.) Az onkormányzat rende|et a|kotása a te|epü|ési szippantott szennyviz szállításának,
árta|mat|anításának igénybevéte|érő| és az igénybevéte|ért fizetendő díjró|.

b.) Az onkormányzat átadás-átvéte| napján átadott különá||ó nyilatkozata arró|, hogy a szippantott

szennyvíz tenge|yen történő kiszá||ításának fe|tételeit a telep üzemi fe|téte|einek és a fogyasztók

igényeinek egyaránt megfe|e|ve biztosítani tudja.

c.) A sikeres próbaüzemet követő, jegyzőkönyvve| a|átámasztott átadás-átvéte| lefo|ytatása.

5') A jogviszony megszűnésére, megszüntetésére a Fe|ek az Üzeme|tetési Szeződésben
fogla|takat rende|ik a|ka|mazni azza|, hogy a szennyviztisztíti te|ep Üzeme|tetésére irányu|i, je|en

szeződésse| |étrehozott jogviszony a te|epÜ|ési ivóvízhálózat üzeme|tetésére irányu|ó.. jogviszonytó|

ftigget|enÜ| is megszüntethető, mely eset önmagában nem vonja maga után az onkormányzat
szindikátusi együttműködésbő| va|i ki|épést is.



B.) A te|epü|ési szippantott sze,nnyvíz árta|mat|anítási szo|gá|tafás igénybevételérő| és annak
d íjári| szó|ó rende|kezések:

1.) Az onkorm ányzat köte|ezettséget vá||a| arra, hogy rende|etet a|kot a te|epü|ési szippantott
szennyvíz ártalmat|anítási szolgá|tatás (továbbiakban: Szo|gá|tatás) kötelező igénybevéte|érő|, s
köte|ezi magát arra, hogy a szolgá|tatás igénybevéte|i köte|ezettségét a je|en szeződéses jogviszony
fen ná||ása aIatt folyamatosan fenntartja.

2,) Az onkormányzat a te|epü|ésen ke|etkező te|epü|ési szippantott szennyvíz árta|mat|anításáva|
je|en szeződés keretében az Üzemeltetőt blzza meg, aki ezen fe|adatot a szennyvíztisztíti telep
tizemeltetése és a jogviszony körébe tartoző mennyiségek erejéig a hozzá kapcso|ódó szennyvíz

, 
szi ppantási szo|gá|tatás fen n tartása á|ta| teljes íti.

9] A Társaság a Szo|gá|tatást a fogyasztók irányába díjfelszámítás me||ett végzi. A Szo|gá|tatás
díjábi| 140 Ft/ms+áfa faj|agos összeg a fogyasztóra nézve az értékesített ivóúiz szo|gá|tatással

T9rq9gJe.ő,mennyiségben és gyakoriságga| kerÜ| érvényesitésre. A je|en pont szerint meghatározott
140 Ft/m3+Afa fedezetet nyújt az üzeme|tetés költség'eire, továbbá a Társaságnál mindenkol érvényes
mjnimum bérleti dt1ra, azza|, hogy a meg nem térü|ő rész tekintetében a B'5. pontban fog|a|tak az
irányadik'

4') A B. 3. pont szerinti dijfelszámítássa| kiegyen|ített szo|gá|tatás körébe aza kiszá|lítás tartozik,
ame|y a kiszá||ításban érintett, a telepü|és közigazgatási terÜletén |évő, fo|yamatos vízszo|gá|tatásban
részesü|ő |akossági fogyasztási he|yre nézve nem ha|adja meg havonta együttesen a 15 ms-t és az
adott hónapban a fogyasztási he|yen e|fogyasztott ivóvíz mennyiségét, nem |akossági fogyasztók
esetén a lekötött és közműfej|esztési hozzájáru|ássa| |efedett egy naptári hónapra úetíteii ivoviz
kontingens mennyiségét. Ahhoz, hogy az oniormányzat az egyei fogyasztók szbnnyvízszippantás
dijmegá||apítása szempontjábó| lényeges adatait megismerhesse, a Társaság az adatokat elektronikus
adatbázis formájában- a féléves |eo|vasást követően - az onkormányzatnak átadja, s a fe|merü|ő
módosu |ásokat részére továbbítja.

p Felek rögzítik, hogy az év végén a szennyvíztisztíti.te|ep működtetésének kö|tség eit az
onkormányzat a Társaság e|őterjesztése a|apján megvizsgálja, és a jóváhagyott te|jes önkö|tségből a
B. 3-4' pont szerint beszedett d,rjakbó| meg nem térü|ő rószt az onkormányzit, míg e||enkező 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' Ez|aze|számo|ási metódust a rótet 2011 és
2012 évben a|ka|mazzák, azza|, hogy a 2012. évi d'lj meghatá rozása e|őtt a va|ószínűsített kiszál|ításra
kerü|ő mennyiséget e|őzetesen jegyzőkönyvben rögzítve |eegyeztetik, 2013 évtő| a d,rjképzés a
szabá|yzatoknak megfe|e|ően, aze|őző évek tény|eges gazdasági adatai alapján torténik.

c.) Szippantottszennyvízszá|lítás

1 A szippantott szennyvíz szá||ítását az önkormányzatvégzi az igénybe vevőktő| beszedett díj
fejében.

2, Az onkormányzat vá||a|ja, hogy:

a.) A kötelező szippantott szennyvíz ártaImat|anítási szo|gá|tatás részeként saját kö|tségén kiépíti
és fenntartja a fogyasztók te|efonos és szemé|yes szippantási igénybeje|entéseinek szemé|yi, tárgyi
fogadási feItéteIeit.

)\\
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b.) Saját beruházási forrásai terhére kiépiti és fenntartja a fogyasztii igényekke| arányos szá||itási

kapacitásokat'

c.) Az Üzeme|tető Üzemi műszakrendjéhez .igazodva 
fo|yamatosan működteti a fogyasztók

számára a szippantott szennyvíz kiszá||itásái. (A sziipantott szennyviz napi (munkanap, munkaszüneti

..p itu.l fogaáási rendjét a r.eIet< külön jegyzőkönyvben rögzitik')

d.) A fogyasztók igénybeje|entését követően |egkésőbb 2 munkanapon be|ü| biztosítja a kiszá||itást'

3. Az Önkorm ányzat minden egyes kiszá||itáshoz hozzá ke|| rende|je a kiszá||itásban érintett

fogyasztási hely ciméi, me|y adatokái tartármázo téte|es e|ektronikus (x|s formátum) |istát kiá||itott

'.ál11u1ár'o. 
-mint köte|ező me||ék|etet- megkü |den i köte|es.

4' Az Önkormányzat szá||itó járműveiben a Társaság kö|tségére és tu|ajdonjogának fenntartása

me||ett, GPS nyomkövető rendszer kerÜ| működtetésre.-n nyomt<ovető rendszer á|tal szo|gá|tatott

útvona| adatokhoz a Társaság és az onko''ánv'.t is kor|áflánu| hozzáférhet, az*a|, hogy azokat a

Társaság kizáró|ag a szippantott szenny-ui'-*ií'oioa'i tevékenységge| kapcso|atos adminisztrácii

támogatására haszná|hatja fe|.

5. A B. 3'- 4. pont szerint a díjfe|számítássa| kiegyen|ített szolgá|tatás körébe nem tartozi

kiszál|itott téte|ekre á r.r.r különá||ó ';.d;** 
szenn,yviz befogadási szeződést kötnek, mely

szeződés szerinti befogadás után a terepürosen hatályos befogadási díjat _ 800 Ft/m3-t -köteles az

igénybe vevő a ra,sasaönár megfizetni.

D') Vegyes, zári és érte|mező rende|kezések

1,ATársaságszennyviztisztíti-telepÜzeme|ete9évelkapcso|atosanapróbaüzem|ezáru|taésa
je|en szeződés a|apján meghatáro,ot',, ioll' évi dij é|etbe |épése közötti időszakban fe|merÜ|t

kö|tségeit az onrormányzat;eÉn szeződés B. 5. pontja szerint megtéríti.

2,Fe|ekrögzitik,hogyaTársaságigazgatiságának92l2}10.(X||.14')számúhatározataa|apjána
je|en szeződés ö.) 5:, pontjában',Éiu.iko.ották szerint esetlegesen fe|merü|ő dijkülönbözet

megfizetéséner teJezetekent áz 5551 Ciabacsűd Petőfi u. 38/b. (Sa||ai utca.9/1.) szám a|atti

kizáró|agos önkormányzati tu|ajdonban |évő per, - és tehermentes ingat|anra vonatkozóan a Társaság

javára je|zá|ogjog kerü| bejegyzésre.

3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a je|en szező9é: o'l 2' pontjában hivatkozottak szerint

dijkü|önbözet merü| feí, éJ.annak *óii'.tt'.vet az önkormányzat három hónapná| nagyobb

késede|embe esik, úgy a Társaság iogáiu|t . o.l z pontban fogláft je|zá|ogjogának érvényesítése

a|apján a kü|önbözet megtéritésére.

4' A je|en üzeme|tetési konstrukció me||ett is fe|merÜ| a vízterhe|ési dij érvényesítésének

jogszabályi köte|ezettsége.

5.ATársaságacsatornahá|ózatkiépítéséigaSzo|gáltatásigénybevevőikörében
közműfej|esztési hozzájáru |ást nem érvényesithet'
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6. A szenr
szennyvizet, ,r,.,]ll.]?].pre..csak lakossági szennyvízov üitő Í^r^I^LA| -szennyvízetÉ,;,tjTl;Í'r*lil"1ll,iff...''ij,%:1;i[J:;1Íl!:,::;ili,T.átrilila#Hili5,,,.fl::Í

!^-, ''Felek kr1elentík, hogy a ielen

;.ex:':,j;ffi:r*l*n:,nfrjtr#:á:j'.i'f3 ,i#il::: vitáikat ounu. 
1j::',tárgy-a|ásokka|

Je|en szezuou,o"]] -"-];- ].^:'*nu'rr,r.gy.ig-í;;;,ii,!Í;uEJ,J,,[.J.á,T.#1irn,,-,dH1;;,,,;:i;í:iTffi'::ff*ft:1f..1.ff'.ff,'.*áJ;.#,ii,t,],,,??,,i\,,ff?,{,{ÍilJ;,|!Í;i,i,ií,

8' F-elek..kryelentik, hogy a közöttük tá|avhan 
^nl,szeződós kregészítés, j.t.n...o,.tjl9v!a1 ,2011' február. í5' napján meok

9. Jelen *.';;" "^:.::*odés 
Felek áttatialáírásanaxnű.itffiil?t|j:Ú'zemeltetési

,enoet*ezosej;;;iáÍíff::|' n.' szabátyozott kérdésekben az í959. éví lV' torvény (Ptk.) megfelelő10' A jelen szeződést a felek, mint ake
11, 

' . Je|en okirat -.; 
":":"^, ^,:,,,,,:,,u*,ukka| 

mindenben egyező t, jováhagyotag 
atáírták,

pé|dány. r1".'aői,T,ÍJ'|,.o.,i példányban készült, me|yből egy példán y az Önkormányzat, 
egy
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