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BERLETI ...,OZEMELTETESI SZERZOOES

.1. PREAMBULUM
1.1.Jelen szerzodes celja
1.1 .1. A jelen szerzodes celia a telepulesen a Doboz Nagykozseg csetornezese es
ezermvviztisztiteeenek kiepltese a KEOP..1.2.0lBI10-20 10-0065 ' azonosltoszarnu
projekt kereteben onkormanyzati . beruhazaskent megval6sult vlzikozmu
uzemeltetese,

1.1.2. A jelen szerzodes celia tovabba, hogy az Ellatasi Felelos Maqyarorszaq helyi
onkormanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21. pontjaban, a vlzikozrnu
szolqaltatasrol sz616 2011. evi CCIX. torvenyben (tovabbiakban: Vksztv.), tovabba a
Vksztv. egyes rendelkezeseinek veqrehajtasarol sz616 58/2013. (11.27.)
Kormanyrendeletbs (tovabbiakban: Rendelet) foglalt kozttulves
szennyvizetvezetessei- es tisztitessel kapcsolatos kotelezettseqeinek es feladatainak
eleget tegyen, es ezaltal a vlzlkozmu-szolqaltatast igenybe vevo Felhasznalok a
mindenkor hatalyos [oqszabalyokban foglalt kovetelrnenyeknek rneqfelelo vlzikozrnu-

____ szo!g~ltatasban rnsz~si,.iUenek.

1.2.A vizikozm{i-iizemeltetes jogcime
Felek az Ellatasert Felelos tulajdonaban allo rneqlevo es a jovoben letrej6vo
vlzlkozrnuvek Vlzikozmu-szolqaltato altali uzerneltetesere, a vlzikozmu-szolqaltatasi
tevekenyseq Ellatasert Felelos koziqazqatasl, a Vksztv. 2. § 4. pontjaban
rneqhatarozott, ellatasl teruleten torteno ellatasara az alabbi, Vksztv. 15. § (2)
bekezdes c. pontja szerinti berleti-uzemeltetesi szerzodest (tovabbiakban:
Szerzodest) k6tik.

1.3. A Felek rogzitik, hogy kozottuk 2008. okt6ber 13. napjan a telepules iv6viz
szolqaltatasara vonatkoz6an uzemeltetesi szerezodest kotottek, amely alapjan a
Vizikozmu-szolqaltato latja el a telepOlesen k6zmuves iv6vizellatast.

2. ALAPELVE;K
2.1. A nemzeti vagyon vedelme
A jelen szerzodes targyat kepezo vizik6zmu-vagyon a ~emzeti vagyonr61 sz616 2011.
evi CXCVI. torveny alapjan a helyi onkorm~nyzat korlatozottan forgalomkepes
torzsvagyonat kepezi, ily m6don a vizik6zmu-vagyon kozossegi erdek szerinti
hasznositasa es meg6vasa - az atlathat6 es felelos gazdalkodas hosszu tavon
t6rteno megval6sitasa altai - a torvenyben meghatarozott erdek.

2.2.Az elliJtasi felelosseg elve
A Vksztv. alapjan a helyi onkormanyzat kotelessage, as joga gondoskodni a
k6zmuves iv6vizellatassal as k6zmuves szennyvizelvezetassel as tisztitassal
kapcsolatos vizik6zmu-szolgaltatasi feladatok elvagzasarol.
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2.3.A szo/gflltat6i fele/osseg e/ve
A Vlzikozmu-szolqaltato, az ellatasi terOleten a vtzikozmu-szolqaltatas nyujtasarol e
szerzodes hatalya alatt a Vksztv. es a Rendeletben foglaltak alapjan gondoskodik, a
rablzott vlzikozrnu-szolqaltatas kereteben - a vrzlkczrnu-rendszer teljesft6
kepesseqenek rnertekeiq - fogadja a vtzlkozrnu-rendszerre racsatlakozni klvano
termeszetes es jogi szemelyek, jogi szernelyiseq nelkuli jogalanyok igenyeit, a
Felhasznaloknak ivovizet szolqaltat, elveqzi a felhasznalasi helyen keletkez6
szennyvizek osszeqyulteset, elvezeteset es tisztltasat.

2.4.Az uzemettetesi jogviszonyban ervenyesii/o a/ape/vek
Felek roqzitik, hogy a jelen Szerzodesben nem szabalyozott esetekben a Vksztv. 1. §
(1) bekezdeseben foglalt alapelvek rnenten jarnak el a Vksztv. 1 § (2) bekezdessben
foglaltak szerinti alkalrnazasi sorrend kovetelrnenyenek betartasa mellett.

3. FOGALOM MEGHATAROzAsOK

A jelen szerzodesben es annak rnellekleteiben hasznalt fogalmak, kitejezesek
tekinteteben az ott rneqhatarozottak, iIIetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben
foglaltak az lranyadok,

4. A BERLETI-OZEMELTETESI SZERZOOES LETREHOzAsARA
FELJOGOSiTO KOROLMENYEK MEGHATAROzAsA

4.1.Az EI/atasert Fele/os tu/ajdonosi reszesedese a Vizikozmu-szo/ga/tat6bari
Felek roqzltik, hogy a Vksztv. 16. § (1) bekezdeseben rneqhatarozott palyazati
eljaras lefolytatasat a jelen jogviszony letrehozasa tekinteteben, a nemzeti vaqyonrol
szolo 2011. evi CXCVI. torveny (tovabbiakban: Nvt) alapjan mell6zik, tekintettel arra,
hogy az Ellatasert Felel6s a Vlzikozrnu-szolqaltato gazdasagi tarsasaqban 1823 db
6sszesen 25.522.000 Ft reszvenytulajdonnal rendelkezik, a Vlzikozmu-szolqaltato a
Vksztv. 16. § (6) bekezdes a. pontiaban foglaltak szerint kizarolaq az allarn es a
telepulesl onkorrnanyzatok kozos tulaidonaban all, tehat a tulajdoni reszesedesek
egesze a nemzeti vagyonba tartozlk.

5. A SZERZOOES TARGYA
Jelen szerz6des targya az Ellatasert Felel6s tulajdonaban allo vizikozmu-rendszerek
Vizikozmu-szolgaltato altali Gzemeltetese, rr:'ely magaban foglalja a Vksztv. 2. § 24.
pont szerinti kozmUves szennyvizelvezest- es tisztitast, melyet a Vfzikozmu
szolgaltato a felhasznalo reszere k6zszolgaltatasi jogviszony kereteben nyujt.
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6. A SZERZOOES .HATALYA (IOOBELI, TEROLETI, TARGYI
HATALY)

6.1.A szerzades idabeli hatalya

A jelen Szerzodesa Felek alalrasat koveto 3 naptan napot koveto else munkanapon,
de nem korabban, mint az uzembe helyezes napjan lep hatalyba.

A jelen szerzodes hatalva hatarozatlan ideig tart.

6.2.A szerzades targyi hatalya

A jelen szerzodes tarqyi hatalya, kiterjed az Ellatasert Felelos tulajdonaban allo
rneqlevo es a jovoben letrejov6 kozrnuves szennyvlzelvezest- es tisztitast biztosit6
vlzikozrml-rendszereinek uzerneltetesere, mely. vlzikozmu-rendszerek atadaskori
vaqyonertekeleset a Vksztv. 12. § (1) bekezdese alapjan a szukseqes muszaki
azonosft6 adatokkal eqyuttesen az 1. sz. mellekletben szerepeltetik a Felek.

6.3.A szerzades teriilet~ hatalya
Jelen szerzodes terOleti hatalya ala tartozik az Ellatasert Felelos tulajdonaban lev6
vizlkozmu rendszerrel erintett terulet,

7. A SZERZOOES LETREHOzAsARA VONATKOZO KIFEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT

7.1.A Vizikozmii-iizemeltetesi jog atadasara, vetemint a Vfzikozmii-szolgaltatasi
tevek~nyseg ellatasara vonatkoz6 nyilatkozat

1. Az Eltatasert Felelos jelen okirat alalrasaval kizarolaqos jelleggel felruhazza a
vlzikozmu-szolqaltatot a 6.2. pont szerinti vlzikozmu-rendszer berleti-uzerneltetesl,
tovabba a jelen szerzodes 6.3. pontjaban rneqhatarozott ellatasi terulet felhasznalasl
helyeire nezve a vlzikozrnu-szolqaltatasi tevekenyseq ellatasanak joqaval,

2. Az Ellatasert Felel6s tovabba kotelezi rnaqat, hogy a jelen szerzodes 1. sz.
rnellekleteben foglalt vaqyonertekeles es muszaki azonosit6 adatok, valamint atadas
atveteli jegyz6konyv szerinti vfzikozmu-rendszerek vizikozmuveit a jelen .
Szerz6desben irt feltetelekkel a Vizikozmu-szolgaltat6 berleti-uzemeltetesebe adja, a
Vizkozmu-szolgaltat6 pedig kotelezi magat, hogy az EHatasert Felel6s uzemeltetesbe
adott vizikozmu-rendszert jelen szerz6des rendelkezesei szerint Ozemelteti.

3. Az 5. pontban - szerz6des targya - megjelolt tevekenysegek zavartalan
ellatasa erdekeben jelen Szerz6des keretei kozott az Ellatasert Felel6s birtokba adja,
a Viziko;z:r.nu-szolgaltat6 birtokba veszi a jelen szerzodes 1. sz. mellekleteben
reszletezett vfzikozmu-rendszer vizikozmuveit, valamint azok -.alkot6reszeit es
tartozekait.
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4. Felek rogzitik, hogy a Vlzlkozmu-szolqaltatot a jelen szerzodes 7.1. pontja
alapjan a birtokba vett vizikozmu-rendszerekre nezve megilletik mindazon jogok,
melyek a vizikozmu-szolgaltatasi tevekenyseq szerzodesszeru teliesltesehez a
Vksztv. valamint a vlzl-kozrnu szolqaltatasra vonatkoz6 hatalyos joqszabalyok
alapjan okszeruen szu kseqesek.

5. Az Ellatasert Felel6s tulajdonaban allo vtzikozrrni-rendszert a Vlzikozrnu
szolqaltato a Vksztv. 15. § (2) bekezdes c. pontja szerinti uzemeltetesi jogviszony
kereteben tartja btrtokaban, minek megfelel6en szerz6d6 felek itt nem szabalyozott,
jelen szerzodessel keletkeztetett maganjogi viszonyaiban a Vksztv., tovabba az
Rendelet vonatkoz6 szabalyait rendelik alkalmazni.

6. A Felek tudornasul veszik, hogy a Vlzikozrnu-szolqaltato Vksztv. 43. §- (2)
bekezdeseben foglaltak alapjan a jelen Szerzodes -alapjan 6t megillet6 vizikozmu
szolqaltatasi joqat nem engedheti at.

7. Felek r6gzitik, hogy nem rnmosul a jogosultsag atenqedesenek, amennyiben a
vlzlkozmu-szolqaltato a Vksztv. vagy Rendelet szerint a Hivatal enqedelye, illetve
tajekoztatasa mellett 13.1. pontban foglalt klszervezesre vonatkoz6 szabalyok szerint
jar el.

8. Az uzemeltetesi tevekenyseq meqkezdesenek a napja: a jelen Szerz6des 6.1.
pontjaban foglalt hatalyba lepes napja.

8. A ViZIKOZMU-UZEMELTETESSEL
RENDELKEZESEK .

KAPCSOLATOS

8.1. Szavatossagi jogok es kotelezettsegek

1. Az Ellatasert Felel6s szavatolja, hogy az 1. sz. mellekletben felsorolt
vlzikozrnu-rendszerek vlzikozrnuvei a kizarolaqos tulajdonaban allnak.

2. Az Ellatasert Felel6s szavatolja, hogy az 1. sz. mellekletben felsorolt
vlzikozrnuvekre nezve harmadik szernelynek nem all fenn olyan joga, mely a
vizikozmu-uzemettetes [oqszeru folytatasat kizarna, vagy az annak korebe tartoz6
vizikozrnu-szolqaltatas ellatasanak folyarnatossaqat veszelyeztetne vagy
elnehezitene.

3. Az Ellatasert Felel6s jelen okirat alalrasaval kijelenti, hogy a vlzlkozrnu
szolgaltatasi tevekenyseg teljesiteset, illetve a vizikozmu-szolgaltatas ellatasanak
folyamatossagat korlatoz6, harmadik szemelyt megillet6 jog (ide ertve a tamogatasi
szerz6desb61 ered6 igenyeket es kotelezettsegeket) nem all fenn.
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4. Az Ellatasert Felel6s kotelezettseqet vallal arra, hogy amennyiben 8Z 1. sz.
rnellekletben felsorolt vlzlkozrmi-rendszerakra nezve a 8.1.2. pontban foglaltak
szerinti vlzikozrnu-szolqaltatast tevekenyseq ellatasat veszelyezteto, elnehezit6 vagy
kizaro korulrneny a jelen Szerzodes hatalya alatt felmerul, ugy arr61haladektalanul
lrasban erteslti a Vlzlkozmu-szotqattatot. '

5. Az Etlatasert Felel6s kotelezettseqet vallal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerzodes hatalya ala tartoz6 vizik6zmu-rendszerekre nezve a 8.1.3. pontban
foglaltak szerinti vlztkozmu-szolqaltatasl tevekenyseq ellatasat korlatozo jogot kivan
letrehozni, ugy jog letrehozasat megel6z6en [rasban kikeri a Vlzikozrnu-szolqaltato
allasfoqlalasat annak vlzikozmu-szolqaltatasl tevekenyseq ellatasara gyakorolt
hatasa tekinteteben.

6. A Vtzikozmu-szolqaltato jelen okirat. alalrasaval szavatossaqi telelosseqet
vallal a vlzikozmu-szolqaltatasl tevekenyseq mindenkor hatalyos joqszabalyoknak
megfelel6 veqzesere es az.esetlegesen el6fordul6 hibas teljesitesert a Ptk. szerint
koteles helytallni,

7.' Amennyiben az Ellatasert Felel6s a vlzikozrmi-fejlesztest erinto munkalatokkal
kapcsolatban a qarancialis igenyeit annak lejaratat megel6z6 30. napig nem
ervenyeslti, ugy a Vlzikozmu-szolqaltato belatasa szerint az Ellatasert Felel6s
kepviselojekent jogosult ezen garancialis iqenyeket annak kotelezettjevel szemben
ervenyesiteni. A kepviselet 'azonban nem mentesiti az Ellatasert Felel6st a jelen
Szerzodes szerinti.: a Vlzikozmu-szolqaltato iranyaban fennallo polqari jogi
kotelezettseqei a161.

8. Az Ellatasert Felel6s a 8.1.7. pontban foglalt garancialis jogok Vizik6zmu- '
, szolgaltat6 altali ervenyesitesehez szukseges' okiratokat szukseg szerint atadja a
Vizik6zmu-szolgaltat6 reszere.

8.2. A vizikozmu-uzemeltetes{wel
kovetelmenyek

1.' A Vizik6zmu-szolgaltat6 k6teles a rendelkezesere bocsatott vizik6zmuveket -
a szukseges mertekben - folyamatosan, szakszeruen kezelni, uzemeltetni es
karbantartani, Vizik6zmu-szolgaltat6i feladatainak a vonatkoz6 jogszabalyi
el6irasoknak, es a jelen szerz6desben foglaltaknak megfelel6en k6teles eleget tenni., '

kapcsolatos szakmai, muszaki

2. A Vizik6zmu-szolgaltat6 kijelenti, hogy megfelel a vizik6zmuvek
uzemelteteser61 sz616 21/2002. (IV.25.) K6ViM rendeletben es a vizik6zmu
szolgaltatasr61 sz616, 2011. eVI CCIX. torvEmy egyes rendelkezeseinek
vegrehajtasar61sz61658/2013. (1I~27.)Korm. rendeletben az Vizik6zmu-szolgaltat6ra
vonatkoz6an el6irt felteteleknek;
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3. A Vlzikozrnu-szolqaltato rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet altai
elolrt uzerneltetesi szabalyzattal a jelen szerzodes hatalyba lepesevel, amely a fenti
joqszabalynak rneqfeleteen tartalmazza a szakszeru es blztonsaqos uzemeltetessel
kapcsolatos rnuszaki, technol6giai, biztonsaqtechnlkai es k6zegeszsegugyi
elolrasokat, tovabba az egyes tevekenyseqek gyakorlasanak szemelyi felteteleit; a
jelenleg ervenyben leva Szabalyzatok;

csetomamuvek Uzemeltetesi Szabalyzata

4. A Vlzlkozrnu-szolqaltato kotelezettseqet vallal, hogy a jelen szerzodes 1. sz.
rnellekleteben msqhatarozott vlzikozmu-rendszerek uzerneltetesere vonatkoz6
vizjogi uzerneltetesi enqedelyek rneqszerzese erdekeben meginditja a szukseqes
hatosaqi eljarasokat, a tole elvarhato m6don eliar azok meqszerzese erdekebsn.

5. A Vlzikozmu-szolqaltato a szakrnai kovetelrnenyek biztosltasa erdekeben
k6teles kulonosen:

a. a vizjogi uzemeltetesi enqedelyben es az enqedelyezes soran a
hatosaq altai jovahaqyott uzemeltetesi utasltasban elclrt felteteleknek
mindenkor eleget tenni;

b. a Vlzikozrnu-szolqaltato teljes uzemeltetesl teruletere vonatkoz6,
mindenkor hatalyos - a vlzuqyi hatosaq altai [ovahaqyott, a jelen
Szerzodes 2. sz. mellekletet kepezo - Csatornarmivek Uzemeltetesi
Szabalyzatban leva elolrasokat betartani;

. "

c. ujonnan letesltett vlzikozrnu uzerneltetesbe kerulese eseten a
vonatkoz6 vizjogi uzemeltetesl enqedelyt beszerezni, amelyhez az
Ellatasert Felelos minden szukseqes kozrernukodest koteles megadni;

d. a jelen Szerzodesben foglalt vlzikozmu-uzerneltetesi tevekenyseq
folyamatos ellatasahoz szukseges - jelen Sierzodes 8.2. pontjaban
foglalt muszaki es a Szerzodes 8.3. pontjaban foglalt szemelyi
felteteleket biztositani;

e. a jelen szerzodes 8.10. pontjaban reszletezett szukseges karbantartasi,
javitasi munkalatokat megfelelo idoben es minosegben elvegezni;

f. a vizikozmu-szolgaltatas folyamatos as zavartalan fenntartasa
erdekeben napi 24 6raban mukodo, hibabejelentes fogadasara
alkalmas ugyeleti szolgalatot (diszpecserszolgalat) szervezni es
mukodtetni;
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g. hibaelhartto reszleqet fenntartani; a hibaelharltas soran a joqszabalyi es
eqyeb aqazati elolrasok szerint eliarni, es blztositani a hiba kijavftasat
az.elharltasi hataridon belOI;

h. A joqszabalyokban, illetve az iIIetekes hatosaqok altai kiadott, a
vizikozmuvek uzerneltetesevel kapcsolatos enqedelyekben elolrt
rnereseket, vizsqalatokat es elernzeseketelveqezni;

i. Ozemnapl6t vezetni, amely tartalmazza a vlzikozrrui uzemeltetesevel
kapcsolatosminden lenyeqes adatot es esernenyt; ,

j. a fentieken WI a Vlzikozrnu-szolqaltato k6teles az Ellatasert Felel6s
altai uzerneltetesre atadott vlzikozmu-rendszer uzerneltetesehez
kapcsol6d6, es az uzerneltetest terhel6 kornyezetvedelrnl, mas hatosaqi
elolrasoknak eleget tenni, es ezzel osszefuqqesben viselni mindazon
karokat, arnelyek az uzerneiteteshez kapcsol6d6 natosaqi elolrasok
neki felr6hat6 rneqszeqesebolerednek.

k. A Vlzikozrnu-szolqaltato kotelezettseqet kepezt tovabba az ivovizbazts
vedelmi feladatok ellatasa is a vlzikozrrui-fejlesztes klvetelevel.

I. a Vlzikozmu-szolqaltato pontos, hiteles, analitikus reszletesseqqel is
attekintheto koltseqklrnutatasokat koteles vezetni.

m. A Vlzikoznui-szolqaltato altai vezetett nyilvantartasokat az Ellatasert
Felel6s a kozerdeku adatok meqisrneresere vonatkozo mindenkor
hatalyos [oqszabatyoknak megfelel6 medon megismerheti, az adatokr61
kozerdekbo: felvilaposftast kerhet, mely Irasbeli rneqkeresesre a
Vlzikozrnu-szolqaltato a rneqkeresestol szarnltott 15 napon belOI
k6teles felvllaqosltast adni, adatot szolqaltatni,

n. A harmadik szernely iranyaban, a szerzodes teljesitese kbreben
feimerOl6 adatszolgaltatas soran a Vizikbzmu-szolgaltato a polgari jog
Ozletititokra vonatkoz6 szabalyai, es az 2011. evi ex"., az informaci6s
6nrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol sz610 t6rveny, a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezesei szerint k6teles eljarni.

B.3.A vizik6zmii-iizemeltetessel kapcsolatos szemelyi k6vete/menyek
1. A Vizikbzmu-szolgaltato koteles a humaner6forras-gazdalkodasi
tevekenysege kereteben biztositani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
vizikbzmuvek Ozernelteteser61szolo 21/2002. (IV:25.) K6ViM rendeletben az
Ozemeltet6revonatkozoan el6irt szemelyi felteteleket.
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2. A Vfzikozmu-szolgaltat6 kijelenti, hogy rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KoViM
rendelet altai elolrt Ozemeltetesi szabalyzattal, amely tartalmazza a szakszeru es
blztonsaqos uzemeltetessel kapcsolatos rnuszaki, technol6giai, biztonsaqtechnikai es
kozeqeszsequqyi elor rasokat, tovabba az egyes tevekenyseqek gyakorlasanak
szernelyl telteteleit; a jelenleg ervenyben levo Uzemeltetesi szabafyzatot a Felek a 2.
sz. rnellekletben csatoliak.

3. A Vfzikozmu-szolgaltat6 az eqeszseqet nem veszelyezteto es biztonsaqos
rnukodtetese erdekeben a biztonsaqos munkaveqzesre vonatkoz6 [oqszabalyok
eloirasainak a bels6 szabalyzataiban es belso utasltasaiban elolrtak szerint
mindenkor ervenyt szerez.

8.4.Kornyezetvedelmi, termeszetvedelml es vizvedelml kovetelmenyek
1. A Vfzikozmu-szolgaltat6 a vlzikozrnu-rendszer uzerneltetese soran koteles
eleqet tenni a kornyezetvedelemmel, terrneszetvedelernmel es vlzvedelernrnel
kapcsolatos mindenkor hatalyos [oqszabalyokban, hatosaqi hatarozatokban es az
ennek alapjan elkeszltett belso utasltast rendben roqzltett kovetelrnenyeknek,
kulonos tekintettel a:

a. mukodesi engedelyben;
b. viZjogi uzerneltetesi enqedelyben,
c. hulladekkezelesi enqedelyben:
d. onellenorzesi tervben;

foglaltakra.

2. A vtzlkozmu-rendszer uzerneltetese soran keletkezo hul'adekokat, esetleges
veszelyes anyagokat a kornyezetvedelrn! joqszabalyok rnaradektalan betartasaval
koteles kezelni, illetve hasznosftani.

3. Amennyiben a hatosaqok altai ervenyesitett blrsaqok nem a vlzikozrnu
szolqaltatonak felr6hat6 okb61 lettek kivetve, ugy a Vizikozmu-szolqaltato koteles
megtenni minden tole elvarhat6t annak erdekeben, hogy az fgy keletkezett vagyoni
hatrany a s~ennyezo fizet alapelvenek megfeleloen a tenyleges szennyezore
atharitasra keruljon.

4. Amennyiben a 8.4.3. pont szerinti atharitas nem lehetseges, ugy a
Vfzikozmu-szolgaltat6 a bfrsagot az erintett vizikozmu-rendszer koltsegei. kozott
szamolja el.

8.5.A vizikozmu-iizemeltetessel kapcsolatos penziigyi feltetelek
1. Az Ellatasert Felelos a Vfzikozmu-szolgaltat6 altali berleti-uzemeltetesi jog
gyakorlasa elleneben hasznalati dijra jogosult.
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2. . Az Ellatasert Felel6st megillet6 hasznalati dij eves rnerteke megegyezik az
aktualis szennyvizdijakban FUm3 rnertekeqyseqben meqhatarozott fajlagos osszeq
es az eves felhasznalol szamlakban kiszarnlazott szennyvizrnermyiseq szorzataval.
3. . A tarqytelevet k6vet6 60. napig a Vlz.kozmu-szotoaltat« adatot szolqaltat az
Ellatasert Felel6s reszere a targyfelevben ertekesltett szennyviz rnennyiseqerol.
4. A tarqyevi hasznalati dij events ket reszletben esedekes azzal, hogy az
Ellatasert Felel6s a Vlztkozrnu-szolqattato altai a naptari felevet k6vet6 60. napig
szolqaltatott adatok ismereteben allitja ki szarnlajat 30 napos fizetesi hataridovel a
Vizikozrrui-szolqaltato reszere,

8.6. A tervszenl vizikozmu-fejlesztessel kapcsolatos rendelkezesek

1. A vlzikozmu-fejlesztessel kapcsolatos dontesek meghozatala, a g6rdOl6
fejlesztesi terv elkeszltese es Hivatali jovahaqyasra torteno eloterjesztese, illetve a
j6vahagyott g6rdOl6 fejlesztesi tervben foglalt vlzikozrnu-fellesztesek rneqvalosltasa
az Ellatasert Felelos joga es kotelesseqe a 8.7. pontban foglalt reszletezes szerint.

? Az Ellatasert Felel6s a 8.6.1. pontban foglalt feladatok teljesltese erdekeben
kotelezettseqet vallal arra, hogy az ehhez szukseqes donteseket leqalabb events
egy alkalommal, a megfelel6 hatarldoben es tartalommal meghozza a ra iranyado,
kulon rneqallapodasukban foglalt eljarasrendi .szabalyokalkalmazasaval.

3. Az Ellatasert Felel6s vlzlkozrnu-rendszerere iranyul6 tervszerO beruhazasi,
felujitasi tevekenyseget, melynek celja uj vizik6zmO letesitese vagy a meglev6
vizik6zmO b6vitese, rekonstrukci6ja, illetve p6tlasa, (tovabbiakban: Vizik6zmO
fejlesztes) a VizikozmO-szolgaltat6 a Vksztv. 29. § (4) bekezdese alapjan onall6
vallalkozasi szerz6des alapjan jogosult elvegezni, mely a 8.5.2. pontban
meghatarozott hasznalati dij Vksztv. rendelkezese szerinti felhasznalasnak min6s01.

4. Az Ellatasert Felel6s kijelenti, hogy megfelelve a Vksztv. 18. §-aban
foglaltaknak a hasznalati dijat kizar61ag a vizik6zmO-fejlesztesek korebe tartozo
ertekn6vel6 felujitasok, rekonstrukci6k finanszirozasara hasznaljak fel, azt
elkOlonitetten kezeli.

5. A tervszerO vizik6zmO-fejlesztes targykorebe kulon6sen az alabbi
beavatkozasok tartoznak:

A. EpD/et .
a. tet6k csereje es szigetelese
b. homlokzat felujitasa, h6szigetelese
c. fOt6berendezesek(kazanok) csereje
d. fOteskorszerusites
e. burkolatepites
f. nyilaszar6k csereje

B. Te/ephelyek, ved6terWetek
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a. Arneqlevo utak, terburkolatok teljes koru helyreallltasa
b. kerltesek, korlatok beteteinek, drothalozatanak, labazatanak teljes

csereje

C. Szivettyutelepek, nyomestokozok, atad~si pontok
a. BetonfelOletek teljes javitasa, u] vlzzaro, vagy koptat6 reteg felhordasa,
b. Nyornovezetekek kitakaras nelkuf technoloqiakkal veqzett javitasa

rninirnalisan ket csom6pont kozottl tavolsaqban.
c. A felepltrnenyeknel azok a rnunkak, melyek az epuletek felujltasai koze

soroland6k.

D. Er6s- es gyengearamu eiektromos vezeteke« es mutargyaik, teNilagitas
a. Legvezetekek es foldkabelek szakaszos (minimum ket oszlop, vagy

etlenorzo akna kozotti), vagy teljes hosszban torteno csereje.
b. Oszlopcsere.
c. Szigetel6, vagy sziqetelo lane csere teljes hosszon.
d. l.arnpatestek es ararnkorok teljes csere]e,

E. Gepek, berendezesek
a. gepek, berendezesek csereje
b. fodarabok csere]e
c. gepek, berendezesek teljes koru feluiitasa

F. Iranyftastechnikai, informatikai eszkozok
a: eszkozok csereje
b. eszkoz f6darabok csereje

G. Szennyvfzatemel6k, beemeI6-, es szivoekne«
a. A rnutarqyak vezetekei teljes hosszban torteno csereje, ha csak a

vezeteket cserelik.
b. A rnutarqyak szerelvenyeinek csereje.
c. BetonfelOletek teljes javltasa es vlzzaro vagy koptat6 reteg felhordasa.
d. Aknak teljes koru telujltasa.
e. A felepitmenyeknel azok a munkak, melyek az epOletek felujitasai k6ze

soroland6k.
f. Atemelo szivattyuk csereje
g. Vakuumszelep csereje.

H. Szennyvfztisztftas, tarolas mutargyai
a. BetonfelOletek teljes javitasa, uj vizzar6, vagy koptat6 reteg felhordasa.
b. A vezetek szakaszos, vagy teljes hosszban torteno csereje, ha csak a

vezeteket cserelik.
c. Ket ellenorz6 akna, vagy ketmutargy kozotti csatornaszakasz csereje.
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d. Csatornak kltakaras nelkOli technoloqiakkal veqzett javitasa
rninirnalisan ket ellenorzc akna, vagy mUtargy kozotti tavolsaqban.

e. Aknak teljes k6ru felujltasa ..
f. Zsilip szerelvenyek mozg6 alkatreszelnek teljes csereje, vagy az elzaro

es szabalyozo szerelvenyek komplett esereje.
g. Iszaprothaszt6k hosziqetelesenek, vagy kupolajanak teljes k6ru

felujitasa.
h. A felepitrnenyeknel azok a mun~ak, melyek az epuletek felujltasai koze

soroland6k.
i. eszkoz teljes k6ru felujitasa

I. Szennyvizelvezef6 rendszer (gravif~ci6s es kenyszeraramolfafasu) es
m{jfargyaik

a. A vezetekek szakaszos csereie, ha a cserelendo esatorna szakasz
hossza meghaladja a cso gyartasi hosszat es a 4 metert, vagy a
vezetek es idom cseret esak vakuumos vlzszlntsullyesztessel lehet
megval6sitani, ha esak a vezeteket cserelik.

b. Bekotoesatornak csereje.
e. Csatornak kitakaras nelkuli technoloqiakkal veqzett javltasa

rninimalisan ket ellenorzo akna kozotti tavolsaqban.
d. A esatornaakna meqsullyedesenek rneqszuntetese, ha az az akna

ujjaepitesevel jar egyOtt.
e. Aknak teljes k6ru felujitasa.

8.7~ A gorda/a fej/esztesi terv
,1. Felek rogzitik,· hogy a vtzlkozrnu-szolqaltatas hosszutavu biztoslthatosaqa
erdekeben a Vksztv, 11. § szerint 8Z Ellatasert Felelos az arra iranyado mindenkor
hatalyos miniszteri rendeletben foglalt forrnaban es tartalommal gordOlo fejlesztesi
tervet kell, hogy keszftsen.

2. A felujltasi es p6tlasi,· valamint beruhazasi terv Hivatal reszere torteno
elkeszitese es benyujtasa a Vksztv. 11; § (2) valamint (3) bekezdese alapjan minden·
ev szeptember 15. napjaig az Ellatasert Felelos kotelezettsege.

3. Jelen okirat alairasaval az Ellatasert Felelos a Ptk. 6.: 15 § alapjan
meghatalmazza a Vizik6zmu-szolgaltat6t, hogy az Ellatasert Felelos helyett es
neveben a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal fele a gordOlo
fejlesztesi tervet benyujtsa, a j6vahagyasi eljaras lefolytatasat kezdemenyezze· a
j6vahagyasi eljaras teljes folyamataban az Ellatasert Felelost teljes jogkorrel
kepviselje.
4. A Vizikozmu-szolgaltat6 k6telezettseget vallal arra, hogy a 8.7.2. pontban
foglaltak maradektalan teljesitese erdekeben a mindenkor hatalyos jogszabalyi
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rendetkezeseknek megfelel6 tartalomhoz a Vlzikozrnu-szolqaltato Irasban javaslatot
keszlt, illetve annak elkeszltesehez minden szukseqes adatot es tajekoztatast megad
az Ellatasert Felel6snek.

5.. A Vlzikozmu-szolqaltato leqkesobb a tarqyev majus 30. napjaiq, de nem
korabban, mint a jelen szerzodes hatalyba lepeset kovet6 150. napon belLiI
tajekoztatni koteles az Ellatasert Felel6st a kozrnuveinek altalanos allapotarol a
gordLil6 fejlesztesi terv tervezetenek rneqkuldesevel illetve a tervben javaslatot kell,
hogy el6terjesszen az egy. even belul szukseqesse vale rekonstrukei6s
beavatkozasokrol. Javaslataban a vlzlkozrrul-szoloaltatc az egyes, rekonstrukei6s
tetelek rnuszaki indokoltsaqat, varhato bekerulesi koltseget, illetve a beavatkozasok
elrnaradasanak varhato es lehetseqes kovetkezrnenyeit is koteles ismertetni, az
Ellatasert . Felel6s kozrnuvaqyon gazdalkodassal kapesolatos kovetkezo evre
vonatkoz6 donteseiknek eloseqitese erdekeben.

6, A rekonstrukei6s es felujitas: rnunkak koltseget az Ellatasert Felel6s
szerepeltetik az adott gazdasagi ev onkormanyzatl koltseqveteseben a 8.5.2.
pontban szerepl6 hasznalati dij mertekelq.

B.B. A hibaelharitiJssal osszefiigg6 erteknovel6 felujitasokra vonetkozo
rendelkezesek

1. Amennyiben olyan muszaki problema keletkezik, amely haladektalan
beavatkozast igenyel, es a beavatkozas nyllvanvaloan a rekonstrukei6s iIIetve
erteknovelo felujltasok szamviteli kateqoriajaba sorol6dik, es javitas jellegu
beavatkozasra nines m6d, illetve az nem lenne esszeru, ugy a p6tlas, rekonstrukei6
es erteknovel6 felujitas elvegzesere az Ozemeltet6 jogosult, illetve a biztonsagos
ellatas fenntariasa erdekeben egyben koteles is.

2. A Vksztv. 30. § (1) bekezdese alapjan az ellatasbiztonsag Jenntartasa
erdekeben a Vizikozmu-szolgaltat6 koteles elvegezni azokat a hibajelleggel,
varatlanul feimerOl6 beavatkozasokat, amelyek a szamvitelr61 sz616 torveny
rendelkezesei alapjan az erteknovel6 felujitasok koreben szamolhat6k el.

3, A 8.8.1. pontban foglaltakon kivLiI a Vizikozmu-szolgaltat6 koteles elvegezni
mindazokat a beavatkozasokat,· melyek a felujitas korebe tartoznak, es amely
elmaradasa az ellatas biztonsagat. veszelyeztetne. vagy egyeb karveszely
felmerulesevel kozvetlenLiIfenyeget.

4. Ezen fejezet hatalya ala tartoz6 beavatkozasok tekinteteben a 8.10.2. es
8.10.3. pontban foglaltak szerint jar aVizikozmu-szolgaltat6.

5. A 8.8.1., 8.8.2. es 8.8.3. pont szerinti muszaki problema eseten a Vizikozmu
szolgaltat6 a hiba bekovetkezeset61 szamitott ket munkanapon belLiI - ahol az
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Ellatasert Felel6s erre barmikor elerheto kapcsolattart6t, diszpecser szolqalatot
rnukodtet azonnal - ertesltent koteles az Ellatasert Felel6st, aki jogosult kepviselojuk
utjan a beavatkozast megtekinteni, arr61 tajekozodni.

6. Ha a vlzikozmu-szolqaltatonak felr6hat6 okb61 a jelen B.B. pont szerint
vlzikozrnuvek elvarhato potlasa, rekonstrukci6ja elmarad, es' a szolqaltatas
folyarnatossaqat vagy biztonsaqat veszelyezteti, az Ellatasert Felel6s a jelen
szerzodesi pontra torteno sz6 szerinti hivatkozassal, a teljesltesre eleqseqes hatarldo
egyideju kituzesevel lrasban felsz6litja a Vlzikozrnu-szolqaltatot a szukseqes
intezkedesek rneqtetelere, s ennek eredrnenytelenseqe eseten maga gondoskodhat
a szukseqes beavatkozasok elveqzeserol,

7. A Vfzlkozrnu-szolqaltato a B.B. pontban meqhatarozottak szerint elveqzett
beavatkozasokat a mindenkor hatalyos arjeqyzeke alapjan, arjeqyzeki besorolas
hianyaban pedig a teljes onkoltseq + 3% arrest tartalmaz6 aron jogosult, a naptari
felevet koveto h6napt61, 90. napra sz616 fizetesi hatarldovel az Ellatasert Felel6s fele
leszarnlazni.

8. Az Ellatasert Felel6s kijelentik, hogy megfelelve a Vksztv. 18. §-aban
foglaltaknak a hasznalati dijat kizar61ag a vlzikozrnu-fejlesztesek k6rebe tartoz6
erteknovelo felujitasok, rekonstrukci6k finanszlrozasara hasznaliak fel, azt .
elkulonltetten kezelik.

9. A Vizikozrml-szolqaltato a szarnla rneqkuldesevel egyidejuleg koteles
mlndazon adatokat csatolt rnellekletben meqkuldeni, melyek szukseqesek ahhoz,
hogy a vtzikozmtl-fejlesztes rnuszaki es ertekbeli szempontb61 az Ellatasert Felel6s
konyveiben a szamviteli szabalyoknak megfelel6en nyilvantartasba vehet6 legyen.

10. A hibajelleggel, varatlanul feimerOl6 erteknovel6 felujftasok targykorebe
kul6n6sen a B.6.5. pontban felsoroltak tartoznak.

8.9. A v;zikozm{j-fejlesztesek eredmenyekeppen letrejott vagyontargyak
iizemeltetesre val6 atvetelenek rendje

1. A Vizikozmu-szolgaltat6 altai elvegzett vizikozmu-fejlesztes eredmenyekeppen
letrejov6 vizikozmu az Ozembe helyezes napjaval az Ellatasert Felel6s tulajdonaba
kerul.

2. A Vfzikozmu-szolgaltat6 a kiallitott szamla megkOldesevel egyidejuleg koteles
mindazon adatokat csatolt mellekletben megkuldeni, melyek szuksegesek ahhoz,
hogy a vizikozmu-fejlesztes muszaki es ertekbeli szempontb61 az Ellatasert Felel6s
konyveiben a szamviteli szabalyoknak megfelel6en nyilvantartasba vehet6 legyen.
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3. Az elveqzett vfzik6zmu-fejlesztesek eredrnenyekeppen letrejovo
vlzikozmuveket az Ellatasert Felelos szarnviteli nyilvantartasba veszi, mely
nyilvantartasba vetellel egyidejuleg ezen tenyr61 .tajekoztatja a vtzlkozmu
szolqaltatot.

4. A nem a vtzlkozmu-szolqaltato altai elveqzett vlzikozrnfi-fejlesztes eseten a
kivitelez6t61 atvett rnuszaki atadas-atveteli dokurnentacio egy peldanyat az Ellatasert
Felel6s szinten megkOldeni k6teles a Vlzlkozrnu-szolqaltato reszere.

5. A vlzlkozrnu-szolqaltato - arnennyiben a vfzik6zmu-letesftmeny rendelkezik az
Ozemeltet6 hozzajarulasanak figyelembe vetelevel kiadott vfzjogi letesftesi

. enqedellyel, es a rnuszaki atadas-atvetell eljaras sikeresen lezarult, illetve ha az
enqedely azt el6frja, ugy a probauzern sikeresen befejez6d6tt es a ra vonatkoz6
[oqszabalyok szerint a vizikozrrni uzerneltetesre alkalmas - k6teles es klzarolaqosan
jogosult a megval6sult vlzikozmu-letesltrnenyt uzerneltetesre atadas-atveteli es
uzernbe helyezesi eljaras kereteben atvennl.

8.10.Karbantartas es javitas
1. A Vizikczmu-szolqaltato kizarolaqosan jogosult, egyben· k6teles a
karbantartasi es javltasi tevekenyseqek elveqzesre, mely rnaqaban foglalja az
uzerneltetesben lev6 Ellatasert Felel6s tulajdonaban alto vlzikozrnu-tarqy,
nyomvonalas letesltmeny, berendezes, felszereles, gepeszeti, villamos eroatvlteti
rnukodtetes, jelzest szolqato, jelatvitelr, valamint hidraulikai berendezes folyamatos,
zavartalan es biztonsagos mUk6dteteset szolgal6 javftasi, karbantartasi munka sajat
k61tsegen t6rten6 elvegzeset, valamint az ezekre vonatkoz6 hibaelharftast.

2. A Vfzik6zmu-szolgaltat6 a k6zvetlen karveszellyel jar6 hibaelharftast a
hibajelentest k6vet6en azonnal - de legkes6bb harom 6ran belOI - tartozik
megkezdeni.

3. A k6zvetlen karveszellyel nem jar6 Ozemzavar elharltast a Vfzik6zmu
szolgaltat6 a hibajelentes utan lehet6seg szerint azonnal, de legkes6bb 3
munkanapon belLiI tartozik megkezdeni.

-~ Amennyiben a Vfzik6zmu-szolgaltat6nak felr6haf6 okb61 a vfzik6zmu-targyak,
eszk6z6k, berendezesek karbantartasa, javftasa elmarad, as ez a szolgaltatas
folyamatossagat vagy biztonsagat veszelyezteti, az Ellatasert Felel6s jelen pontra
t6rten6 hivatkozassal frasban felsz611tjaaz Ozemeltet6t a munka elvegzesere. Ha az
Ozemeltet6 ennek ellenere is keslekedik a karbantartas vagy javftas elvegzesevel,
ugy ezen munkalatokat az Ellatasert Felel6s jogosult az Ozemeltet6 k61tsegere
elvegezni.
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5. A karbantartas es javitas tarqykorebe a vlzikozrrulvek-uzerneltetesevel
osszefuqqo, a 8.6.5. pont ala nem tartozo beavatkozasok tartoznak, igy kulonosen a
hasznalatban levo targyi eszkoz uzernkepesseqenek folyamatos, zavartalan,
biztonsaqos rneqorzese, az ezt szolqalo javitasi, karbantartasi tevekenyseq, ideertve
a tervszerO, megel6z6 karbantartast es· mindazon javltasi, karbantartasi
tevekenyseqet, amelyet a rendeltetesszeru hasznalat erdekeben el kell veqeznl
(peldaul: az elhasznalodott, hibas alkatreszek csereje, mely nem minosul
f6darabnak, illetve a vezetek-halozaton veqzett csotoresek elharltasa stb.), oly
m6don, hogy az a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallltasat eredrnenyezi.I .

. '

8.11.A Vizikozm(i-uzemeltetessel kapcsolatos
kotelezettsegek

1. Felek rneqallapodnak abban, hogy az allarnhaztartas szervezetei beszamolasi
es konyvvezetesi kotelezettseqelnek szabalyairol sz616 mindenkor hatalyos
joqszabaly rendelkezesei 'alapjan az Ellatasert Felelos konyvviteli rnerleqeben
kimutatott eszk6zeire - ezen belOI a vlzikozrnu-vaqyonra - vonatkoz6 eves leltarozasi
kotelezettseq tetiesltese erdekeben egyOttmOkodnek, a szukseqes adateqyeztetest
elveqzik, a rnasik fel adatbekereset hataridoben teljesitik.

tiJjekoztatasi, egyeztetesi
" '

2. A' vizikozrmi-fejlesztes eredrnenyekeppen letrejov6 vlzikozrnu vagyon eseten
az Ellatasert Felel6s a jelen Szerzodes 8.9.3. pontja szerint koteles a Vlzikozrnu
szolqaltatot taiekoztatni a szamviteli nyilvantartasba vetelrol, valamint a letrejott
vizikozmO-vagyon mOszaki parametereir61.

3. A jelen Szerz6des 8.7. pontjaban foglaltak szerint a VizikozmO-szolgaltat6
koteles minden tajekoztatast megadni az Ellatasert Felel6snek a mindenkor hatalyos
jogszabalyi rendelkezeseknek megfelel6 gordOl6 fejlesztesi terv elkeszitesehez,
annak benyujtasahoz.

4. A jelen szerz6des targyi hatalya ala tartoz6 vizikozmOvek ertekcsokkenesi
leirasi kulcsait az Ellatasert Felel6s - tekintettel tulajdonosi statuszara - jogosult es
egyben koteles meghatarozni a mindenkor ra iranyad6 hatalyos jogszabalyok szerint
azzal, hogyarr61 irasban tajekoztatja a VizikozmO-szolgaltat6t.

-------0.-- Felek r6gzitik, hogy a Vksztv. 61. §-ban foglalt felhatalmazas alapjan
szemelyes adat kezelesere Adatkezel6kent feljogositottak, az, adatkezeles es a
Hivatal reszere torten6 adatszolgaltatas tekinteteben egyOttmOkodesre kotelezettek.

8.12.A Feleketmegillet6 ellen6rzesi jogosultsagok, az ellen6rzesek rendje
1. A Vizikozmu-szolgaltat6 jogosult ellen6rizni minden olyan, a vizikozmO
Ozemeltetest erint6 munkalatot, amelyet az Ellatasert Felel6s tulajdonaban all6 vagy
tulajdonaba kerOl6 vizikozmOveken harmadik szemely vegez.
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2. Az Ellatasert Felel6s a Vlzikozrnu-szolqaltato rsndelkezesere bocsatja az
vlzikozrnu-uzerneltetest erlnto rnunkak el6terveit, valamint az enqedelyezesi es a
kivltelezesi terveket, palyazati, illetve ajanlatkeresi dokurnentaciot, valamint
mindazon informaciot, amely a rnunkalatokmegftelhet6segehez szukseqes,

3. A Vlzlkozrrul-szolqaltatato ellenorzesi joga kiterjed a tervezes (8.12.4. pont), a
kivitelezes, a rnuszaki atadas-atvetel nyomon kovetesere is (8.12.5. es 8.12.6. pont).

4. Az Ellatasert Felel6s koteles bevonni a Vfzik6zmu-szolgaltat6t a 8.12.1. pont
szerint munkak tervezesi folyarnataba HZ enqedelyezesi es kivltelezesi eljarast
megel6z6en, mely eljarasban a Vlzikozmu-szolqaltato jogosult nyilatkozatot tenni.
Ennek kereteben a Vlzikozrnu-szolqaltato koteles az Eltatasert Felel6st tajekoztatni
az altala szakszerutlennek, gazdasag'talannak, illetve hianyosnak tartott rnuszaki
meqoldasrol.

5. Az Ellatasert Felel6s Irasban kbtelesek erteslteni a Vlzikozrrul-szolqaltatot a
8.12.1. pont szerinti munkak meqkezdeserol.

6. Az Ellatasert Felel6s a 8.12.1. pontban foglalt rnunkalatok rnuszaki atadas
atveteh eliarasara meghfvja a Vlzlkozmu-szolqaltatot, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult eszreveteleket tenni, mely eszreveteleket jegyz6kbnyvben rbgzftenek.

7. A Vlzikozmu-szolqaltato a nem megfelel6 minosegu, szakszenitlen, vagy a
[ovahaqyott tervt61eltero munka eseteben, az eszlelt hiba (hianyossaqok) sulyatol
fUgg6en, tudornasara jutasat kovetoen azonnal k6teles jelezni es kezdemenyezheti
az Ellatasert Felelosnel a munka azonnali leallltasat, javltast, cseret.

8. Abban az esetben, ha Vfzik6zmu-szolgaltat6 8.12.4., 8.12.6., valamint a
8.12.7. pont szerint eszreveteleire erdemi intezkedes nem tortenik, az uj letesftmeny
Uzemelteteset a Vfzikbzmu-szolgaltat6 feltetelekhez kotheti, vagy adott esetben
megtagadha.tja.

9. . A Vfzikbzmu-szolgaltatasi tevekenyseg tekinteteben az Ellatasert Felel6st
megilleti a jelen Szerz6des hatalya ala tartoz6' vfzikbzmu-Ietesftmenyek
Uzemeltetesenek, allapotanak, valamint· a vfzikbzmu-szolgaltatas min6seg-enek
ellen6rzesi joga.

10. Az Ellatasert Felel6s felhatalmazza a Vizikbtmu-szolgaltat6t, mint kepviseleti
megbizottat, hogy az Ellatasert Felel6s megrendelesere vagy megbizasa alapjan
vegzett nem kozmuves szennyvizszallitasi kbzszolgaltatast vegz6 harmadik
szemelynek a teljesitese kbreben feimerUI6 tevekenyseget annak jogszabalyi
megfelel6sege szempontjab61ellenorizze. . -
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11. A 8.12.10. eliarasa soran a Vlzfkozrnu-szotoattato rnunkatarsa koteles feltarni,
miszerint az Ellatasert Felel6s kepviseleteben jar el. A Vlzikozrnu-szolqaltato az
ellenorzes eredmenyerol minden esetben, annak rneqtortentetol szarnitott 8 napon
belul lrasbeli tajekoztatast koteles adni az Ellatasert Felel6s reszere.

12. Az Etlatasert Felel6s az ellenorzes soran birtokaba kerOlt adatokat,
informaciokat eltero joqszabalyi rendelkezes hlanyaban sajat tevekenyseqe kapcsan
nem hasznalhatja tel.

8.13.A Vizikozm(J-szoigaitat6
koteiezettsegek

1. A Vlzikozrnu-szotqaltato a jelen Szerzodes alalrasavat a Vksztv. 19. §-a
alapjan kotelezettseqet vallal a vlzikozmu-szolqaltatashoz kapcsol6d6
felelosseqbiztosltasi szerzodes rneqkotesere, a felelossegbiztosltasi jogviszony
megleter61 a Szerzodes hatalya alatt maga gondoskodik.

feiei6ssegbiztositasara vonatkoz6

2. A 8.13.1. pont szerint telelosseqbiztosltas kereteben biztositando koc~azatok
kulonosen:

a. altalanos felelosseqbiztosltas;
'b. a vlzikczrnu-szolqaltatasi tevekenyseq felelosseqbiztosltasa;
c. munkaltatoi felelosseqbiztosftas:
d. kornyezetszennyezesi felelosseqbiztositas:
e. teljesltesi seqedek, alvallalkozok tevekenyseqehez kapcsol6d6

felelosseqbiztosltas;
t. Munkaqepek, rnunkaqepkent hasznalt gepjarmuvek altai okozott karok

felelosseqblztosltasa;
g. [arrml flotta kotelezo felelosseqoiztosltasa.

8.14.A Vizikozmu-vagyon vagyonbiztositasara vonatkoz6 koteiezettsegek

. 1. Felek roqzitik, hogy a Vksztv. 9. § (6) bekezdese alapjan a vlzikozrnu-vaqyon
vaqyonbiztosltasarcl az Ellatasert Felel6s koteles gondoskodni.

2. Felek rneqallapodnak abban, hogy amennyiben az Ellatasert Felel6s a
biztosftasi evet megel6z6 ev szeptember 30. napjaig a Vfzikozmu-szolgaltat6 reszere

- - - fra-sban ne-mtesz-ellenkez6 tartalmu nyilatkozatot, ugy a Vfzikozmu-szolga,ltat6 a
vfzikozmu-vagyonbiztosftast a Ptk. 6:440. § alapjan jogosult az Ellatasert Felel6s,
mint erdekelt javara sajat neveben megkotni.

3. A 8.14.2. pont szerint ellenkez6 tartalmu jognyilatkozatnak kelt tekinteni az
Ellatasert Felel6s altai megkotott vagyonbiztosftasi kotveny megletenek igazolasat
(pI. kotveny masolat) tartalmaz6 irasbeli ertesitest.
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4. A Vlzikozmu-szolqaltatc altai megk6t6tt vaqyonbiztositas dijat es annak
valamennyi koltseqet az Ellatasert Felel6s a Vlzikozmu-szolqaltatonak szamla
elleneben megfizetni koteles.

8.15.Az E/ltltaserl Fe/e/os tu/ajdonaban all6 kozutak, kozteriiletek haszna/ata

1. A Vlzikozrnu-szolqaltato kotelezettseqelnek gyakorlasahoz a szukseqes
mert$kig jogosult az Ellatasert Felel6s koziqazqatasi teruleten lev6 Ellatasert Felel6s
tulajdonaban allo kozteruleteket igenybe venni, az utakra, iIIetve kozteruletekre
vonatkoz6 szabalyok betartasa mellett.

2. Az Ellatasert Felelos vallalia, hogy jelen Szerzodesben foglalt teladatai
ellatasa 'erdekeben a vlzlkozrnu-szolqaltato altai igenybe vett kozteruleten a
Vlzikozrnu-szolqaitato ernblemajaval ellatott, figyelmeztet6 [elzest hasznalo
jarmuveire parkolasi dljat nern ervenyestt

8.16. Fe/es/egesse va/6 vizikozm{ivek iizeme/tetesb6/ torleno kivonss«

1. A szolqaltatasban feleslegesse valo vlzikozrrui-vaqyon uzemeltetesi k6rb61
\ .

.torteno kivonasat a Vlzikozmu-szolqaltato jogosult az. erre vonatkoz6 szakmai
indokokkal alatarnasztva kezdernenyezni, es az Ellatasert Felel6s tartoznak azt
elfogadni.

2. A jelen pont szerinti vlzikozrnu-vaqyon uzerneltetesbol val6 kivonasanak
koltseqei az Ellatasert Felel6st terhelik.

8.17.A rendszer-fiigget/en targyi eszkozok specia/is e/szamo/asi kerdeseiro/
, J

1. Felek roqzltik, hogy a Vksztv. 7. § (1) bekezdeseben foglalt felhatalrnazasa
alapjan a rendszer-fOggetlen vlzikozmu-elemek terites elleneben a 8.17.4. d.
pontban foglaltak szerint a Vlzik6zmu-szolgaltat6 reszere atadasra kerulnek.

2. Felek r6gzftik, hogy e fejezet targyi hatalya ala tartoznak a vlzik6zmu olyan
nem egyedi gyartasu berendezesei, alkot6reszei, amely a vlzik6zmut61allagserelem
nelkOIelvalaszthat6k es a vlzik6zmu-hal6zaton vagy a vlzik6zmu-hal6zatok kozott -
alkalmazasi celjara figyelemmel _; szabadon athelyezhet6k (Vksztv. 2. § 17. pont),
Igy kulonosen:

A. Gepi berendezesek: .
a. kutszivattyuk (buvarszivattyuk, villanymotor);
b. vfzmer6k;
c. motorbs tol6zarak hajt6muvei;
d. szennyvlzatemel6k buvarszivattyui;
e. szennyvlztelepi atemel6 szivattyuk;
f. szennyvlztelep reaktortereinek kever6i.

22



BERLETI - OZEMELTETESI SZERZ6DES

B. Iranyitastechnikai eszkozok:
g. folyamatos merck es adatgyujt6k (on-line);
h. adatatvitel eszkozei (modemek): radiok gprs - berendezesek, jelz6 es

adatatviteli kabelek;
i. vezerlok, berendezesek (PLC);
j. folyamatlranyltok (PC-k, szamltoqepek):
k. folyarnatiranylto szoftverek,

3. A Vizikozmu-szolqaltato a rendszer-fOggetlen vlztkozmu-etemet szamviteli
elszarnolasaiban az egyeb sajat tulajdonu eszk6zeit61 elkulonltetten tartja nyilvan, es
gondoskodik a szukseqesse valo felujltasarol, potlasarol,

4. Felek rneqallapodnak abban.. hogy a 8.17.2. pontban reszletezett tarqyi
eszkozok tulajdonioqanak tekinteteben a· k6vetkez6 specialis szabalyt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:

a. A.z Ellatasert Felel6s tulajdonaban allo, e fejezet hatalya ala tartoz6 targyi
. eszkozoket az Ellatasert Felel6s a k6vetkez6 uternezes alapjan, folyamatosan,
terltes elleneben a Vlzikozrmi-szolqaltato tulajdonaba adja.

b. Az Ellatasert Felel6s tulajdonaban allo rendszer-fUggetlen targyi eszkozon
szukseqszenien elveqzett felujltasi es potlasi munka ratordftasait a Tarsasaq
sajat k6nyveiben aktivalja. Az Ellatasert Felel6s az eszkozertek nullara torteno
leirasaig (nulla eszkozerteket eredmenyezo ertekvesztes elszarnolasaiq) az
eszkozt nyllvantartla.

c. Felek r6gzitik, hogy addig, amig az Ellatasert Felel6s tartiak nyilvan az
eszk6zt,' ugy a Vizi'k6zmu-szolgaltat6 ratorditasc;lit berelt vagyonon
vegrehajtott sajat beruhazasakent, rekonstrukci6kent tartja nyilvan.

d. Az Ellatasert Felel6s vallalja, hogy az uzemelteteshez szukseges,
nyilvantartasa szednti nulla erteku targyi eszk6z tulajdonjogat Vizik6zmu
szolgaltat6.nak a lerrast k6vet6 ev utols6 napjaval a nyilvantartas szerinti brutt6
ertek 10 %-os erteken szamitott vetelar megfizetese elleneben atruhazza
kiveve, ha a Vizik6zmu-szolgaltat6 selejtezesi eljaras lefolytatasara tesz
javaslatot.

e. A d. pont szerinti esetben a Vizik6zmu-szolgaltat6 - az uzemelteteshez
szukseges -mennyisegben - az eszkoz p6tlasar61 gondoskodni koteles.

f. A feleslegesse val6 rendszer-fUggetlen vizik6zmu-elemek tekinteteben a
Vizik6zmu':szolgaltat6nak nem all fenn veteli kotelezettsege.

5. A tulajdonjog valtozas eredmenyekeppen a Vizik6zmu-szolgaltat6 vallalja,
hogy a targyi eszk6z6n a valtozast k6vet6en eszk6z61t rekonstrukGi6s, felujitasi es
p6tlasi munkakat sajat mOk6desi beveteleib61 finan'szirozza, .az .6sszeget az
Ellatasert Felel6sre berelt k6zmuvagyont erint6 rekonstrukci6s elszamolas kereteben
at nem terhelheti.
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6. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatalya ala tartozo tarqyl eszk6zre
. vonatkoz6 beruhazas finanszlrozasara tarnoqatasi szerzodes hatalya is kiterjed
es a tamoqatasi szerzodes a tulajdon atruhazasat kizarja,vagy jelentosen elnehezfti,
ugy a qatlo korulmenyek rneqszuneseiq a kerdeses eszkozok az Ellatasert Felel6s
tulajdonaban maradnak.

9. A ViZKOZMU-SZOLGALTATAsl
KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

JOGVISZONNYAL

9.1. Kozszo/ga/tatasi szerzodesek megkotese
1. A Vlzikozmu-szolqaltato az Ellatasert Felel6s koziqazqatasi teruleten talalhato
felhasznalokkal a- Polqari Torvenykcnyv, a Vksztv. es a Rendelet eloirasai szerint
k6teles eljarni, es ennek kereteben a felhasznalokkal a kozszolqaltatasi szerzodest
megk6tni.

2. Amennyiben az Ellatasert Felelos koziqazqatasi teruteten talalhato, a
Vtzikozrnu-szolqaltato altai uzerneltetett torzshalozat rnenten fekv6 ingatlan
tulajdonosa (vagy egyeb jogcfmen hasznaloja) az ingatlan kozmuhalozatba val6
bek6teset kezdemenyezi, a Vlzlkozrnu-szolqaltato a bekotes lehetoseqeircl es
felteteleirol el6zetes tajekoztatast ad.

3. A Vksztv. 8. § (1) bekezdese alapjan a bekotest kezdernenyezo Felhasznalo
(Vksztv. szerint Beruhazo) az fgy letrej6v6 bekotovezetek vlzlkozrnu tulajdonjoqat az
Ellatasert Felel6sre atruhazza. Az atruhazasrol sz616szerzodes tekinteteben a jelen
okirat alafrasaval az Ellatasert Felel6s meghatalmazza a Vlzikczrnu-szolqaltatot,
hogy helyette es neveben eljarjon, a szerzodest megk6sse.

4. A Vlzikozmu-szolqaltato kotelezettseqet vallal arra, hogy az fgy letrej6v6
vfzik6zmu-vagyon szamviteli nyilvantartasba vetele vegett negyedevente adatot
szolgaltat az Ellatasert Felel6snek.

5. A bek6tesi vfzmer6 felszereleset, cserejet, valamint csatlakozas keszfteset - a
jogszabalyi feltetelek teljesOleseesten - az Vfzik6zmu-szolgaltat6 vagy megbfzottja

- k6fefes elvegezni.
,

6. A vfzik6zmu-szolgaltat6 k6teles a vfzik6zmu-szolgaltatasi tevekenyseg
alapvet6 szabalyait a Vksztv-vel as a Rendelettel 6sszhangban a Hivatal altai
j6vahagyott Uzletszabalyzatban rogzfteni. .

7. A vfzik6zmu-szolgaltat6 k6telezettseget vallal a vfzik6zmu-szolgaltatashoz'
kapcsol6d6 Ogyfelszolgalati feladatainak ellatasara a mindenkor hatalyos
Uzletszabalyzatban meghatarozott helyeken.
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9.2. Dijak beszedese

_A Vlzikozrnu-szolqaltato jogosult es egyben tartozik a vlzikozmu szolqaltatasok
igenybeveteleert a felhasznalokkal szemben csatornaszolqaltatasl dljat felszarnltani,
tovabba az eqyeb iranyadc joqszabalyoknak megfelel6en a vlzterhelesi dfjat
beszedni, illetve ezen dfjigenyeket ervenyeslteni.

10. A vizi KOZMU·sZOLGALTATAs
RENOELKEZESEK

oiJARA VONATKOZO

A je/en szerzodes hatalya alatt alka/mazott dijak .

1. A Felek r6gzftik, hogy a kozszolqaltatasi szerzodesekben a szolqaltatasi dljat
a Vizikozrnu-szolqaltato a mindenkor hatalyos Vksztv. szerint jogosult alkalmazni.

2. Felek kotelezettseqet vallalnak arra, hogy a Vksztv. 65. § (4) bekezdeseben
foglalt, dljelokeszlto, dfjfelOgyeleti tevekenyseqhez kapcsol6d6 adatszolqaltatasi es
tajekoztatasl kotelezettseqek Hivatal iranyaban torteno teljesftese erdekeben
egyOttmOk6dnek.

11. SZERZOOES MEGSZUNESI FELTETELEK

11.1. A szerzodes megsz{inesenek modjai

1. Jelen Szerzodest a Felek lrasban kozos megegyezessel megszOntethetik.

2. A jelen Szerzodes barmelylk fel Vksztv. 20. §-aban foglaltak szerinti
szerzodesszeqese eseten az ott rneqhatarozott m6don es hataridovel szOntethet6
meg.

3. Jelen szerzodes megszOnika Vksztv. 29. § (2) bekezdesben foglaltak szerinti
feltetel bekovetkezesevel.

4. Jelen Szerzodes rneqszunik tovabba a Vksztv. 32. § (4) bekezdeseben foglalt
kozerdeku Ozemeltet6 kijelolesi hat~rozatban foglaltak. szerint mas vizikozrnu
szolqaltato altali birtokba lepessel egyidejOleg.

11.2. A Szerzodes megsz{inesenek szabalyai

1. Jelen Szerzodes rneqszunesekor a Vlzikozrnu-szolqaltato ellenszolqattatas
nelkul, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas mOszaki allapotban (uzernkepes
allapotban) koteles az Ellatasert Felel6snek a szerzodes meqkotesekor rabfzott es a
szerz6des ideje alatt keletkezett, az Ellatasert Felel6s tulajdonat kepez6 vfzikozmO
rendszert - a VfzikozmO-szolgaltat6 tulajdonaba kerOlt rendszerfuggetlen-vlzikozmO
elerriek kivetelevel - laltar kereteben atadas-atveteli eljarassal a megszOneshatalyba
lepesevel egyidejOlegvisszaadni, kozerdekOOzemelteteses~ten a Hivatalnak atadni.
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2. A Felek jelen szerzodes megszunese eseten az uzerneltetesbe adott
kozrnuvaqyonnal kolcsonosen elszarnolnak. Ennek kereteben az Ellatasert Felel6s
koteles meqterlteni a Vlzkozmu-szolqaltato altai az Ellatasert Felel6snek atadott
rendszerfOggetlen vlzikozrnu-elemek erteket, melyek kimutathatoan a Vizikbzmu
szolqaltato flnanszlrozasaban valosultak meg, es amelyekre az elszamolas meg nem
tortent meg. A meqteritendo osszeq a vlzikozmu-szolqattato flnanszlrozasaban
rneqvalosult rendszerfOggetlenvlzikozrnu-elernek meqszuneskori kbnyv szerinti netto
erteke,

3. A jelen Szerzodes rneqszunese eseteben a Felek kozott az adatatadasra es
eqyeb kotelezettseqekre' a vlzikozrrul-szolqaltatasrol szolo 2011. evi CCIX. torveny
21. §-aban foglaltak az iranyadok.

4. A jelen Szerzodes Vksztv. 32. § (4) bekezdeseben roqzltett hatalyvesztese
alkalrnaval a Felek eqyrnassal es a Hivatallal eqyarant egyOttmukbdni kbtelesek a
Hivatal altai hatarozatban klielolt kozerdeku Ozemeltet6 birtokba helyezesenek
zavartalan lebonyolitasa erdekeben.

5. A jelen Szerzodes Vksztv. 32. § (4) bekezdeseben foglalt hatalyvesztese
tekinteteben a Felek az adatszolqaltatasra a Vksztv. 21. §-ban foqlaltak, a
birtokatruhazasa a jelen Szerzodes 11.2.1. pontjaban foglaltak, az elszarnolasra a
11.2.2. pontjaban foglaltakat alkalmazzak,

/

12. A' SZERZOOES
RENOELKEZESEK

MooosiTAsARA VONATKOZO

12.1. Kozos megegyezesse/ torlena m6dositas
Felek rneqallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes kizarolaq lrasban rnodoslthato
a Felek kozos rneqeqyezesevel,

12.2. Jogszabaly valtozas okan sziikseges m6dositasok
. -A-- ·Felek k0telezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerz6dest erint6
jogszabalyvaltozas kbvetkezik be, ugy jelen Szerz6dest annak megfelel6en a
jogszabaly hatalyba lepeset kbvet6en modositjak.

13. E(iVEBRENOELKEZESEK

13.1.A kiszervezesre vonatkoz6 rendelkezesek

A vizikbzmu-szolgaltato kijelenti, hogy a Vksztv. es Rendelet szerinti kiszervezett
tevekenysegeinek merteke es modja nem akadalyozza a Vksztv. 35. § (1) bekezdese
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szerinti rruikodesi enqedely rneqszerzeset es annak fenntartasat. E k6rben a
Vlzikozrrui-szolqaltato kotelezettseqet vallal a joqszabalyban foglalt kiszervezett·
tevekenyseqek Hivatal reszere torteno tajekoztatasi es enqedelyezesi
kotelezettseqenek jelen szerzodes hatalya alatti teliesitesere.

13.2.A kockezet es karveszely vise/esenek madja, valamint a vagyonvedelmi
el6irasok .

1. A Vizikbzmu-szolgaltatat6 a vlzikozmu-uzerneltetesbe vett vlzikozmu
rendszert rendeltetesszeruen, az elvarhato legnagyobb gondossaggal k6teles
hasznalni es uzemeltetnl, tovabba annak allagat k6teles meg6vni, azzal, hogy a
vaqyontarqy neki felr6hat6 esetleges rnepsernmlsulesebol vagy meqronqalodasabot

. ered6 karert a polqari jog altalanos szabalyai szerint felelosseqqel tartozik az ezzel
jaro kockazatokat viselni k6teles.

2. A Vlzikozmu-szolqaltato kotelesseqe az uzerneltetesre reszere atadott
vizikozrnu-rendszerek vaqyonvedelrnerol gondoskodni, a vaqyonvedelrni-rendszert
kieplteni (kiepittetni): es rnukodtetni, illetve szukseq szerint vizikozmu-rendszer
orzesvedelrnet blztosltanl.

13.3.lranyada jog

A felek kozotti uzemeltetesi jogviszony tekinteteben - a jelen szerzodesben nem
szabalyozott kerdesekben a Vksztv., a Rendelet, valamint a vizqazdalkodasi
.tevekenyseqre vonatkoz6 szakaqi, es mas joqszabalyok mindenkor hatalyos
rendelkezesei alkalmazand6ak.

13.4.Jelen szen6des ervenyessegehez sziikseges el6zetes dontesek

1.. A jelen Szerzodes alalrasara a Vlzikozmu-szolqaltato altai a Vlzlkozrnu
szolqaltato hatalyos Alapszabalyanak felhatalrnazasaval az Iqazqatosaq 2015.
szeptember 29. napjan hozott 89/2015.(1X.29) szamu, a FelOgyel6bizottsag 2015..
okt6ber 1. napjan hozoU75/2015 (X.01.) szamu hatarozata alapjan kerult sor. Ennek
megfelel6en a jelen Szerz6des m6dosltasara, megszOntetesere vonatkoz6 minden
tovabbi irasbeli jognyilatkozat megtetelere a Vizikbzmu-szolgaltat6 mindenkori jelen
ugycsoportban kepviseletre feljogositott szemelye az Igazgat6sag j6vahagy6
hatarozataval jogosult.

2. A jelen Szerz6des alairasara az Ellatasert Felel6s altai a Doboz Nagykozseg
bnkormanyzat kepvisele-testUletenek 120/2015. (IX.23.) sz. KT. hatarozata alapjan
kerOlt sor. Ennek megfelel6en a jelen Szerz6des m6dositasara, megszOntetesere
vonatkoz6 minden tovabbi irasbeli jognyilatkozat megtetelere az Ellatasert Felelos
kepviseletre feljogositott szemelye a Doboz Nagyk6zseg bnkormanyzat KepviseI6-·
testUletenekj6vahagy6 hatarozataval jogosult.
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13.5.Reszleges ervenytelenseg

Amennyiben a jelen szerzodes barmely resze ervenytelennek, hatalytalarmak, v~gy
veqrehajthatatlannak bizonyulna, ugy az a szerzodes eqeszenek ervenyesseqet,
hatalyossaqat, vagy veqrehajthatosaqat nem erinti, es a Felek tartoznak az
ervenytelennek, hatalytalannak, vagy vegrehajthatatlannak bizonyult reszt hasonl6
qazdasapl eredrnenyt biztosit6 ervenyes, hatalyos es vsqrehajthato rsndelkezessel
p6tolni.

13.6. VitiJk rendezese

Felek meqallapodnak abban, hogy amennyiben kozottuk barrnely kerdesben vita
merLiItel, ugy meqklserllk azt bekes uton megoldani. Ennek erdekeben barrnely tel
eqyeztetest kezdernenyezhet a jelen szerzodesben foglalt valamely igenyenek
ervenyesltese veqett, Amennyiben az eqyeztetes 30 napon belLiI nem vezet
eredrnenyre, ugy az eqyeztetest kezdernenyezo tel jogosult igenyet polqar: peres
uton, blrosaq el6tt ervenyeslteni. Felek roqzltik, hogy a jelen szerzodesbol eredo

_valamennyi vitas kerdes eldontesere a pertarqy erteketol fOgg6en a Bekescsabai
Jarasblrosaqot, illetve a Gyulai Torvenyszek kizarolaqos illetekesseget kotik ki.

14. ATMENET~RENDELKEZESEK

1. Tekintettel arra, hogy a vlzikozrnu-rendszer hasznalatert tizetett hasznalati
dfjakra eqyseqes joqszabalyi rendelkezes a jelen okirat alalrasakor nincs hatalyban,
ezert a Felek meqallapodnak abban, hogy az Ellatasert Felel6st, mint a vlzikozrnu
rendszer tulajdonosat a vlzikozrnu-rendszerek Lizemeltetesi joganak gyakorlasa
elleneben az alabbi hasznalati dijak illetik meg:

A jelen szerz6des 6.1. pont szerinti hatalyba lepeset61a 2015. december 31-ig a
szennyviz vizikozmu-rendszerre fizetend6 hasznalati dij: 13,70 FUm3+ AFA

2. Felek rogzitik, hogy 2016. januar 1. napjat61,- tekintettel a 2015. evi CXIX. sz.
torveny 10 § (3) bekezdesere - amennyiben a Hivatal elnoke rendeleteben hasznalati
dijat hataroz meg, ugy Felek a hasznalati dij merteket a rendeletben toglaltak szerint
jogosultak es kotelesek jelen jogviszonyukban alkalmazni.

3. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az arhat6sagi jogkort gyakorl6
a hasznalati dijakat vagy a szolgaltatasi-dfjakat m6dositja, illetve ezekre vonatkoz6an
a jelen okirat alairasakor hatalyos rendelkezesekt61elter6 jogszabalyi rendelkezest
hoz, ugy a Felek vallaljak, hogy a jelen jogviszonyukban ezen eltereseket alkalmazni
rendelik.
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4. Felek r6gzitik, hogy az atadott vlzikozrnu-renoszerek atadas-atveteli
jegyz6k6nyvet a birtokatacas-atveteli eljarast k6vet6en csatofjak : a jelen
Szerzodeshez.

Jelen Szerzodest a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindennel megegyez6t,
helybenhagy61ag irjak ala.

Kelt, Bekescsaba, 2015. okt6ber 1.

ALfOLoviz Zrt.
·600B~k~scsaba,OoOOzlat 5. sz.
I

Kelt: Doboz, 2015. okt6ber rl..'f.-:

Kaves Mihaly

, vezerigazgat6 po/garmester

A HIVATAL ZARADEKA A VKSZTV. 22. §-A SZERINT:
MELLEKLETEK JEGYZEKE:

1. SZAMU MELLEKLET AZ ELLATAsERT FELELOS TULAJDONABAN ALLO
ViZIKOZMO-VAGYON VAGYONERTEKELESE

2. SzAMU MELLEKLET CSATORNAMOVEK OZEMELTETESI SZABALYZATA

3. SzAMU MELLEKLET A RENDELETBEN FOGLALT KOTELEZO TARTALMI
ELEMEK JEGYZE KE r

,
Z8radek ; ~. I

. . Cd' t annak 14 1 pontja kiveteleveA Hivatala jelen Berleti-O~e~elteteslsz~rz es - . _' '\ I
- jovahaqytaaz alabbiszamuhatarozataval. C>«>. \ . ri_, (\\ • 6.
Hatarozatszam:2617/2016. \ ~l '\ ~. •

. .. IS" dr. Szal6kiSzilvia <. .'

Budapest,2016.apnhs kazszolgaltatasokertfelelOseln~helyette~ . '
MagyarEnergetikaies Kazmu-szabalyozal>lHivatal
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