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SÉRLEn_ÜZEMELTETÉS/SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészröl

Név: BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 6768 Baks, Fö utca 92,

adószám: 15726645-2-06

statisztikai számjel: 15726645-6411-321-06

törzskönyvi azonosító szám: 726643

képviseli: Búza Zsolt Polgarmester, mint viziközmü-tulajdonos, Ellatasért Felelös

(tovabbiakban: Ellátásért Fe/e/ős)

valamint,

az ALFÖLD víz Regionális Vlz/kOzmO-szo/gáltat6 ZártkOrOen MOkOdó

Részvénytársaság

székhe/y/clm: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

cégjegyzékszám: 04-10-001580

nyilvántartó Biróság: Gyulai Törvényszék Cégblr6saga

adószám: 13100887-2-04

stalisztlkai számje/: 13100887-3600-114-04

bankszámlaszám: 10402609-26017989-00000000,

mint Viziközmü-szolgaltat6 (továbbiakban: VlzlkOzmO-szolgáltat6)

tovabbiakban együttesen: Fe/ek

között az alulIrott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
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1. PREAMBULUM

1.1. Jelen szerzódés célja

A jelen szerzödés célja, hogy az Ellatasi Felelös Magyarorszag helyi
önkormányzatair61 sz616 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21.pontjában, a víziközmü-
szolgaltatasr61 sz616 2011. évi CCIX. törvényben (tovabbiakban: Vksztv.), továbba a
Vksztv. egyes rendelkézéseinek végrehajtasar61 sz616 58/2013. (11.27.)
Kormanyrendeletbe (tovabbiakban: Rendelet) foglalt közmüves iv6vizellatassal
kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget tegyen, és ezaltal a 'viz/közmü-
szolgallatast igénybe vevö Felhasznal6k a mindenkor hatalyos jogszabalyokban
foglall követelményeknek megfelelö viz/közmü-szolgaltatasban részesüljenek.

1.2, A vlzlkOzmO-Ozemeltetés jogclme

Felek az Ellatásért Felelös tulajdonaban all6 meglévö és a jövöben létrejövö
viziközmüvek Vlziközmű-szolgaltat6 altali üzemeltetésére, a viziközmü-szolgaltatasi
tevékenység Ellatasért Felelös közigazgatasi, a Vksztv. 2. § 4. pontjaban
meghatarozott ellatasi területén történö E!lIatására az alabbi, Vksztv, 15. § (2)
bekezdés c, pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerzödést (tovabbiakban:
Szerződést) kötik,

2. ALAPELVEK

2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerzödés targyat képezö viziközmü-vagyon a nemzeti vagyonr61 sz616 2011,
évi CXCVI. törvény alapjan a helyi önk()rman~zat korlatozottan forgalomképes
törzsvagyonat képezi, ily m6don a vlzikOzmű-vagyon közösségi érdek szerinti
hasznositása és meg6vasa - az átlathat6 és felelös gazdalkodas hosszú tavon
történö megval6sltasa aJtai - a törvényben meghatarozott érdek.

2.2. Az ellátási felelősség elve

A Vksztv, alapjan a helyi önkormanyzat kötelesség~ és joga gondoskodni a
közműves Iv6vlzellatassal és közmüves szennyvízeivezetéssel és tisztítassal
kapcsolatos vlz/közmű-szolgaltatasi feladatok elvégzéséröl.

2.3.A szolgáltat61 felelősség elve

A Viziközmű-szolgaltat6, az ellátási területen a vlziközmü-szolgaltatás nyújtásár61 e
szerződés hatálya alatt a Vksztv, és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a
rábizott viziközmű-szolgállatás keretében - a vlzikOzmű-rendszer teljesítö
képességének mértékéig - fogadja a vizi közmű-rendszerre rácsatlakoznl kiván6
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a
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Felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező
szennyvizek ősszegyűjtését, elvezetését és tisztitását.

2.4, Az lJzemeltetésl Jogviszonyban érvényeslJ/ő alapelvek

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. §
(1) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vkszll/. 1 § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti alkalmazási sorrend követelményének betartása mellett.

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen szerződésben és annak mellékleteiben használt fogalmak, kifejezések
tekintetében az ott meghatározottak, illell/e a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben
foglaltak az irányadók.

4. A BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA
FELJOGOSiTÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

4.1. Az Ellátásért Felelős tulajdonosi részesedése a VízlközmO.szolgáltat6ban

Felek rögzitik, hogya Vkszll/. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellözik, tekintettel arra,
hogy az Ellátásért Felelős a Viziközmű-szolgáltató gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytulajdonnal rendelkezik 2013. május 16. napjától, a
Viziközmű-szolgáltató a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint
kizárólag az állam és a telepOlési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a
tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vlziközmű-rendszerek
Vízi közmű-szolgáltató általi Ozemeltetése, mely magában foglalja a Vkszll/. 2. § 24.
pont szerinti:

közműves ivóvizellátást az ahhoz kapcsolódó települési tűziviz biztosltással, melyet
a Viziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közOzemi jogviszony keretében nyújt.
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6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA (IDŐBELI, TERÜLETI, TÁRGYI
HATÁLY)

6.1. A szerz6dts ídőbelí hatálya

A jelen Szerzödés a Felek aláírását követően a Vkszll/. 22. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a Magyar Energetlkai- és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) jóváhagyó határozatának jogeröre emelkedését követő 30.
napon, de nem hamarabb, mint 2015. január 1. napjával lép hatályba és hatálya
határozatlan ideig tart. •

6.2.A szerződés tárgyí hatálya

A jelen szerzödés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelős tulajdonában álló
meglévö és a jövőben létrejövő közműves Iv6vlzellátást (az ahhoz kapcsolódó
telepOlési tOzivlz biztosltással) biztosltó vizi közmű-rendszereinek üzemeltetésére,
mely vlziközmű-rendszerek átadás kori vagyonértékelését a Vksztv. 12. § (1)
bekezdése alapján a szOkséges műszaki azonosltó adatokkal együttesen az 1. sz.
mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3. A szerződ,ls terülelí hatálya

Jelen szerződés terOleti hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelös közigazgatási
területe. Belterület 1 hrsz-tól -975/2 hrsz-ig. KOIterület: 02/2-03

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT ,

7.1.A VlzlközmO·lJzemeltetésl Jog átadására, valamint a VízíközmO.szolgáltatásl
tevékenys,ég ellátására vonatkoz6 nyilatkozat

1. Az Ellát€lsért Felelös jelen okirat aláirásával kizárólagos jelleggel felruházza a
Vlziközmű-szolgáltatót a 6.2. pont szerinti vlziközmO-rehdszerek bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási
helyeire nézve a viziközmű-szolgáltatási tevékenység ell~tásának jogával.

2. Az Ellátásért Felelős továbbá' kötelezi magát. hogy a jelen szerzödés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és műszaki azonosltó adatok, valamint átadás-
áll/étell jegyzökönyv szerinti vlzlközmO-rendszerek viziközműveit a jelen
Szerződésben Irt feltételekkel a Vizi közmű-szolgáltató bérleti-üzemeltetésébe adja. a
Vizközmű-szolgáltató pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelös üzemeltetésbe
adott vizi közmű-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint üzemelteti.
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6. A Vlziközmü-szolgáltat6 jelen okirat aláirásával szavatossági felelősséget
vállal a viziközmü-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő végzésére és az eseliegesen előfordul6 hibás teljesltésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.

3. Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kijelenti, hogy a viziközmO-
szolgáltatási tevékenység teljesitését. illetve a vlziközmü-szolgáltatás ellátásának
folyamatosságát korlátoz6, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási
szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.

5. Az Ellátásért Felalős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartoz6 viziközmü-rendszerekre nézve a 8.1.3. pontban
foglaltak szerinti viziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kiván
létrehozni, úgy jog létrehozását megelőzően irásban kikéri a Vlziközmü-szolgáltat6
állásfoglalását annak vlzikőzmü-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt
hatása tekintetében.
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4. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1. sz.
mellékletben felsorolt vlziközmü-rendszerekre nézve a 8.1.2. pontban foglaltak
szerinti viziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezitő vagy
kizár6 körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arr61 haladéktalanul
irás ban értesiti a Viziközmü-szolgáltat6t.

7. Amennyiben az Ellátásért Felelős a vlziközmO-fajlesztést érintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem
érvényes Iti, úgy a Viziközmü-szolgáltat6 belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselöjeként jogosult ezen garanciális igénye~et annak kötelezett jével szemben
érvényesItenI. A képviselet azonban nem mentesiti az Ellátásért Felelőst a jelen
Szerződés szerinti, a Vizikőzmü-szolgáltat6 irányában fennáll6 polgári jogi
kötelezettségei al61.

8.2. A vlzlközmo·lJzemeltetésével
követelmények

1. A Vlziközmü-szolgáltat6 köteles a rendelkezésére bocsátott vlziközmüveket _
a szükséges mértékben - folyamatosan, szakszerüen kezelni, üzemeltetni és
karoantarlani, Viziközmü-szolgáltatói feladatainak a vonatkoz6 jogszabályi
előirásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

8. Az Ellátásért Felelős a 8.1.7. pontban foglalt garanciális jogok Viziközmü-
szolgáltató általi érvényesitéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja a
ViziközmO-szolgáltat6 részére.

KAPCSOLATOS8. A VíZIKÖZMÚ-ÜZEMEL TETÉSSEL
RENDELKEZÉSEK

8. Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja: a jelen Szerződés 6.1.

pontjában foglalt hatályba lépés napja.

8.f. Szavatosságl jogok és kötelezettségek

1. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletb,~n felsorolt
vlziközmü-rendszerek vizikőzmüvei a kizárólagos tulajdonában állnak.

6. A Felek tudomásul veszik, hogya Viziközmü-szolgáltató Vksztv
r

43. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megillető vlziközmü-

szolgáltatási jogát nem engedheti át.

7. Felek rögzltik, hogy nem minősül a 7.1.6. pont szerinti 1090SUltsá9
átengedésének, amennyiben a Viziközmü-szolgáltató a Vksztv. vagr Rendelet
szerint a Hivatal engedélye, Illetve tájékoztatása mellett 13.1. pon\ban foglalt
kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint jár el. I

5. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló viziközmO-rendszert a Vlziközmü-
szolgáltató a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti üzemeltetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssei keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá a
Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

2. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
vlzikőzmüvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan jO<Ja, mely a
viziközmü-üzemeltetés jogszerü folytatását kizámá, vagy az annak kőrébe tartoz6
vlziközmü-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy

elnehezltené.
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4. Felek rögzitik, hogya Vlziközmü-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.1. pontja
alapján a birtokba vett viziközmO-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok,
melyek a viziközmO-szolgáltatási tevékenység szerződésszerü teljesitéséhez a
Vksztv. és a Rendelet alapján okszerűen szükségesek.

3. Az 5. pontban - szerződés tárgya - megjelölt tevékenységek zavartalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birt.okba adja.
a Vlziközmü-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
részletezett vlziközmü-rendszer vlziközmüveit, valamint azok alkotórészelt és

tartozékait.
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2. A Vlziközmü-szolgáltató kijelenti, hogy 'megfelel a viziközművek
üzemeltetéséről szóló 2112002. (IV.25.) KöViM rehdeletben és a vlziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendeletben az Vlziközmű-szolgáltatóra
vonatkozóan előirt feltételeknek; I

3. A Vlziközmü-szolgáltató rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet által
előirt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerzödés hat,\lyba lépésével, amely a fenti
jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerü és biztonságos üzemeltetéssei
kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi
előirásokai, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok: I

Vlzmüvek Üzemeltetési Szabályzata

4. A Viziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, ~ogy a jelen szerzödés 1. sz.
mellékletében meghatározott vlziközmű-rendszerek. üzemeltetésére vonatkozó
vizjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében megindltja a szükséges
hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.

I

5. A Vlziközmű-szolgáltató a szakmai követelm~nyek bizlosltása érdekében
köteles különösen:

a. a vizjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a
hatóság által jóváhagyott üzemeltetési utasltásban elölrt feltételeknek
mindenkor eleget tenni;

b. a Vizi közmű-szolgáltató teljes üzemeljetésl terOletére vonatkozó,
mindenkor hatályos - a vlzügyi hatósÉlg által jóváhagyott, a jelen
Szerződés 2. sz. mellékletét képezö I - VIzművek Üzemeltetési
Szabályzatban lévö előirásokat betartani; I

C. újonnan létesltett vlziközmO űzemeltlltésbe kerOlése esetén a
vonatkozó vizjogi üzemeltetési engedélYt beszerezni, amelyhez az
Ellatásért Felelős minden szükséges közreműködést köteles megadni;

d. a jelen Szerződésben foglalt vlziközmd-üzemeltetési és vizi közmű-
szolgáltatási tevékenység folyamatos ellátásához szűkséges - jelen
Szerződés 8.2. pontjában foglalt műszaki és a Szerzödés 8.3.
pontjában foglalt személyi feltételeket bizt?sitani;

e. a Jelen szerzödés 8.11. pontjában részletezett szükséges karbantartási,
javltási munkálatokat megfelelö idöben éS,minöségben elvégezni;
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f. a vlziközmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása
érdekében napi 24 óra ban müködő, hibabejelentés fogadására
alkalmas űgyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és

működtetni;

g. hibaelháritó részleget fenntartani, a hibaelhárltás során a jogszabályi és
egyéb ágazati elöirások szerint eljárni, és biztositani a hiba kijavitását
az elhárltási határidőn belül;

h. A jogszabályokban, illelve az illetékes hatóságok áltat kiadot\, a
viziközművek üzemeltetésévei kapcsolatos engedélyekben elölrt
méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;

üzemnaplót vezetni, amely tartalmazza a viziközmű üzemeltetésévei
kapcsolatos minden lényeges adatot és esemény1;

j. a fentieken túl a Vlziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős
által üzemeltetésre átadott vizi közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó,
és az üzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági
előlrásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon
károkat, amelyek az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági elöirások
neki felróható megszegéséből erednek.

k. Amennyiben a hatóságok által érvényesitett birságok nem a
Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból lettek kivelve, úgy a
Vizi közmű-szolgáltató köteles meglllnni minden töle elvárhatót annak
érdekében, hogy az Igy keletkezett vagyoni hátránya szennyezö fizet
alapelvének megfelelöen a tényleges szennyezőre áthárltásra kerüljön.

Amennyiben a 8.2.5. k. pont szerinti áthárltás nem lehetséges, úgy a
Viziközmű-szolgáltató a birságot az érintett viziközmű-rendszer
költségei között számolja el.

m. A Viziközmű-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivóvizbázis
védelmi feladatok ellátása is a vlziközmű-fejlesztés kivételével.

n. a Viziközmű-szolgáltató pontos, hiteles, analitikus részletességgel is
áttekinthetö, az ügyviteli lehetőségekhez mérten naprakész
költségkimutatásokat köteles vezetni az ellátási területre vonatkozó
legyOjtéssel is.
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o. A Vlziközmü-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért
Felelös a közérdekü adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelö módon megismerheti, az adatokról
közérdekből felvilágositást kérhet, mely Irásbeli megkeresésre a
Viziközmü-szolgáltató a megkereséstöl számltott 15 napon belül
köteles felvilágosltást adni, adatot szolgáitatni.

p. Harmadik személy irányában, a szerződés teljesitése körében
felmerülő adatszolgáltatás során a Viziközmü-szolgáltató a polgári jog
üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXII., az infonnációs
önrendelkezési jog ról és az információszabadságról szóló törvény. a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8.3. A vlziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos személyi követelmények

1. A Viziközmü-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenysége keretében biztositani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
vlziközmüvek üzemeltetéséröl szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben az
Viziközmü-szolgáltatóra vonatkozóan előirt személyi feltételeket.

2. A Vizikőzmü-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a 2112002. (IV. 25.) KöViM
rendelet által elöirt üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerü és
biztonságos üzemeltetéssei kapcsolatos müszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségügyi elöirásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Vlzmüvek Üzemeltetési Szabályzata,
Csatornamüvek Üzemeltetési szabályzata 2005. február: 2. sz. melléklet.

3. A ViziközmO-szolgáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
mükődtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok
előirásainak a belsO szabályzataiban és belső utasltásaiban előirtak szerint
mindenkor érvényt szerez.

8.4. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vIzvédelmI követelmények

1. A Vizikőzmü-szolgáltató a vlziközmü-rendszerek üzemeltetése során köteles
eleget tenni a környezetvédelemmel, tennészetvédelemmel és vizvédelemmel
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az
ennEIk alapján elkészltett belső utasitási rendben rögzitett követelményeknek,
különös tekintettel a:

a. mükődési engedélyben;
b. vizjogi üzemeltetési engedélyben,
c. hulladékkezelési engedélyben;
d. önellenőrzési tervben;
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foglaltakra.

2. A vlziközmü-rendszerek üzemeltetése során: keletkező hulladékokat,
esetleges veszélyes anyagokat a kömyezetvédelmi jogszabályok maradéktalan
betartásával köteles kezelni, illetve hasznositani. .

8.5. A vlzlközmű·üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek

1. Az Ellátásért Felelős a ViziközmO-szolgáltató áitali bérleti-üzemeltetési jog
gyakorlása ellenében bérleti dijra jogosult. •

2. Az Ellátásért Felelőst megillető bérleti dlj éves mértéke megegyezik az
aktuális vizdíjakban és szennyvizdijakban FVm' mértél<egységben meghatározott
fajlagos összeg és az éves felhasználói számlákban kis~ámlázott vizmennyiség és
szennyvizmennyiség szorzatával.

3. A tárgyfélévet követő 60. napig a Viziközmü-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévben értékesltett viz és szennyviz
mennyiségéröl.

4. A tárgyévi bérleti dlj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Vlziközmü-szolgáltató által a naptári félévet kővető 60. napig szolgáltatott
adatok Ismeretében állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel - a 8.5.6.
pontban foglaltak kivételével - a Vlziközmü-szolgáltató rés?ére.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján fizetendö
bérleti dij összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által
megállapltott szolgáltatási dijban foglalt mértéknél azzal, hogya bérleti dij nem
okozhatja az viziközmü-üzemeltetési tevékenység,.veszteségét.

I
8.6. Vlz/közmű·fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyIlvántartására

vonatkozó rendelkezések I

1. A Vksztv. 69.§ (1) bekezdésében foglaltak s"Srint a Viziközmü-szolgáltató
vlziközmO-fejlesztési hozzájárulást köteles beszed ni.

2. Vlziközmü-szolgáltató a be szedett vlziközmO-fejlesztésl hozzájárulással az
Ellátásért Felelős felé elszámolási kötelezettséggel tartozik ezért azt fennálló
kötelezettségeként nyilvántart ja viziközmü-rendszer ágazati bontásban.

3. Tekintettel arra, hogy a vlzikőzmü-fejleszlési kötelezettség az Ellátásért
Felelőst terheli, a Vlzikőzmü-szolgáltató a tárgyévben beszedett, kötelezettség ként
nyilvántartott összeget az Ellátásért Felelős részére tárgyévet követő év március 31-
ig átutalja.

14



az alábbi

-~,....,.
B~RLETI- úz EMELTET~SISZERZÖD~S

BAKSKOZS~GÖNKORMÁNVZATA

8.7. A tervszerű vlzlközmű-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezllsek

1. A viziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala. a gördülö
fejlesztési terv elkészitése és Hivatali jóváhagyásra történő előte~esztése, illetve a
jóváhagyott gördülö fejlesztési tervben foglalt viziközmű-fejlesztések megvalósítása
az Ellátásért Felelős Joga és kötelessége.

2. Az Ellátásért Felelös vizlközmüveire irányuló tervszerű beruházási, felújítási
tevékenységet, melynek célja új viziközmű létesítése vagy a meglévö viziközmű
bövitése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Vlziközmü-fejlesztés) a
Viziközmű-szolgáltató a Vksztv. 29. § (4) bekezdése alapján önálló vállalkozási
szerződés alapján jogosult elvégezni.

3. A tervszerű viziközmű-fejlesztések körébe tartozó értéknövelő felújítások,
rekonstrukciók finanszirozására elsösorban a Viziközmű-szolgáltató által a bérleti-
üzemeltetésbe adott vlziközmű-vagyon után fizetendő bérleti dlj nyújt fedezetet.

4. A tervszerű viziközmű-fejlesztés tárgykörébe kOIönösen
beavatkozások tartoznak:

A. ÉpOlet

a. tetők cseréje és szigetelése
b. homlokzat felújítása, höszigetelése
c. fütöberendezések (kazánok) cseréje
d. fűtéskorszerűsités
e. burkolatépítés

nyilászárók cseréje

B. Telephelyek, védőferOletek

a. A meglévö utak, térburkolatok teljes körű helyreállitása
b. kerítések, kortátok betéteinek, dróthálózatának, lábazatának teljes

cseréje

C. Fúrt kutak

a. betétszürö cső beépítés, vagy csere,
b. kutak vizzárózása (cementezés),
c. mélyítés ráfúrással,
d. melléfúrásos felújítása

D. Tárolók, vlZlomyok

a. BetonfelOletek teljes javítása, új vizzáró, vagy koptatóréteg felhordása.
b. AcélszerkezetO viztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének teljes

felújítása.
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c. Acélszerkezetü viztomyok valamennyi acélszerkezetének teljes
felújitása

d. A vezetékek teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket
cserélik.

e. A felépitményeknél azok a munkák, melyek az épOletek felújítása; közé
sorolandók.

f. Szellöző berendezések teljes felújltása.

E. VíZlisZlílás mOtárgyai
a. Betonfelületek teljes javitása, új vlzzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történö cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
c. Monolit csatornák esetén két ellenörző akna, vagy két műtárgy közötti

csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák, vagy nyomóvezetékek kilakaras nélkOIi technológia kkal

végzett javítasa minimálisan két ellenőrzö akna, vagy műtárgy közötti
távolsagban.

e. Aknák teljes körü felújltása (betonfelOletek javitasa, vlzzáró vakolat
készitése, aknafedlap cseréje).

f. Csőköteges, vagy lemezes ülepltők betételnek teljes cseréje.
g. Acélszerkezetü tartalyok valamennyi acél szerkezetének teljes

felújítása.
h. A felépítményeknél azok a munkak, melyek az épületek felújitásai közé

sorolandók.

F. Vlzvezetékek és mOtárgyai
a. Meglévő vizvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendö

cső hossz eléri, vagy meghaladja a cső gyértasi hosszat. vagy legalább
az 5 m-t.

b. A vezetékek szakaszos, csomópontok kllzötti szakaszon, de legalább
egy gyártási hosszt, vagy 5 métert meghaladó hosszban vagy teljes
hosszban történő cseréje, vagy ha a cserét csak vákuumos
vlzszintsüllyesztéssel lehet megvalósltan( és ha csak a vezetéket
cserélik.

c. Szerelvények cseréje (aknák szerelvényei, elzaró szerelvények,
szivacsbehelyezö, mosató hely, tOzcsap, közkifolyó).

d. A bekötővezetékek cseréje.
e. Aknák teljes körű felújitása.

G. Szivattyútelepek, nyomásfokozók, átadási pontok
e. Betonfelületek teljes javitasa, új vlzzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kltakarás nélküli technológiakkal végzett javltésa

minimálisan két csomópont közötti tavolságban.
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c. A felépltményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújitásai közé
sorolandók.

H. Erós- és gyengeáramú elektromos vezetékek és mŰlárgyaik, térvifágitás
a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy

ellenörzö akna közötti), vagy teljes hossz ban történö cseréje.
b. Oszlopcsere .
c. Szigetelö, vagy szigetelö lánc csere teljes hosszon.
d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.

,. Szennyvlzelvezetó rendszer (gravitáci6s és kényszeráramoltatású) és
mútárgyaik

a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendö csatorna szakasz
hossza meghaladja a csö gyártási hosszát és a 4 métert, vagy a
vezeték és idom cserét csak vákuumos vízszintsüllyesztéssei lehet
megvalósítani, ha csak a vezetéket cserélik.

b. Bekötöcsatornák cseréje.
c. Csatomák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása

minimálisan két ellenörzö akna közötti távolságban.
d. A csatomaakna megsüllyedésének megszüntetése, ha az az akna

újjáépltésével jár együtt.
e. Aknák teljes körü felújítása.

J. Szennyvizáteme/ók, beemeI6-, és szív6aknák
a. AmOtárgyak vezetékeí teljes hosszban történö cseréje, ha csak a

vezetékei cserélik.
b. AmOtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. BetonfelOletek teljes javítása és vízzáró vagy koptató réteg felhordása.
d. Aknák teljes körű felújítása.
e. A felépitményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé

sorolandók.
f. Atemelö szivattyúk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

K. Szennyvlzlisztítás, tárolás műtárgyai
a. Betonfelületek teljes javitása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
c. Két ellenörző akna, vagy két mOtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javitása

minimálisan két ellenőrzö akna, vagy műtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körű felújítása.
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f. Zsilip szerelvények moz!Jó alkatrészeinek teljes cseréje, vagy az elzáró
és szabályozó szerelvények komplett cseréje.

g. Iszaprothasztók höszigetelésének, vagy kupolájának teljes körü
felújítása.

h. A felépitményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.

L. Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. födarabok cseréje
c. gépek, berendezések teljes körű felújítása

M. Irányítástechníkai, informatikai eszköz6k
a. eszközök cseréje
b. eszköz födarabok cseréje
c. eszköz teljes körű felújilllsa

8.8. A g/jrdüló fejlesztési terv

1. Felek rögzitik, hogy a vízíközmO-szolgáltatás hosszútávú biztosIthatósága
érdekében a Vksztv. 11. § szerint gördülö fejlesztési tervet készít az Ellátásért
Felelös az arra irányadó mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában
és tartalommal.

2. A felújítási és pótlási, valamint beruházási terv (továbbiakban: gördülö
fejlesztési terv) Hivatal részére történö elkészltése és benyújtása a Vksztv. 11. § (3)
bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellátásért Felelös
kötelezettsége.

3. A Viziközmü-szolgáltató kötell~zettséget vállal arra, hogy a 8.8.2. pontban
foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében a míndenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelö tartalomhoz a ViziközmO.oszolgáltató írásban javaslatot
készít, illetve annak elkészitéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad
az Ellátásért Felelösnek.

4. A Vízíközmű-szolgáltató legkésöbb a tárgyévet megelözö év augusztus 15.
napjáig tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelöst a közműveinek általános
állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy elöterjesszen az egy éven belül szükségessé
váló rekonstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában a Viziközmü-szolgáltató az
egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerülési köllségét,
illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is
köteles ismertetni, az Ellátásért Felelős közmüvagyon gazdálkodással kapcsolatos
következö évre vonatkozó döntéseinek elösegítése érdekében.
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5. A ",konstrukciós és felújitási munkák költségét az Ellátásért Felelös
szerepellHtl az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében.

8.9. A 1~li.bae/hárítással összefüggő értéknövelö felújításokra vonatkozó
ren ct'si/kezések

1. Arnl>nnyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan
beavatkozást igényel, s a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve
értéknöv,,115 felújitások számviteli kategóriájába sorolódik, s javltás jellegű
beavatkoz,l"ra nincs mód, illetve az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknövelő felújltás elvégzésére a Vlzikőzmű-szolgáltató jogosult, illetve a
biztonsá~I()Sellátás fenntartása érdekében egyben köteles is.

2. A \/ksztv. 30. § (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekében, a Vlziközmű-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény
rendelkezés ei alapján az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

3. Az 1. pontban foglaltakon kívül a Viziközmű-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felújitás körébe tartoznak, és amely
elmaradá"'21 az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély
felmerülésé\lel közvetlenül fenyeget.

4. EZE,n fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a 8.11.2. és
8.11.3. pontban foglaltak szerint jár a Viziközmű.szolgáltató

5. A 0.9.1. és 8.9.3. pont szerinti müszaki probléma esetén a Vlziközmü-
szolgáltató a hiba bekövetkezésétől számitott két munkanapon belül _ ahol az
Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser szolgálatot
müködtet ""on nal - értesíteni köteles az Ellátásért Felelöst, aki jogosult képviselője
útján a bea"atkozást megtekinteni. arról tájékozódni.

6. Ha il Viziközmü-szolgáltatónak felróható okból a jelen 8.9. pont szerint
viziközmü\lHk elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás
folyamatoss:;l!lát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelös a jelen
szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesltésre elégséges határidő
egyidejü ~citüzésével Irásban felszólltja a Vlziközmü-szolgáltatót a szükséges
intézkedés,~'( megtételére, sennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat
a szüksége!s beavatkozások elvégzéséről.

7. A Vi"il(özmü-szolgáltató a 8.9. pontban me9határozottak szerint elvégzett
beavatkozá,~,okat a naptári félévet követö hónapban teljes önköltség + 3% árrést
tartalmazó ,ll'On jogosult, a tárgy/élévet követö 90. napra szóló fizetési határidővel az
Ellátásért Fe,r"lös felé leszámlázni.
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8. A teljes önköltségi ár a Hivatal által jóváhagyott, őnköltségszámltási
szabályzat szerint meghatározott áro

9. A hibajelleggel, váratlanul felmerülö értéknövelő felújítások, rekonstrukciók
körébe tartozó munkák finanszirozására elsösorban a Viziközmü-szolgáltató által a
bérteti-üzemeltetésbe adott viziközmü-vagyon után fizetendő bérleti dij nyújt
fedezetet.

10. A Viziközmü-szolgáltató a számla megküldésévei egyidejüleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogya víziközmü-fejlesztés müszakl és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelöen nyilvántartásba vehető legyen.

11. A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújítások tárgykörébe
különösen a 8.7.4. pontban felsoroltak tartoznak.

8.10. A vlzíkőzmú.fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak
Ozemeltetésre való átvételének rendje

1. A Vlziközmü-szolgáltató által elvégzett vlziközmü-fejlesztés eredményeképpen
létrejövö vlziközmü az üzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába
kerül.

2. A Vlzlközmü-szolgáltató a kiállított számla megküldésévei egyidejüleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogya viziközmü-fejlesztés müszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelös
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelőel'i nyilvántartásba vehető legyen.

3. Az elvégzett vlziközmü-fejlesztések eredményeképpen létrejövő
víziközmüveket az Ellátásért Felelős számviteli nyilvántartásba veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejüleg ezen tényről' tájékoztatja a Viziközmü-
szolgáltatót. .

4. A nem a vlziközmü-szolgáltató által elvégzett vl~iközmü-fejlesztés esetén a
kivitelezőtől átvett müszaki átadás-átVételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
Felelős szintén megküldeni köteles a Vlziközmü-szolgáltató részére.

5. A Viziközmü-szolgáltató _amennyiben a vlziközmü-Iétesitmény rendelkezik a
Víziközmü·szolgáltató hozzájárulásának figyelembe vételévei kiadott vizjogi létesités;
engedéllyel, és a müszaki átadás·átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély azt előírja, úgy a próba üzem sikeresen befejezödött és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a viziközmü üzemeltetésre alkalmas - köteles és kizárólagosan
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jogosult a megvalósult viziközmű-Iétesitményl üzemeltetésre átadás-átvételi és
üzembe helyezé si eljárás keretében átvenni.

8.11. Karbantartás és javítás

1. A Vlziközmű-szolgáltató kizárólagosan jogosult. egyben köteles a
karbantartási és javítási tevékenységek elvé~Izésre, mely magában foglalja az
üzemeltetésben lévő Ellátásért Felelős tulajdonában álló vlzikőzműtárgy,
nyomvonalas létesitmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli
működtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,
zavartalan és biztonságos működtetését szolg31ó javltási, karbantartási munka saját
költségen történő elvégzését, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárltásl.

2. A Víziközmű-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelháritást a
hibajelentést követöen azonnal - de legkésöbb három órán belül - tartozik
megkezdeni.

3. A közvetlen kárveszéllyel nem Jaro Ozemzavar elhárítást a VIziközmű-
szolgáltató a híbajelentés után lehetőség ,;zerint azonnal, de legkésöbb 3
munkanapon belül tartozik megkezdeni.

4. Amennyiben a Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból a viziközmű-tárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javit~sa elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelös jelen pontra
történő hivatkozással irásban felszólítja a: Viziközmű-szolgáltatót a munka
elvégzésére. Ha a Vlziközmű-szolgáltató ennek ellenére is késlekedik a karbantartás
vagy javItás elvégzésével, úgy ezen munkála!okat az Ellátásért Felelös jogosult a
Vlziközmű-szolgáltató költségére elvégezni.

5. A karbantartás és javltás tárgykörébe a vlziközművek-üzemeltetésével
összefüggő, a 8.7.4. pont aiá nem tartozó beavatkozások tartoznak, Igy különösen a
használatban lévő tárgyi eszköz üzemképességének folyamatos, zavartalan,
biztonságos megőrzése, az ezt szolgáló javitási: karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerű, megelőző karbantartást és mindazon javítási, karbantartási
tevékenységet, ameíyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kelt végezni
(például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, me ly nem minősül
fődarabnak, illetve a vezeték-hálózaton végzett csőtőrések elhárítása stb.), oly
módon, hogy az a folyamatos elhasználódás re1dszeres helyreállltását eredményezi.

8.12. Vízíkőzmü-vagyonnal folytatott vízlkőzmú-szolgáltatáson kívülí
vállalkozási tevékenység

1. A Vlzikőzmű-szolgáitatót a Vksztv. 43. § (4) bekezdés szerint megilleti az
általa üzemeltetésre átvett viziközmű-rendszerek kizárólagos hasznosltási joga oly
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módon, hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt vlziközmű-szolgáltatási
tevékenységre meghatározottak teljesülését, illetve az nem veszélyeztetheti az
víziközmű-vagyon állagát, a folyamatos, bíztonságos ellátást.

2. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló viztomyon hirdetési felület, illetve
antennák elhelyezése esetén a Víziközmű-szolgáltató vagyonhasznosltási jutalékot
fizet az Ellátásért Felelősnek az általa viztomyon reklámfelütet, illetve antenna
elhelyezésre Irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggően kiszámlázott bérleti dij
50%-ának megfelelő összegben.

3. A Vizi közmű-szolgáltató a bérbe vevő (távkőzlési antennál, illetve hirdetést
elhelyező harmadik személy) irányába történt számlázást követő 15 munkanapon
belül az Ellátásért Felelőst tájékoztatja a vagyonhasznositási jutalék 8.12.2. pont
szerint meghatározott összegéről, melyről az EllátásérI Felelős 30 napos fizetési
határidővel számlát jogosult kiállítani a Vizi közmű-szolgáltató részére.

4. A ViziközmO-szolgáltató a szerződés megkötésétől számItott 30 napon belűl
Irásban tájékoztatatja az Ellátásért Felelőst a távközlési antenna, illetve hirdetési
felület bérleti jogviszonyának létrejöttéröl.

5. A Viziközmű-szolgáltató a hasznositás keretében a harmadik személyek által
okozott károkért az Ellátásért Felelős írányába úgy felel, mintha azokat maga okozta
volna.

6. A jelen szerződés aláirásakor fennálló, jelen pont hatálya alá tartozó bérleti
szerződéses jogviszonyok tekintetében az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával
kifejezetten hozzájárut ahhoz, hogy az Ellátásért felelős, mint Bérbe adó helyébe
általános jogutódként a Vizi közmű-szolgáltató lépjen. A fennáltó bérleti jogviszonyok
(szerződések) tételes felsorolását a jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

8.13. A Vízlközmü-üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatásí, egyeztetési
kőtelezettségek

1. Felek megállapodnak abban, hogy az illlamháztartás szervezetei beszámolási
és kőnyvvezetési kőtelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos
jogszabály rendelkezései alapján az Elliltásért Felelős könyvvitelí mérlegében
kimutatott eszközeire - ezen belül a vlziközmű-vagyonra • vonatkozó éves leltározási
kötelezettség teljesltése érdekében együttmOködnek, a szükséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesItik.

2. A vlzikőzmO-fejlesztés eredményeképpen létrejövő viziközmO vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.10.3. pontja szerint köteles a Viziközmű-
szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött
vizi közmű-vagyon mOszaki paramétereiröl.
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12. Az Ellátásért Felelős az ellenörzés sórán birtokába kerDlt adatokat,
információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fel.

7. A VlziközmO-szolgáltató a nem megfelelö minőségü, szakszerOtlen. vagy a
jóváhagyott teMől eltérő munka esetében, az észle It hiba (hiányosságok) súlyától
fOggöen, tudomására jutását követöen azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti
az Ellátásért Felelősnél a munka azonnali leállltását, javitást, cserét.

9. A VlziközmO-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelőst
megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tartozó vlziközmO·létesltmények
Ozemeltetésének, állapotának, valamint a vlziközmú-szolgáltatás minöségének
ellenőrzési joga.

vonatkoz6fe/el6sségbfztosltására

2. A 8.15.1. pont szerint felelősségbiztosltás keretében biztositandó kockázatok
különösen:

a. általános felelösségbiztosltás;
b. a vlziközmO-szolgáltatási tevékenység felelösségbiztositása;
c. munkáltatói felelösségbiztosltás;
d. kömyezetszennyezési felelősségbiztosItás;
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11. A 8.14.10. eljárása során a VlziközmO-szolgáltató munkatársa köteles feltárni,
miszerint az Eltátásért Felelős képviseletében jár el. A ViziközmO-szolgáltató az
ellenőrzés eredményéről minden esetben, annak megtörténtétöl számltott 8 napon
belOllrásbeli tájékoztatást köteles adni az Ellátásért Felelös részére.

8.15. A VlzlközmO-szolgáltat6
kötelezettségek

1. A Vlziközmű-szolgáltató a jelen Szerzödés aláírásával a Vksztv. 19. §-a
alapján kötelezettséget vállal. a víziközmO-szolgáltatáshoz kapcsolódó
felelösségbiztosltási szerzödés megkötésére, a felelösségbiztosltási jogviszony
meglétéröl a Szerzödés hatálya alatt maga gondoskodik.

10. Az Ellátásért Felelös, mint képviseleti megbizottat felhatalmazza a Viziközmű-
szolgáltatót, hogy az Ellátásért Felelős megrendelésére vagy megbizása alapján
végzett nem közműves szennyvlzszállltási közszoigáltatást végzö harmadik
személynek a teljesitése körében felmerDlö tevékenységét annak jogszabályi
megfelelösége szempontjából ellenőrizze.

8. Abban az esetben, ha VlziközmO-szolgáltató 8.14.4., 8.14.6., valamint a
8.14.7. pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesitmény
üzemeltetését a VlziközmO-szolgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhatja.

4. Az Ellátásért Felelös köteles bevonni a VfziközmO-szolgáltatót a 8.14.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelőzően, mely eljárásban a Vlziközmú-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tenni.
Ennek keretében a Vlziközmú-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelőst tájékoztatni
az általa szakszerűtlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott mOszaki
megoldásról.

3. A ViziközmO-szolgáltatató ellenörzési joga kiterjed a tervezés (8.14.4. pont), a
kivitelezés, a mOszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8.14.5. és 8.14.6. pont).
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5. Felek rögzltik. hogy a Vksztv. 61. § -ban foglalt felhatalmazás alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosltottak, az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében egyOttmúködésre kötelezettek.

2. Az Ellátásért Felelős a ViziközmO-szolgáltató rendelkezésére bocsátja az
viziközmO-üzemeltetést érintő munkák előterveit, valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint
mindazon információt, amely a munkálatok megitélhetőségéhez szükséges.

3. A jelen Szerzödés 8.8. pontjában foglaltak szerint a VlziközmO-szolgáltató
köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelösnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelö gördülő fejlesztési terv elkészitéséhez,
annak benyújtásához.

4. A jelen szerzödés tárgyi hatálya alá tartozó vlziközmOvek értékcsökkenési
lelrási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,
hogy arról irásban tájékoztatja a VlziközmO-szolgáltatót.

8.14. A Feleket megll/etó ellenórzésl jogosultságok, az el/en6rzések rendje

1. A ViziközmO-szolgáltató jogosult ellenörizni minden olyan, a vlziközmO-
üzemeltetést érintö munkálatol, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tulajdonába kerDlő viziközmúveken harmadik személy végez.

5. Az Ellátásért Felelös Irásban köteles értesiteni a ViziközmO-szolgáltatót a
8.14.1. pont szerinti munkák megkezdéséröl.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.14.1. pontban foglalt munkálatok mOszaki átadás-
átvételi eljárására meghivja a VlziközmO-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenni, me ly észrevételeket jegyzőkönyvben rögzItenek.
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B. Iránylláslechnlkal eszközök:
g. folyamatos mérők és adatgyűjtők (on-line);
h. adatátvítel eszkőzei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelző és

adatátviteli kábelek;
vezérlők, berendezések (PLC);

j. folyamatirányítók (PG-k, számítógépek);
k. folyamatirányító szoftverek.

A. Gépi berendezések:
a. kútszivattyúk (búvárszivattyúk, villanymotor);
b. vizmérők;
c. motoros tolózárak hajtómüvei;
d. szennyvlzátemelők búvárszivattyúi;
e. szennyviztelepi átemelő szivattyúk;
f szennyviztelep reaktortereinek keverői.

a. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi
eszközöket az Ellátásért Felelős a következő Otemezés alapján, folyamatosan,
térltés ellenében a Vlziközmű-szolgáltató tulajdonába adja.

b. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-független tárgyi eszközön
SZOkségszerűen elvégzett felújítási és pótlási munka ráfordltásait a Társaság

BÉRLETI - UZEMELTETESI SZERZODES

BAKS KözsÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. A jelen pont szerinti vlziközmű-vagyon űzemeltetésből való kivon ásának
költségei az Ellátásért Feletőst terhelik.

8.19. A rendszer·független tárgyI eszközök speciálls elszámolási kérdéseiről

1. Felek rögzítik, hogya Vksztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszerfüggetlel1 viziközmű-elemek térltés ellenében a 8.19.4. d. pontban
foglaltak szerint a Vlziközmű-szolgáltató részére átadásra kerülnek.

2. Felek rögzitik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a vizi közmű olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a viziközműtői állagsérelem
nélkül elválaszthatók és a viziközmű-hálózaton vagy a viziközmű-hálózatok között -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. § 17. pont),
így kűlönősen:

26

-
~

3. A Vlziközmü-szolgáltató a rendszer független' vizi közmű-elemet számvíteli
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeítől elkülönítetten tartja nyilván, és
gondoskodik a szükségessé váló felújításáról, pótlásáról.,

4. Felek megállapodnak abban: hogy a 8.19.2. pontban részletezett tárgyi
eszkőzők tutajdonjogának tekintetében a következő speciális szabályt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:

-
~.

kapcsolódótevékenységéhez

gépjárművek által okozott károk
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e. teljesitési segédek, alvállalkozók
felelősségbiztosItás;

Munkagépek, munkagépként használt
felelősségbiztositá sa;

g. jármű flotta kötelezö felelősségbiztositása.

8.16. A Viziközmü-vagyon vagyonbiztositására vonatkozó kötelezettségek

1. Felek rögzitik, hogya Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon
vagyonbiztosilásáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni.

8.17. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közterületek használata

1. A Vlziközmű-szolgáltató kötelezettségeinek gyakorlásához a szűkséges
mértéki9 jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási terűletén lévő Ellátásért Felelős
tulajdonában álló közterűleteket igénybe venni, az utakra, illetve kőzterűletekre
vonatkozó szabályok betartása mellett.

4. A Vlziközmű-szolgáltató által megkötőtt vagyon biztosítás díját és annak
valamennyi költségét az Ellátásért Felelős a Viziközmü-szolgáltatónak számla
ellenében megfizetni köteles.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a
biztositási évet megelőző év szeptember 30. napjáig a Viziközmű-szolgáltató részére
irásban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, Ú9Y a Viziközmű-szolgáltató a
viziközmű-vagyonbiztositást a Ptk. 548. § második fordulata alapján jogosult az
Ellátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkőtni.

3. A 8.16.2. pont szerint ellenkező tartalmú jognyiiatkozatnak kell tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkötött vagyonbíztositási kötvény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartaimazó írásbeli értesítést.

2. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai
ellátása érdekében a Vlzikőzmü-szolgáltató által igénybe vett közterűleten a
Vizikőzmű-szolgáltató emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést használó
jármOveire parkolási dijat nem érvényesit.

8.18. Feleslegessé váló vizlközmüvek üzemeltetésből történő kIvonása

1. A szolgáltatásban feleslegessé váló viziközmű-vagyon űzemeltetési kőrböl
történö kivonását a Vizi közmű-szolgálta ló jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartozik azt
elfogadni.
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2. Amennyiben az Ellátásért Felelős közigazgatási területén található, a
Vizi közmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan

5. A tulajdonjog változás eredményeképpen a Viziközmü-szolgáltató vállalja,
hogyatargyi eszközön a változást követöen eszközölt rekonstrukciós, felújltási és
pótlási munkákat saját müködési bevételeiböl finanszirozza, az összeget az
Ellátásért Felelösre bérelt közmüvagyonl érintő rekonstrukciós elszámolás keretében
át nem terhelheti.

VONATKOZÓ[)íJÁRA
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10.1. A jelen szerződés megkőtésekor hatályos dl)ak

10. A VíZIKÖZMŰ-SZOLGÁL TATÁS
RENDELKEZÉSEK

~
~

tulajdonosa (vagy egyéb jogclmen használója) az ingatlan közműhálózatba való
bekötését kezdeményezi, a Vizi közmű-szolgáltató II be kötés lehetőségeiröl és
feltételeiről előzetes tájékoztatást ad.

9.2, Dijak beszedése

A VlziközmO-szolgáltató jogosult és egyben tartozik. a vízi közmű szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben viz- é's, csatomaszolgáltatási dijat
felszámltani, továbbá az egyéb irán~adó jogszabályoknak megfelelően a viziközmű-
fejlesztési hozzájárulást, valamint a vizterhelési dijat beszedni, illetve ezen
dljigényeket érvényesiteni. !

7. A víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal a víziközmü-szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatainak ellátásMa a mindenkor hatályos
Üzletszabályzatban meghatározott helyeken.

4. A Vlziközmü-szolgáltató kötelezettséget vállal' arra, hogy az igy létrejövő
vlziközmű-vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett negyedévente adatot
szolgáltat az Ellátásért Felelősnek.

B. Felek rögzitik, hogy a jelen Szerződés EÍlválaszthatatlan melléklete (4. sz.
melléklet) a Rendelet 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján az Üzletszabályzat
tervezete a Hivatal általi jóváhagyás végett.

B~RLETI- ÜZEMELTET~SISZERZOD~S
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3. A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján a bekötési kezdeményező Felhasználó
(Vksztv. szerint Beruházó) az igy létrejővő bekőtővezeték viziközmű tulajdonjogát az
Ellátásért Felelősre átruháZza. Az átruházásról szóló szerződés tekintetében a jelen
okirat aláirásával az Ellátásért Felelős meghatalma,cza a Vlziközmű-s,zolgáltatól,
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerzödést megkösse.

5. A bekötési vizmérő felszerelését, cseréjét, valari1int csatlakozás készltését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az Vlziközmíl-szolgáltató vagy megbízottja
köteles elvégezni.

6. A vlziközmű-szolgáltató köteles a viziközrT1Ü-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendelettel 6sszhangban a Hivatal által
jóváhagyott Üzletszabályzatban rögziteni.

~
~

JOGVISZONNYAL
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6. Annyiban. amennyiben a jelen fejezet hatálya ala tartozó tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszirozására támogatási szerződés hatálya is kite~ed
és a támogatási szerzödés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentősen elneheziti,
úgy a gátló körülmények megszűnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelős
tulajdonában maradnak.

saját könyveiben aktiválja. Az Ellatásért Felelős az eszközérték nullára történő
leirásáig (nulla eszközértéket eredményezö értékvesztés elszámolásáig) az
eszközt nyilvántart ja.

c. Felek rögzitik, hogy addig, amig az Ellátásért Felelős tartja nyilván az eszközt,
úgy a Viziközmü-szolgáltató ráforditásait bérelt vagyonon végrehajtott saját
beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.

d. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy az üzemeltetéshez szükséges,
nyilvántartása szennti nulla értékü tárgyi eszköz tulajdonjogát Viziközmü-
szolgáltatónak a leirást követő év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó
érték 10 %- os értéken számitott vételár megfizelése ellenében átruházza
kivéve, ha a Vlziközmü-szolgáltató selejtezési eljárás lefolytatására tesz
javaslatot.

e. A d. pont szerinti esetben a Vlziközmü-szolgáltató _ az üzemeltetéshez
szükséges mennyiségben - az eszköz pótlasáról gondoskodni köteles.

f. A feleslegessé váló rendszer független vizi közmű-elemek tekintetében a
Viziközmü-szolgáltatónak nem áll fenn vételi kötelezettsége.

9. A VíZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

9.1. Közüzem; szerződések megkötése

1. A Vlziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelős közigazgatási területén található
felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rendelet előirásai szerint
kőteles eljárn!. és ennek keretében a felhasználókkal a közüzem! szerződést
megkötni.
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12.2. Jogszabály változás okán szükséges módosltások
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2. A Felek jelen szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésbe adott
közművagyonnal kötcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős
köteles megtériteni a Vizközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelösnek átadott
rendszerfüggetlen vizi közmű-elemek értékét, melyek kimutathatóan a VIziközmű-
szolgáltató finanszirozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtérítendő összeg a Vizi közmű-szolgáltató finanszirozásában
meglvalósult rendszerfüggetlen viziközmű-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó
értéke.

12.1. Közös megegyezéssel történő módosltás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban módositható
a Felek közös megegyezéséveI.

-~

5. A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése
tekintetében a Felek az adatszolgáItatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak. a
birtoMtruházása a jelen Szerződés 11.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a
11.2.2. pontjában foglaltakat alkalmazzák. •

12. A SZERZŐDÉS
I~ENDELKEZÉSEK

4. A jelen Szerzödés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzitett hatályvesztése
alka'lmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelőlt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének
zavartalan lebonyolítása érdekében.

11,2. A Szerzödés megszünésének szabályai

1. Jelen Szerződés megszűnésekor a Vlziközmű-szolgáltató ellenszolgáltatás
nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas mOszaki állapotban (űzemképes
állapotban) köteles az Ellátásért Felelősnek a szerződés megkötésekor ráblzott és a
szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelős tulajdonát képezö viziközmű-
rendszert - a ViziközmO-szolgáltató tulajdonába került rendszerfűggetlen-viziközmű
elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba
lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekű üzemeltetés esetén a Hivatalrak átadnI.

3. A jelen Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségekre a vizi közmű-szolgáltatás ról szóló 2011. évi CCIX. törvény
21. §-ában foglaltak az irányadók.

11, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSI FELTÉTELEK

3. Felek rögzitik, hogya Vksztv. 76. § (3) bekezdésében rögzitett esetben a
viziközmű-szolgáltató jogosult az alkalmazott dijtól eltérő dij alkalmazásához történő
hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz, mely kérelem előte~esztése
tekintetében a Felek együttműködnek.

2. A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető

meg.
I

3. Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. § (2) :bekezdésben foglaltak szerinti

feltétel bekővetkezésével.
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11.1. A szerzódés megszünésének módjai

1. Jelen Szerződést a Felek irásban közös megegyezéssel megszüntethetik.

~
~

2. A Felek rögzitik, hogya 5. sz. mellékletben foglalt viziközmO-szolgáltatási
dijakat a Vksztv. 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt - a viziközmű-szolgáltatás
dijára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó - miniszteri rendelet
hatályba lépéséig alkalmazzák.

10.2. A jelen szerzódés hatálya alatt alkalmazott dljak

1. A 10.1. pontban rögzitett szolgáltatási dijak módosítása a Vksztv. 65. § (1)
bekezdése alapján az árhatósági jogkörrel felruházott miniszter által történik.

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogya Vksztv. 65. § (4) bekezdésében
foglalt, dijelökészltö, dljfelOgyeleti tevékenységhez kapcsolód6 adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában történö teljesítése érdekében
együttműködnek.

B"RLETI -UZEMEL TET"SI SZERZ<Jo"S
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4. Jelen Szerződés megszOnik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt
közérdekű üzemeltető kijelölési határozatban foglélltak szerint más vIziközmű-
szolgáltató általi birtokba lépéssei egyidejűleg.

1. Az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés altlirásával szavatolja, hogy a
Szerződés hatályba lépésekor alkalmazott, a Szerződés 5. sz. mellékletében
rőgzitett viziközmű-szolgáltatási dijak a Vksztv-beln foglalt rendelkezéseknek
megfelelnek.
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A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érintő
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen Szerzödést annak megfelelően a
jogszabály hatályba lépését követően módositják,

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1. A klszervezésre vonatkozó rendelkezések

A vlziközmü-szolgáltató kijelenti, hogya Vksztv, és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységei nek mértéke és módja nem akadályozza a Vkszlv, 35, § (1) bekezdése
szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a
Viziközmü-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett
tevékenységek Hivatal részére történö tájékoztatási és engedélyezési
kötelezettségének jelen szerzödés hatálya alatti teljesitésére,

Nem minösül a jelen szerzödésben a Vlziközmü-szolgáltató által vállalt
köteiezettségek megszegésének, amennyiben a ViziközmO-szolgáltató a szolgáltatás
hatékonyságának javltására, a költségszinlek csökkentésére a viziközmO-
üzemeltetés egy részét kiszervezés formájában látja el. Az Ellátásért Felelös
kifejezetten támogatja a kiszervezést, amennyiben az a helyi foglalkoztatás
növekedését eredményezi.

13,2. A kockázat és kárveszély viselésének módja, valamint avagyonvédelml
előírások

1, A Viziközmü-szolgáltatató a vlziközmO-Ozemeltetésbe vett vlziközmú-
rendszert rendeltetésszerüen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles
használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles megóvni, azzal. hogya
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából
eredö kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelösséggel tartozik az ezzel
járó kockázatokat viselni köteles,

2, A Viziközmü-szolgáltató kölelessége az üzemeltetésre részére átadott
viziközmü-rendszerek vagyonvédelméröl gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépíteni (kiépittetnl) és mOködtetni, illetve szükség szerint viziközmO-rendszer
örzésvédelmél biztositani,

13.3. Irányadó Jog

A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Vksztv" a Rendelet, valamint a vizgazdálkodási
tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos
rendelkezései alkalmazandóak,
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13.4. Jelen szerződés érvényességéhez szükséges előzetes döntések

1. A jelen Szerződés aláirására a Viziközmü-szolgáltató által a Viziközmú-
szolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásával az Igazgatóság 2013. május
30 napján hozott határozata alapján került sor, Ennek megfelelően a jelen Szerzödés
módosítására, megszüntetésére vonatkozó minden további Irásbeli jognyilatkozat
megtételére a Viziközmü-szolgáltató mindenkori jelen ügycsoporotban képviselet re
feljogositott személye az Iga'lgatóság jóváhagyó határozatával jogosult.

2, A jelen Szerződés aláirására az Ellátásért Felelős által a Bal<s Község
Önkormányzat képviselö-testületének "" '1.1p~1;'(.v,,'~c)" sz. határozata alapján
került sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés módositására, megszüntetésére
vonatkozó minden további irásbeli jognyilatkozat megtételére az Ellátásért Felelös
képviseletre feljogosltott személye a Baks Község Önkormányzat Képviselö-
testületének jóváhagyó határozatával jogosult.

13,5. Részleges érvényfelenség

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak, vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerzödés egészének érvényességét,
hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek tartoznak az
érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult részt hasonló
gazdasági eredményt biztosító érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel
pótolni.

13.6. Viták rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita
merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerzödéSben foglalt valamely igényének
érvényesltése végett, Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet
eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres
úton, biróság elött érvényesíteni. Felek rögzitik, hogy a jelen szerzödésből eredö
valamennyi vitás kérdés eldöntésére apertárgy érté,étől függöen a Békéscsabai
Járásbiróságol, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. ÁTMENETIRENDELKEZESEK
1. Tekintettel arra, hogya vlziközmü-rendszer használatért fizetett bérleti díjakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláirásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelöst, mint a vlziközmü-rendszer
tulajdonosát a víziközmO-rendszerek üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti díjak illetik meg:

2015. évben Ivóviz vizlközmO-rendszerre: 1 Ftlm',
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Magyar Energetikai és Közmű-szabál
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4.SZ. MELLÉKLET A FENNÁLLÓ ANTENNA ÉS HIRDETÉSI FELÜLET
TÁRGYÚ BÉRLETI JOGVISZONYOK TÉTELES JEGYZÉKE

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ft2. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZETE

2.SZÁMÚ MELLÉKLET VíZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

7. SZÁM Ú MELLÉKLET A RENDELETBEN FOGLALT KÖTELEZŐ TARTALMI
ELEMEK JEGYZÉKE

3. SZÁM Ú MELLÉKLET CSATORNAMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A HIVATAL ZÁRADÉKA A VKSZTV. 22. §-A SZERINT:
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:

1 SZÁMÚ MELLÉKLET ft2. ELLÁTÁS ÉRT FELELŐS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
ViZIKÖZMÜ·VAGYON VAGYONÉRTÉKELÉSE •

6. SZÁM Ú MELLÉKLET A VKSZTV. 74. ~ (2) BEKEZDÉS 3. PONTJÁBAN
FOGLALT, VíZIKÖZMŰ·SZOLGÁLTATAS DIJÁRA ÉS ft2.0K
ALKALMft2.ÁSÁNAK KEZDé IDéPONTJÁRA VONATKOZÓ MINISZTERI
RENDELET HATÁLYBA LÉPÉSÉIG ALKALMft2.0TT SZOLGÁLTATÁSI DíJAK,
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Kelt: Baks,2013.1~ ..~~.""""'"

zolgVáltalórészéröl
r. Csák Gyula
vezérigazgató

Budapest. 2014. március 11.

Záradék
A Hivatal a jelen bérleti- üzemeltetési szerződést jóváhagyta
az alábbi számú határozatával.
Határozatszám: 61/2014.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhalósági jogkört gyakorló
a bérleti dljakat vagy a szolgáltatási-dljakat módosltja, illetve ezekre vonatkozóan a
jelen okirat aláirásakor hatályos rendelkezésektől eltérő szabályt hoz, úgy a Felek
vállalják, hogya je/en szerzödést m6cositják.

-~.
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3. Felek rögzItik, hogy az átadott vizi közmű-rendszerek átadás-átvételi
jegyzökönyvét - tekintettel arra, hogya birtokba vételre kizárólag a jelen szerződés
hatályba lépését követően kerülhet :sor - a birtokátadás-átvétell eljárást követően
csatolják a jeien Szerződéshez 7. so,"zámú mel/ékfetként.

Jelen Szerződést a Felek e/olvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,
helybenhagyólag I~ák alá.

Kelt, Békéscsaba, 2013, május }A


