
,
--II!!!-m--

;::
'"·C -CI)

c "o
·c ~Oc, No "-:;; CI)
,:;) N

NS cn
~-:b ou;E;~ -CI).•..
-l.", CI)
:o:g ::!::

CI)LLO
E-.J .a,4:~ CI)
N

~~JJ:;::)I:::CI)

-=-CI)
co



2

1. Preambulum-----------------------------------------------_ ••-------------------------- 6

2. Alapelvek -----------------------------------------------.---- ••-------------------------- 6

JI

~-
r

._------,--,----

8.8. Agördülőfejlesztésiterv -·-·~-----~------------------------~--·-·-------18

8.9. AhlbaelhárrtássalösszefOgg6értéknövel6felúJftásokravonatkozórendelkezések----·19

8.7. AtervszerOvfziközmü-fejlesrtésselkapcsolatosrendelkezések--~-·_~-~------------·-~-lS

5. A szerz6dés tórgya ------------------------------------------.----------------------]

6. A szerz6dés hatólya (ld6be/l, terOIeti,tdrgyl hatóly)---------------------------------------8

6,1, Aszerz6désId6bellhatálya----------------------------------------------------------8

6.2. Aszerződéstárgyihatálya--------------------------------------------------------- 8

6.3. Aszerz6désterületi hatálya·---------------------~-------------------·--------------··--8

7. A szerz6déslétrehozósóravonatkozókifejezett akaratnyifatkolat--------------8

7.1. AVblközmO-Ozemeltetésljog átadására, valaminta VfzlközmO·szolgáltatásltevékenység
ellátásáravonatkoz6nyllatkozat-··~------------------------------~-----~------8

8. A vlzlközmO-Ozemeltetéssel kapcsolatos rendelkezések -------------------------------------9

8.1. Szavatosságljogokés kötelezettségek-~----·~··-·--·~--~~·---~~~---------------- 9

8.2. AvfzlközmO-üzemeltetésévelkapcsolatosszakmai,mOszakikövetelmények----~----10

8.3. AvfzlközmO-üzemeltetésselkapcsolatosszemélyikövetelmények----·---------13

8.4. Környezetvédelmi,természetv~elml és v'zvédelmlkövetelmények-------- 13

8.S. Avlzlközma~üzeme'tetés5elkapcsolatospénzügyifeltételek-~-------------~ ••~--- 14

8.6. VizlközmO-fejlesztésihozzájárulásmegfizetésére,nyIlvántartásáravonatkozó
rendelkezések-----------------------.-.-------~-----.-~--------~-~~~·----·-----------------14

2.2. Az ellíitáslfelel6sségelve·---······----····--·------·-------------·---···-----····-----··6

2.3. Aszolláltatólfele165ségelve-------------------------------------------·--6

2.4. Azüzemeltetésijogviszonybanérvényesül6a1apelvek--------------·------------ 7

3. Fogalommeghatározósok--~~~--~-~----~~-----------------------.-----.~----.-----------------7
4. A bérletl-Ozemeltetésl szerz6dés létrehozdsdra felJogosiló körOlmények
meghatórozósa--------------------------·--------------------------------------------------------------]

4.1. AzEllátásértFelelőstulajdonosirészesedésea VfziközmO-szo!gát!at6ban------------~. 7

2.1. Anemzeti vagyon védelme--------------------·--·------·-------------------------------6

1.1. Jelenszerz6d~sc~lja-------·----------··-------------------6

1.2. AvbiközmO·űzemeltetésJOldme---··-····-·----·-----------------·--------· 6

,-
~

B~Hlt 11- ÜZoMtl" n(sl S71I<7{)OLS

BAL01ASZAllM KOzs(G ()NKOHMANYZA1A

,----------------,-- -------

J

• J

J
J
J
J
J
J
~,j

U
II
U
II
U

~

l
~

j

j

I



~.

~
~I

B~R1 LTI - ÜZEMI-! '1Fl (~5157foRZ!mrS

BAl O fASzAl LAS Kante ONKORMANY1A rA

8.10. Ayfzlközma~fejlesztésekeredmények~ppen l~treJött vagyont,bgyak 01emeltet~sre való
átvételének rendje 20

8.11. Karbantartoisés ]avftás .~ ••__._. ._. ._. 21

8.12. VlzlközmO-vagyonnalfotytatott vfzlközmO-szolgáltatásonkIvülivállalkozási tevékenység

21

8.13. AVftlközmO·üzemeftetéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségek--- 22

8.14. AFeleket megilleU5ellen6rtésl jogosultságok, az ellen6rzések rendje --.-.----- ••--- 23

8.15. AVfzlközmO-slolgáttató feleUlisséRblztosftádra vonatkozó kötelezettségek ----.-- 24

8.16. AVlzlközmO-vagyonvagyonblztosfUsára vonatkozó kötelezettsélek·--··--·--··~---- 25

8.17. AzEllátásért Felel6stulajdonában álló közutak, közterületek használata ----.---- 25

8.18. Feleslegessé váló v(zlközmOvekQlemeltetésb61 történ6 klvonásiiJ-.----.---. 26

8.19. A rendszer-fOuetlen tárgyi eszközökspeciálls elszámolási kérdéselr6l----·--------· 26

9. A v(zközma-szofgáltatásl Jogviszonnyal kapcsalatas rendelkezések---------------- 28

9.1. KözOzemlszerz6dések megkötése --.--..-.-.-------------.-----.----------.--- 28

9.2. Ofjak beszedése----------------~-.--·-·------------·---·---·-- ••.----.- ..-----.-- ••••29

10. A vlz/közma-szalgáltatás dljára vonatkozó rendelkezések----------------------- 29

10.1. A jelen szerz6dés megkötésekor hatályos dljak --------.-------------- ••--- 29

10.2. Ajelen szen6dés hatálya alatt alkalmazott dljak·---·--·----------------··--··-·-- 30

ll. SzerzfJdés megszanésf feltételek ----------------------------------------------------- 30

11.1. Anen6dés megszOnésénekmódjal--~------------------------.-30

11.2. ASzerz6dés megszOnésénekstabályal---------------.---------- 30

ll. a szerzfJdés módasltá.ára vanatkazó rendelkezé.ek ------------------------------- 31

12.1. Közösmegegyezéssel történ6 móclosftás---.------- ••••-.----------31

12.2. Jogszabályváltozás okán szükséges módosftibok ----.-._. •__~ • 31

1

1
.J
,
J

1
\. ..l

~J
:J
: J

LJ

~]
u
o
il
ti

BrRI rJ 1-· U7EMfoU II L51 S~tR70D(-S

UAI OTASzAl1 As KÖ7sl'G ONKORMANYZATA_._----------------------------------A Hivatal záradéka a Vksztv. 22. §-a szerint: --------------------- 34

mellékietek jegyzéke:-- 34

1 számú melléklet az Ellátá.ért felel6. tulajdonában 611ó vlzlközma-vagyan
vagyanértékelése ------------------------------- 34

2.számú melléklet vlzmavek Ozemelteté.1 szabályzata-- 34

3.sz. melléklet a fennálló antenna é.hlrdeté.1 felOlet tárgyú bérleti jagvlszanyok tétele.
jegyzéke--- ---------------------- 34

4. számú melléklet az Ozletszabályzat tervezete ---------------- 34

5. számú melléklet A Vksztv_ 74_ §(2j bekezdé.3. pontjában foglalt, vlzlklJzmO-szolgáltatás
dfjára é. azok alkalmazá.ának kezd61dfJpontjára vanatkozó miniszteri rendelet hatályba
lépé.élg alkalmazott szolgáltatá.1 dfjak---- 34

6. számú melléklet a rendeletben foglalt kötelezfJ tartalmi elemek jegyzéke 35

3 4

~

il
U

I
I
I

Aklslervezésre vonatkozó rendelkezések -------- • 31

Akockázat és Urveszély viselésének módja, valamint a vagyonvédeJmlel6fr4lsok--·-- 32

Ir~ny.d6jog ------------------------------------ 32

Jelen szen6dés érvényességéhez szükséges el6zetes döntések ----------- 32
Rés,legesérvénytelenség------ -----33

Viták rendezése ~~.------._----------------------.----.-------------- 33

Átmeneti rendelkezések -------------------------------------------------- 33

13.3.

13.2.

13.4.

13.5.

13.6.

13. Egyéb rendelkezé.ek ------------------------------------ 31

13.1.

14.



Név: BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

elm: 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

adószám: 15724959-2-03

statisztikai számjel: 15724959-8411-321-03

tlJrzsklJnyv;ezonosltÓ szám: 724957
Képviseli: Huszta István polgármester, mint vlziKözmű-tulajdonos, Ellátáséri Felelős

(továbbiaKban: Ellátásért Fe/e/ős)

5
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2.3. A szolgáltatói felelősség elve

A Viziközmű-szolgáltató, az ellátási tenOleten a vlzlközmű-szolgáltalás nyújtásáról e
szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a
ráblzotl vizi közmű-szolgáltatás keretében - a vizi közmű-rendszer teljesltö
képességének mértékélg - fogadja a viziközmü-rendszerre rácsatlakozni klvánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a

2.2.Az ellátási felelősség elve

A Vksztv. alapján a helyi önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a
közműves iv6vlzellátással és közmű ves szennyvlzelvezetéssel és tisztItássai
kapcsolatos vizi közmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséröl.

2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerződés tárgyál képező vlzlközmű-vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi, Ily módon a vlziközmű-vagyon közösségi érdek szerinti
hasznositása és megóvása - az átlátható és felelös gazdálkodás hosszú távon
történö megvalósltása által- a törvényben meghatározott érdek.

1.2. A vlzlközmO·űzemeltetés Jogc/me

Fe/ek az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejővő
viziközművek Vlziközmű-szolgáltató általi üzemeltetésére, a vlziközmű-szolgáltatási
tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási, a Vksztv. 2. § 4. pontjában
meghatározott ellátási területén történő ellátására az alábbi, Vksztv. 15. § (2)
bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeitetésl szerzödést (továbbiakban:
Szerzödést) kötik.

1. 1.Jelen szerződés célja

A jelen szerzödés célja, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21.pontjában, a vlzlközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a
Vksztv. egyes rendelKezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (11.27.)
Kormányrendeletbe (továbbiakban: Rendelet) foglalt közműves ivóvizeIlátással
kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget tegyen, és ezáltal a vIziközmű-
szolgáltatást igénybe vevő Fe/használók a mindenkor hatályos jogszabályokban
foglalt követelményeknek megfelelö vlziközmű-szolgáltatásban részesüljenek.
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cégjegyzékszám: 04-10-001580
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..-_._--- ---- ---Felhasználóknak ivóvizet Szolgáltat, elvégzi a felhasználáSi helyen keletkező

szennyvizek ösSZegyüjtését, eivezetését és tisztItását.

2.4. Az Ozeme/letésl jogviszonyban érvényesOlő alapelvek
Felek rögzltik. h~,y a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. §
(1) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vksztv. 1 § (2) bekezdésében

foglaltak szerinti alkalmazási sorrend követelményének betartása mellett.

3. FOGALOM MEGHATAROZÁSOK
A jelen szerzO<lésben és annak mellékleteiben használt fogalmak, kijejezések
tekintetében az ott meghatározottak. illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben

foglaltak az irányadók.

4. A BÉRLETI.ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁsARA
FELJOGosíTÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGHATAROzASA

4.1. Az EI/átás/irt Felelős tulajdonosi részesedése a VízlközmO-szolgá/latóban

Felek rögzltik, hogya Vksztv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefoly1atását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonr61
sz61ó 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellőzik, tekintette! arra,
hogy az Ellátásért Felelős a VlziközmÜ-szolgáltat6 gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvény1ulajdonnal rendelkezik 2013. május 16. napjától, a
VlziközmO-szolgáltató a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint
kizár61ag az állam és a települési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a

tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉS TARGYA
Jelen szerzöclés tárgya az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vlziközmO-rendszerek
ViziközmO-szolgáltat6 általi üzemeltetése, mely magában foglalja a Vksztv. 2. § 24.

pont szerinti:
közmüves ivóvizeIlátást az ahhoz kapcsolódó települési tOzlvlz biztosItássai, melyet
a VlziközmO ..szolgáltató a felhasznál6 részére közüzemi jogviszony keretében nYÚjt.
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6. A SZERZŐDÉS HATALYA (IDŐBELI, TERÜLETI, TARGYI

HATALY)

6.1. A szerződés Időbeli hatálya

A Jelen Szerzödés a Felek aláirását követöen a Vksztv. 22. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a Magyar Energetikai- és KözmO-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) j6váhagy6 határozatának jogeröre emelkedését követö 30.
napon, de nem hamarabb, mint 2015. január 1. napjával lép hatályba és hatálya
határozatlan ideig tart.

6.2. A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerzödés tárgyi hatálya kite~ed az Ellátásért Felelös tulajdonában áll6
meglévő és a jövőben létrejövő közmüves iv6vlzellátást (az ahhoz kapcsolód6
települési tOzivlz biztosItássai) biztoslt6 vlziközmO-rendszereinek üzemeltetésére,
mely vlziközmű-rendszerek átadáskori vagyonértékelését a Vksztv. 12. § (1)
bekezdése alapján a szükséges mOszaki azonoslt6 adatokkal egyOttesen az 1. sz.
mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3. A szerződés területi hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelös közigazgatási
területe. Belterület Hrsz1-327125. Külterület: Hrsz: 0114/44; 025-013/80

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT

7.1. A VlzlközmO·Ozemeltetésl jog átadására, valamint a Vlzlközmű-szolgáltatásl
tevékenység ellátására vonatkozó nyllafkozat

1. Az Ellátásért FelelOs jelen okirat aláJrásával kizár61agos jelleggel felruházza a
VlziközmO-szolgáltat6t a 6.2. pont szerinti vlziközmü-rendszemk bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerzödés 6.3. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási
helyeire nézve a vlziközmO-szolgáltatási tevékenység ellátásának jogával.

2. Az Ellátásért Felelős továbbá kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és műszaki azonoslt6 adatok, valamint átadás-
átvételi jegyzökönyv szerinti vlziközmO-rendszerek viziközműveit a jelen
Szerződésben Irt feltételekkel a VlziközmO-szolgáltat6 bérleti-üzemeltetésébe adja, a
Vlzközmű-szolgáltat6 pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Feielös üzemeltetésbe
adott vlziközmO-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint Ozemelteti.

8
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3. Az 5. pontban _ szerződés tárgya - megjelölt tevékenységek zavartalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a Vlzlközmű-szolgállat6 birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
részletezett viziközmű-rendszer viziközműveit, valamint azok alkot6részeit és

tartozékait.

4. Felek rögzltik, hogya Vlziközmű-szolgáltat6t a jelen Szerződés 7,1, pontja
alapján a birtokba vett vlziközmO-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok,
melyek a vizi közmű-szolgáltatási tevékenység szerződésszerO teljesltéséhez a

Vksztv, és a Rendelet alapján okszerűen Szükségesek,

5, Az Ellátásért Felelős tulajdonában áll6 vlziközmű-rendszert a VlzikőzmO-
szolgáltat6 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 vonatkoz6 szabályait rendelik alkalmazni.

6, A Felek tudomásul veszik, hogya Vlziközmü-szolgáltat6 VksZ!V, 43, § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megillető viziközmü-

szolgáltatási jogát nem engedheti át.

7, Felek rögzltik, hogy nem minősül a 7.1,6, pont szerinti jogosultság
átengedésének, amennyiben a Viziközmü-szolgáltat6 a Vksztv, vagy Rendelet
szerint a Hivatal engedélye, illetve tájékoztatása mellett 13,1, pontban foglalt

kiszervezésre vonatkoz6 szabályok szerint jár el.

8, Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja: a jelen Szerződés 6,1.

pontjában foglalt hatályba lépés napja,

8. A VíZIKÖZMÚ.ÜZEMEL TETÉSSEL
RENDELKEZÉSEK

8. ,. Szavatosságl jogok és kötelezettségek
1. Az Ellátásért Felelös szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
vizi közmű-rendszerek vlziközmOvei a kizár61agos tulajdonában állnak.

2, Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1, sz, mellékletben felsorolt
viziközmüvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a
viziközmO-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartoz6
viziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy

elnehezitené,
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3, Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kijelenti, hogy a viziközmO-
szolgáltatási tevékenység teljesítését, illetve a vlziközmO-szolgáltatás ellátásának
folyamatosságát korlátoz6, harmadik személyt megíllető jog (Ide értve a támogatási
szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn,

4, Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1, sz,
mellékletben felsorolt vlziközmO-rendszerekre nézve a 8.1,2. pontban foglaltak
szerinti vlzil<özmO-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezltő vagy
kizár6 körülmény a jelen Szerzödés hatálya alatt felmerül, úgy arr61 haladéktalanul
Irásban értesiti a Vlziközmü-szolgáltat6t.

5. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartoz6 vlzlközmO-rendszerekre nézve a 8.1.3, pontban
foglaltak szerinti vlziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátoz6 jogot kiván
létrehozni, úgy jog létrehozását megelőzően Irásban kikéri a Viziközmü-szolgáltat6
állásfoglaláBát annak vlziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt
hatása tekintetében,

6, A Vlziközmú-szolgáltat6 jelen okirat aláirásával szavatossági felelősséget
vállal a vlziközmú-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő végzésére és az esetlegesen elöfordul6 hibás teljesítésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.

7. Amennyiben az Ellátásért Felelös a vlzlkőzmű-fejlesztést érintö munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30, napig nem
érvényesitI, úgy a Viziközmű-szolgáltat6 belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselöjeként jogosult ezen garanciális Igényeket annak kötelezett jével szemben
érvényesIteni. A képviselet azonban nem mentesIti az Ellátásért Felelöst a jelen
Szerzödés szerinti, a VlziközmO-szolgáltat6 irányában fennáll6 polgári jogi
kötelezettségei al61.

8, Az Ellátásért Felelős a 8,1.7. pontban foglalt garanciális jogok Vlziközmú-
szolgáltat6 általi érvényesitéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja a
VizlközmO-szolgáltat6 részére.

8.2. A vlzlközmú-üzeme/tetésével kapcsolatos szakmai, m(Jszakl
követlllmények

1, A Viziközmű-szolgáltat6 köteles a rendelkezésére bocsátott viziközmüveket -
a szükséges mértékben - folyamatosan, szakszerOen kezelni, üzemeltetni és
karbantartani, Vlziközmú-szolgáltat61 feladatainak a vonatkoz6 jogszabályi
elölrásoknak, és a jelen szerzödésben foglaltaknak megfelelöen köteles eleget tenni.

10
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2. A Vizi közmű-szolgáltató kijelenti. hogy megfelel a viziközművek
Ozemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben és a vlziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.)Korm. rendeletben az VlziközmO-szolgáltatóra
vonatkozóan elölrt feltétel"knek;

3. A Vlziközmű-szolgMató rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöVIM rendelet által
előirt Ozemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével. amely a fenti
jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerO és biztonságos Ozemeltetéssel
kapcsoiatos műszaki. technológiai, biztonságtechnikai és kőzegészségOgyi
előirásokat. továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok:

VIzművek Üzemeltetési Szabályzata

4. A Vizi közmű-szolgáltató kötelezettséget vállal. hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott vlziközmű-rendszerek üzemeltetésére vonatkozó
vizjogi Ozemeitetési engedélyek megszerzése érdekében megindltja a szOkséges
hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.

5. A Vlzikőzmű-szolgáltató a szakmai követelmények biztosItása érdekében
köteles kOIönösen:

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

b. a VlziközmO-szolgáltató teljes Ozemeltetési területére vonatkozó,
mindenkor hatályos - a vizOgyi hatóság á/tal jóváhagyott. a jelen
Szerződés 2. sz. mellékletét képező - VlzmOvek Üzemeltetési
Szabályzatban lévő elölrásokat betartani;

C. újonnan létesltett viziközmO Ozemeltetésbe kerülése esetén a
vonatkozó vizjogi Ozemeltetési engedélyt beszerezni. amelyhez az
Ellátásért Felelős minden szOkséges közreműködést köteles megadni;

d. a jelen Szerződésben foglalt vlziközmO-Ozemeltetési és viz/közmű·
szolgáltatási tevékenység folyamatos ellátásához szOkséges - jelen
Szerzödés 8.2. pontjában foglalt műszaki és a Szerződés 8.3.
pontjában foglalt szeméiyi feltételeket biz1osltani;

e. a jelen szerződés 8.11. pontjában részietezett sZOkséges karbantartási.
javltási munkálatokat megfelelő idöben és minőségben elvégezni;
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f. a v/ziközmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása
érdekében napi 24 órában mOködő. h/babejelentés fogadására
alkalmas űgyeleli szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és
működtetni;

g. hibaelhárltó részleget fenntartaIJi. a hibaelhárltás során a jogszabályi és
egyéb ágazati előirások szerint eljárni. és biztositani a hiba kijavítását
az elhárltási határidőn beiOl;

h. A jogszabályokban. illetve az Illetékes hatóságok által kiadott. a
viziközművek Ozemeltetésével kapcsolatos engedélyekben előirt
méréseket. vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;

Ozemnapl6t vezetni. amely tartalmazza a vlziközmO Ozemeltetésével
kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;

j. a fentieken túl a Viziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős
által űzemeltetésre átadott vlziközmüvek Ozemeltetéséhez kapcsolódó,
és az Ozemeltetést terhelő környezetvédelmi. más hatósági
elől rásoknak eleget tenni. és ezzel összefüggésben viselni mindazon
károkat. amelyek az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági előirások
neki felróható megszegéséböl erednek.

k. Amennyiben a hatóságok által érvényesitett blrságok nem a
Vlziközmű-szolgáltatónak felróható okból lettek kivetve. úgy a
Vlzikőzmű-szolgáltató köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak
érdekében. hogy az Igy keletkezett vagyoni hátránya szennyezö fizet
alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre átháritásra kerűljön.

Amennyiben a 8.2.5. k. pont szerinti áthárltás nem lehetséges, úgy a
Vlziközmű-szolgáitató a birságot az érintett vlziközmO-rendszer
költségei között számolja el.

m. A ViziközmO-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivóvizbázis
védelmi feladatok ellátása is a vlziközmű-fejlesz1és kivételével.

n. a VíziközmO-szolgáltató pontos. hiteles. analilikus részletességgel is
áttekinthető. az Ogyviteli lehetőségekhez mérten naprakész
költségkimutatásokat köteles vezetni az ellátási területre vonatkozó
legyűjtéssel is.
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3. A tárgyfélévet követő 60. napig a Viziközmű-szolgáltaló adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévben értékesített viz ésszennyviz
mennyiségéről. '

nyilválltartásáramegfizetésére.8.6. Viz/közma·fejlesztési hozzájárulás
vonatkozó rendelkezések

1. A Vksztv. 69.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a VlziközmO-szolgáltató
viziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles beszedni.

2. Az Ellátásért Felelőst megilletö bérleti dij éves mértéke megegyezik az
aktuális vizdíjakban és szennyvizdljakban FUm' mértékegységben meghatározott
fajlagos összeg és az éves felhasználói számlákban kiszámlázott vizmerinyiség és
szennyvizmennyiség szorzatával. I

4. A tárgyévi bérleti dij évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Vlzikőzmű-szolgáltat6 által a naptári félévet követO 60. napig szolgáltatott
adatok ismeretében állit ja ki számláját 30 napos fizetési határidővel a 8.5.6.
pontban foglaltak kivételével - a Viziközmű-szolgáltató részére.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján' fizetendő
bérleti dlj összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által
megállapílott szolgáltatásí dijban foglalt mértéknél azzal, hogya bérleti díj nem
okozhatja az viziközmű-űzemeltetési tevékenység veszteségét.

2. Viziközmű-szolgáltat6 abeszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulással az
Ellátásért Felelős felé elszámolási kÖlelezetlséggel tartozik ezért azt fennálló
kötelezetlségeként nyilvántart ja viziközmű-rendszer ágazati bontásban.

3. Tekintettel arra, hogy a viziközmü-fejlesztési kötelezettség az Ellátásért
Felelőst temeli, a ViziközmO-szolgáltat6 a tárgyévben beszedett, kötelezetlségként
nyilvántartott összeget az Ellátásért Felelős részére tárgyévet követö év március 31-
ig átutalja.

8.5. A vízíközmű·üzemeltetésse/kapcsolatos pénzügyi feltételek

1. Az Ellátásért Felelős a Viziközmű-szolgáltat6 általi bérleti-üzemeltetési jog
gyakorlása ellenében bérleti dljra jogosult.

_._--_._-_._._------_. __ ._-_._--~---~_.~----_.~_.
foglaltakra.

2. A v;ziközmü-rendszerek üzemeltetése során keletkezö hulladékokat,
esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok malladéktalan
betartásával köteles kezelni, illetve hasznositani.
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8. müködési engedélyben;
b. vizjogi üzemeltetési engedélyben,
c. hulladékkezelési engedélyben;
d. önellenőrzési tervben;
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-----;;-Á Vlziközmü-szolgáltat6 -éitaly-;;etett nYI1Vántart~;Ellátá-;ért
Felelös a közérdekü adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelö m6don megismerheti, az adatokr61
közérdekböl feivilágositást kérhet, mely irásbeli megkeresésre a
Viziközmü-szoigáltató a megkereséstöl számltott 15 napon belül

köteles felvilágositást adni, adatot szolgáitatni.

p. Harmadik szeméiy irányában, a szerzödés teljesitése körében
felmerülö adatszolgáltatás során a Viziközmű-szolgáltat6 a polgári jog
üzleti titokra vonatkoz6 szabályai, és az 2011. évi CXi!., az informáci6s
önrendelkezési jogr61 és az információszabadságr61 szól6 törvény, a
Vksz1v, vaiamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8.3. A víziközmű_űzemeltetésselkapcsolatos személyI követelmények
1. A Viziközmű-szolgáltat6 köteles a humánerőforrás-gazdáikodási
tevékenysége keretében biztositani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
viziközművek üzemeltetéséről sz616 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben az
Víziközmű-szolgáltat6ra vonatkoz6an előirt személyi feltételeket.

2. A Vlziközmű-szolgáltat6 kijelenti, hogy rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet által előirt üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és
biztonságos üzemeltetéssei kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségügyi előirásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Vizművek üzemeltetési Szabályzata,
Csatomaművek Üzemeltetési szabályzata 2005. február: 2. sz. melléklet.

3. A Vlziközmű-szolgáltat6 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
müködtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkoz6 jogszabályok
előírásainak a belsö szabályzataiban és belső utasitásaiban előirtak szerint

mindenkor érvényt szerez.

8.4. Környezetvédelmi. természetvédelmi és vízvédelmi követelmények

1. A Vlziközmü-szolgáltat6 a viziközmü-rendszerek üzemeltetése során köteles
eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vizvédelemmel
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hat6sági határozatokban és az
ennek alapján elkészltett belső utasitási rendben rögzitett követelményeknek,

kOlönös tekintettel a:
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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 felépltményeknél azok" munkák, melyek az épületek felújltásai közé
sorolandók.

f. Szellőző berendezések teljes felújitása.
,
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E. Viztiszt//ás mOtárgyai
a. Betonlelületek teljes javit~sa, új vizzáró, vagy koptató réteg lelhordása.
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

vezetéke! cserélik.
c. Monolit csatornák esetén két ellenőrző akna, vagy két mütárgy közötti

csatornaszakasz cseréje. '
d. Csatornák, vagy nyomóyezetékek kitakarás nélküli technológiákkal

végzett javltása minimálisan két ellenőrző akna, vagy mOtárgy közötti
távolságban.

e. Aknák teljes körO felújitésa (betonfelületek javítása, vizzáró vakolat
készítése, aknafedlap cseréje).

f. Csőköteges, vagy lemeze~ ülepitők betéleinek teljes cseréje.
g. AcélszerkezetO tartályol< valamennyi acélszerkezetének teljes

felújitása.
h. A lelépltményeknél azok ~Imunkák, melyek az épületek felújltásai közé

sorolandók.

F. Vlzveze/ékek és mO/árgyai
a. Meglévő vízvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő

csőhossz eléri, vagy megt"aladja a cső gyártási hosszát, vagy legalább
az 5 m-t. ,

b. A vezetékek szakaszos, Gsomópontok közötti szakaszon, de legalább
egy gyártási hosszt, vag;' 5 métert meghaladó hosszban vagy teljes
hosszban történő cseréje. vagy ha a cserét csak vákuumos
vízszintsüllyesztéssei lehel megvalósltani, és ha csak a vezetéket
cserélik.

c. Szerelvények cseréje (,.~knák szerelvényei, elzáró szerelvények.
szivacsbehelyező, mosat6 hely, tüzesap, közkifolyó).

d. A bekötővezetékek cseréje.
e. Aknák teljes körü felújítása.

G. Szivattyú/elepek, nyomásfokozók, átadási pontok
B. Betonfelületek teljes javítása, új vizzáró, vagy koptató réteg lelhordása.
b. Nyomóvezetékek kitakarés nélküli technológiákkal végzett javítása

minimálisan két csomópont közötti távolságban.
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az alábbikülönösen

A. ~pOlet
B. tetők cseréju lis szigetelése
b. homlokzat fullijltása, hőszigetelése
c. IOtőberendezilsek (kazánok) cseréje
d. fütéskorszeri!>ités
e. burkolatépité",
f. nyilászárók GI;eréje

4. A tervszerO vizil<:ózmO-fejlesztés tárgykőrébe

beavatkozások tartoznak:

2. Az Ellátásért Felelö~, vlziközmüvelre irányuló tervszerü beruházási, felújitási
tevékenységet. melynek céja új vlziközmü létesitése vagy a meglévő viziközmü
bövltése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Viziközmü-fejlesztés) a
Viziközmü-szolgáltató a l/llsztv. 29. § (4) bekezdése alapján önálló vállalkozási

szerződés alapján jogosult "Ivégezni.

3. A tervszerO vizikÖll11ü-fejiesztések körébe tartozó értéknövelő felújltások,
rekonstrukciók finanszirol'IISára elsősorban a Viziközmü-szolgáltató által a bérleti-
üzemeltetésbe adott viziköZ'l1ü-vagyon után fizetendő bérleti dij nyújt fedezetet.

B. Telephelyek, védö/"rü/etek
a. A meglévő Ijt~k, térburkolatok teljes körO helyreállitása
b. kerítések, ~""Iátok betéteinek, dróthálózatának, lábazatának teljes

cseréje

c Fúrt kutak
a. betétszürő c~;őbeépítés, vagy csere,
b. kutak vízzá,,<';zása(cementezés),
c. mélyités ráflirással,
d. melléfúrás"" felújítása

D. Táro/ók, vlztornyc!/,
a. Betonfelülutllk leljes javitása, új vizzáró, vagy koptatóréteg felhordása .
b. AcélszerkE!;tetü viztomyok héjazatának éslvagy hőszigetelésének teljes

felújitása.

--------------_ ...__._-_._-_. __._-------_._--
8.7. A tervszerl1 vfz/közm,Hejfesztéssef kapcsolatos rendelkezések

1. A Víziközmü·fejleszlé,sel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő
fejlesztési terv elkészítése ~lSHivatali jóváhagyásra történő előte~esztése, illetve a
jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt vlziközmü-fejlesztések megvalósítása

az Ellátásért Felelős joga é" kötelessége.
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-------_._---- -------------c. A felépitményeknél azok a munkák. melyek az épüietek felújításai közé

soroiandók.

H. Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és mútárgyaik. térvilágltás
a. Légvezetékek és föld kábelek szakaszos (minimum két oszlop. vagy

ellenőrző akna közötti). vagy teljes hosszban történő cseréje.

b. Oszlopcsere.
c. Szigetelő, vagy szigetelő lánc csere leljes hosszon.
d. Lámpatestek és áramkőrök teljes cseréje.

Szennyvlzelvezet6 rendszer (gravitációs és kényszeráramoltatású) és

mütárgyaik
a. A vezelékek szakaszos cseréje. ha a cserélendő csalorna szakasz

hossza meghaladja a cső gyártási hosszál és a 4 métert. vagy a
vezeték és idom cserét csak vakuumos vizszintsüllyesztéssel lehel

megvalósllani, ha csak a vezetéket cserélik.

b. Bekötőcsatornák cseréje.
c. Csatomák kltakarás nélküli technológiákkal végzett javitasa

minimalisan két ellenőrző akna kőzötti tavolságban.
d. A csatornaakna megsüllyedésének megszüntetése. ha az az akna

újjáépltésével jar együtt.
e. Aknák teljes körű felújltasa.

J. Szennyvízátemel6k. beemeI6-. és szívóaknák
a. A mOtárgyak vezetékei teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfelületek teljes javitása és vízzár6 vagy koptat6 réteg felhordása.

d. Aknák teljes körű felújitása.
e. A feiépltményeknél azok a munkák. melyek az épületek felújításai közé

soroland6k.
f. Atemelő szivattyúk cseréje
g. Vákuum szelep cseréje.

K. Szennyvíztisztítás. tárolás mútárgyaí
a. Betonfelűletek teljes javitása. új vizzár6. vagy koptat6 réteg felhordása.
b. A vezeték szakaszOS. vagy teljes hosszban történő cseréje. ha csak a

vezetéket cserélik.
c. Két ellenőrző akna. vagy két műtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák kitakarás nélküli technol6giákkal végzett javitása

minimálisan két ellenőrző akna, vagy műtárgy közötti távolságban.

e. Aknák teljes kőrű felújitása.
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Zsilip szerelvények mozgó alkatrészei nek teljes cseréje, vagy az elzáró
és szabályozó szerelvények komplett cseréje.

g. lszaprothasztók hőszigelelésének. vagy kupolájának teljes kőrű
felújltása.

h. A felépilményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújltásai közé
sorolandók.

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

M. Irányitástechnikai. informatikai eszközök
a. eszközök cseréje
b. eszköz fődarabok cseréje
c. eszköz teljes körű felújítása

8.8. A gördOló fejlesztési terv

1. Felek rögzítik. hogy a vlziközmű-szolgáltalás hosszútávü biztosíthatósága
érdekében a Vksztv. 11. § szerint gördülő fejlesztési tervel készit az Ellátásért
Felelős az arra irányadó mindenkor hatályos miniszIeri rendeletben foglalt formában
és tartalommal.

2. A telújítási és pótlási. valamint beruházási lerv (továbbiakban: gördülő
fejlesztési terv) Hivatal részére történő elkészílése és benyújtása a Vksztv. 11. § (3)
bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellálásért Felelös
kölelezettsége.

3. A Viziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8.2. ponlban
foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a ViziközmO-szolgáltató írásban javaslatot
készit. illetve annak elkészitéséhez minden szOkséges adatot és tájékoztatást megad
az Ellátásért Felelősnek.

4. A VlziközmO-szolgállató legkésőbb a tárgyévet megelőző év augusztus 15.
napjáig lájékoztatnl kőteles az Ellátásért Felelőst a közmOveinek általános
állapotáról. illetve javaslatot kell, hogy előterjesszen az egy éven belül szűkségessé
való rekonstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában a Viziközmű-szolgáltató az
egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerülési költségél,
illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is
köteles Ismertetni. az Ellátásért Felelős közművagyon gazdálkodással kapcsolatos
következő évre vonatkozó döntéseinek elösegltése érdekében.

18
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5. A reKonslruKcloS és felújltási munkák költségét az Ellátásért Felelős

szerepelteti az adott gazdasági ev önkonnányzati költségvetésében.
I

8.9. A hibaelhárítássai öss:zefOggő értéknövelő felújltásokra vonatkozó

rendelkezések
1. Amennyiben oiyan mi/'szaki probléma keletkezik, ameiy haladéktalan
beavatkozást igényel. s a bo"avatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve
értéknövelő felújitások számviteli kategóriájába sorolódik. s javitás jellegű
beavatkozásra nincs mód, ilIetJe az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknövelő felújltás elvégzésére a Vizi közmű-szolgáltató jogosult, illetve a

biztonságos ellátás fenntartása~rdekében egyben köteles is.
':

2. A Vksztv. 30. § (1) Jekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekében a Vlziközmű-szo\gáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerOlő beavatl<ozásokat, amelyek a számvitelröl szóló törvény
rendelkezései alapján az értéknövelő felújltások körében számolhatók el.

3. Az 1. pontban foglaltai<an kivűl a Vlziközmű-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozások'at, melyek a felújítás körébe tartoznak, és amely
elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély

felmerülésévei közvetlenül fenvege\.

4. Ezen fejezet hatálya ~Iá tartozó beavatkozások tekintetében a 8.11.2. és

8.11.3. pontban foglaltak szer",t jár a Vlziközmű-szolgáltató

5. A 8.9.1. és 8.9.3. pont szerinti műszaki probléma esetén a Viziközmü-
szol9áltató a hiba bekövetkezésétöl számltott két munkanapon belül - ahol az
Ellátásért Felelös erre bármikor elérhetö kapcsolattartót, diszpécser szol9álatot
működ tet azonnal _ értesiteni köteles az Ellátásért Felelöst, aki jogosult képviselöje

útján a beavatkozást me9tekinteni, arról tájékozódni.

6. Ha a Vlziközmű-szolgáltat6nak felróható okból a jelen 8.9. pont szerint
viziközművek elvárhat6 pótlása, rekonstrukci6ja elmarad, és a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztol1ságát veszélyezteti, az Ellátásért FelelOs a jelen
szerzOdési pontra történO szó.szerinti hivatkozással, a teljesitésre elégséges határidö
egyidejű kitűzésévei Irásban felszólitja a Vlziközmű-szolgáltatót a szükséges
intézkedések megtételére, sennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat

a szükséges beavatkozások "Ivégzéséröl.

7. A Vlziközmű-szolgáltató a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a naptári félévet köv"tö hónapban teljes önköltség + 3% árrést
tartalmazó áron jogosult, a tárgyfélévet követO 90. napra szóló fizetési határidOvei az

Ellátásért Felelös felé leszánlázni.
19
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8. A teljes önköltségi ár a Hivatal által jóváhagyott, önköltségszámltási
szabályzat szerint meghatározott ár.

9. A hibajelleggel, váratlanul felmerOlO értéknövelO felújltások, rekonstrukciók
körébe tartozó munkák finanszlrozására elsOsorban a Vlziközmű-szolgáltal:ó által a
bérieti-üzemeltetésbe adott vlziközmű-vagyon után fizetendO bérleti dij nyújt
fedezete\.

10. A Vizlközmű-szolgáltató a számla megküldésévei egyidejOleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesel< ahhoz,
hogya vlziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátáséri FelelOs
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelOen nyilvántartásba vehetö le,gyen.

11. A hibajelleggel, váratlanul felmerOlö értéknövelO felújltások tárgykörébe
különösen a 8.7.4. pontban felsoroltak tartoznak.

8.10,A vlzlközmO-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak
/Jzemeltetésre való átvételének rendje

1. A Vlziközmű-szolgáltató által elvégzett vlziközmO-fejlesztés eredményeképpen
létrejövO vlziközmO az üzembe helyezés napjával az Ellátásért FelelOs tul1.ljdonába
kerül.

2. A Vlziközmü-szolgáltató a kiál11tottszámla megküldésévei egyidejűleli köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogya vlziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásé'1 Felelös
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelOen nyilvántartásba vehetO legyen.

3. Az elvégzet! viziközmO-fejlesztések eredményeképpen létrejövO
vlziközmüveket az Ellátásért Felelös számviteli nyilvántartásba veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényröl tájékoztatja a VI;;iközmü-
szolgáltatóI.

4. A nem a viziközmű-szolgáltató által elvégzett viziközmű-fejlesztés Elsetén a
kivitelezötOI átvett mOszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
FelelOs szintén megküldeni köteles a Vizi közmű-szolgáltató részére.

5. A Vlziközmű-szolgáltató - amennyiben a vlziközmO-létesltmény rendolkezik a
VlziközmO-szolgáltató hozzájárulásának figyelembe véteiével kiadolt vizjogi I,étesitési
engedéllyel, és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély azt elOlrja, úgy a próbaüzem sikeresen befejezödölt és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a vlziközmO üzemeltetésre alkalmas - köteles és kizár61agosan
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módon, hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt vlziközmü-szolgáltatási
tevékenységre meghatárrozotlak teljesülését, illetve az nem veszélyeztetheti az
vlziközmO-vagyon állagát, a folyamatos, biztonságos ellátásI.

8.13. A VlzlközmiJ-lJzemeltetéssel kapcsolatos táJékoztatási, egyeztetési
kötelezettségek

1. Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötel'ezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos
jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelös könyvviteli mérlegében
kimutatott eszközelre - ezen belül a vlziközmO-vagyonra - vonatkozó éves leltározási
kötelezettség teljesltése érdekében egyOttmOködnek, a szOkséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesItik.

2. A vlziközmű-fejles2tés eredményeképpen létrejövö vlziközmO vagyon esetén
az Ellátásért Felelös a jelen Szerződés 8.10.3. pontja szerint köteles a VlziközmO-

5. A Vlziközmü-szolgáltató a hasznositás keretében a harmadik személyek által
okozott károkért az Ellátásért Felelös irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta
volna.

22

6. A jelen szerződés aláirásakor fennálló, jelen pont hatálya alá tartozó bérleti
szerzödéses jogviszonyok tekintetében az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ellátásért Felelös, mint Bérbe adó helyébe
általános jogutódként a VlziközmO-szolgáltató lépjen. A fennálló bérleti jogviszonyok
(szerzödések) tételes felsorolását a jelen szerzödés 3. sz. melléklete tartalmazza.

iij;

2. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló viztornyon hirdetési felület, illetve
antennák elhelyezése esetén a Viziközmü-szolgáltató vagyonhasznosltási jutalékot
fizet az Ellátásért Fele!Ösnek az általa viztornyon reklámfelület, illetve antenna
elhelyezésre irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggöen kiszámlázott bérleti dij
50%-ának megfelelö öss:zegben.

3. A VlziközmO-szoluáltató a bérbe vevö (távközlési antennát, illetve hirdetést
elhelyezö harmadik személy) irányába történt számlázást követő 15 munkanapon
belül az Ellátásért Felelöst tájékoztatja a vagyonhasznosltási jutalék 8.12.2. pont
szerint meghatározott összegéről, melyröl az Ellátásért Felelős 30 napos fizetési
határidővel számlát jogosult kiállitani a ViziközmO-szolgáltató részére.

4. A VlziközmO-szolgáltató a szerződés megkötésétől számitott 30 napon belül
irásban tájékoztatatja az Ellátásért Felelőst a távközlési antenna, illetve hirdetési
felület bérleti jogviszonyának létrejöttéről.
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2. A VlziközmO-szolgáltató a közvetlen kárveszéliyel járó hibaelhárítást a
hibajelentést követően azonnal - de legkésöbb három órán belül - tartozik

megkezdeni.

8.12. Vlzlközmű-vagyonnal folytatott vlzlközmű-szolgá/tatáson klvlJll

vállalkozási tevékenység
1. A Viziközmű-szolgáltatót a Vksztv. 43. § (4) bekezdés szerint megilleti az
általa üzemeltetésre átvett vlziközmO-rendszerek kizárólagos hasznositási joga oly

5. A karbantartás és javltás tárgykörébe a vlzíközmOvek-üzemeltetésével
összefüggö, a 8.7.4. pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak, Igy különösen a
használatban lévö tárgyi eszköz üzemképességének folyamatos, zavartalan,
biztonságos megörzése, az ezt szolgáló javitási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerO, megelözö karbantartást és mindazon javltásl, karbantartási
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerO használat érdekében el kell végezni
(például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem mlnösül
födarabnak, illetve a vezeték-hálózaton végzett csötörések elhárltása stb.), oly
módon, hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállltását eredményezi.

3. A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárltást a VlziközmO-
szolgáltató a hibajelentés után lehetöség szerint azonnal, de legkésöbb 3

munkanapon belül tartozik megkezdeni.

~
~I

4. Amennyiben a VlziközmO-szolgáltatónak felróható okból a vlziközmü-tárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javitása elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásérl Felelös jelen pontra
történö hivatkozással irásban felszólitja a VlzíközmO-szolgáltatót a munka
elvégzésére. Ha a Viziközmü-szolgáltató ennek ellenére ís késlekedik a karbantartás
vagy javitás elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelös jogosult a

VíziközmO-szolgáltató költségére elvégezni.

8.11. Karbantartás és Javítás
1. A ViziközmO-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles a
karbantartási és javltási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az
üzemeltetésben lévő Ellátásérl Felelös tulajdonában álló vlziközmOtárgy,
nyomvonalas iétesltmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erMtviteli
mOködtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,
zavartalan és biztonságos mOködtetését szolgáló javltási, karbantartási munka saját
költségen történő elvégzését, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárltást

-~---'._--------------------_._---
jogosult a megvalósult vlziközmO-létesltményt üzemeltetésre átadás-átvételi és

üzembe helyezé si eljárás keretében átvenni.
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szolgaltatot taJe"OL'~U" o 0.0"""_" "yilvántartásba vételröl, valamint a létrejött

viziközmú-vagyon műszaki paraméterelről.

3. A jelen Szerzödés 8.8. pontjában foglaltak szerint a Vlziközmű-szolgáltató
köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelö gördülö fejlesztési terv elkészltéséhez,

annak benyújtásához.

4. A jelen szerzödés tárgyi hatálya alá tartozó viziközművek értékcsökkenési
lelrási kulcsait az Ellátásért Felelös - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,

hogy arról irásban tájékoztatja a Vlziközmű-szolgáltatót.

5. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. § -ban foglalt felhatalmazás alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelöként feljogosltottak, az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében együttműködésre kötelezettek.

8.14. A Feleket megillető ellenőrzési jogosultságok, az ellenőrzések rendje

1. A ViziközmO-szolgáltató jogosult ellenörizni minden olyan. a vlziközmű-
üzemeltetést érintö munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy

tulajdonába kerülö viziközműveken hanmadik személy végez.

2. Az Ellátásért Felelös a VlziközmO-szolgáltató rendelkezésére bocsátja az
viziközmű-űzemeltetést érintő munkák elöterveit, valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint
mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetöségéhez szükséges.

3. A Viziközmű-szolgáltatat6 ellenörzési joga kiterjed a tervezés (8.14.4. pont), a
kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8.14.5. és 8.14.6. pont).

4. Az Ellátásért Felelös köteles bevonni a Vlziközmű-szolgáltatót a 8.14.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelözöen, mely eljárásban a Vlziközmű-szolgáltat6 jogosult nyilatkozatot tenni.
Ennek keretében a Viziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelöst tájékoztatni
az általa szakszerütlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki

megoldásról.

5. Az Ellátásért Felelös Irásban köteles értesIteni a Vlziközmű-szolgáltatót a

8.14.1. pont szerinti munkák megkezdéséröl.
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6. Az Ellátásért Felelős a 8.14.1. pontban foglalt munkálatok műszaki átadás-
átvételi eljárására meghívja a Viziközmű-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosul\ észrevételeket tenni, mely észrevételeket jegyzökönyvben rögzltenek .

7. A Vlziközmű-szolgáltató a nem megfelelö minöségű, szakszerűtlen, vagy a
jóváhallyott tervtöl'eltérö munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától
függöen, tudomására jutását követöen azonnal köteles jelezni és kezdeményezheli
az Ellá!ásért Felelösnél a munka azonnali íeállítását, javitást, cserét.

I

8. Abban az esetben, ha Viziközmű-szolgáltató 8.14.4., 8.14.6., valamint a
8.14.7. pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesltmény
üzemeltetését a Vizi közmű-szolgáltató feltételekhez kötheti. vagy adott esetben
megtag,adhatja.

9. A Víziközmű-szolgállatási tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelöst
megilIeiti a jelen Szerzödés hatálya alá tartozó viziközmű-Iétesltmények
űzemeltetésének, állapotának, valamint a víziközmú-szolgáltatás minöségének
ellenörzési joga.

10. Ilz Ellátásért Felelös, mint képviseleti megbizottat felhatalmazza a Viziközmű-
szolgáltatót, hogy az Ellátásért Felelös megrendelésére vagy megbizása alapjan
végzett nem közműves szennyvízszállitási közszolgáltatást végző hanmadik
személynek a teljesItése körében felmerűlö tevékenységét annak jogszabályi
megfeldösége szempontjából ellenörizze.

11. A 8.14.10. eljárása során a Viziközmű-szolgáltató munkatársa köteles feltárni,
miszerint az Ellátásért Felelős képviseletében jár el. A Viziközmű-szolgáltató az
ellenörz:és eredményéröl minden esetben, annak megtörténtétől számított 8 napon
belül ir6lsbeli tájékoztatást köteles adni az Ellátásért Feleíös részére.

12. Az Ellátásért Felelös az ellenörzés során birtokába kerult adatokat,
infonmációkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fel.

8.15. A VlzlkiJzmO-szolgáltató fe/e/ősségbfztosltására vonatkozó
kötelezettségek

1. 1', Vlziközmű-szolgáltató a jelen Szerzödés aláirásával a Vksztv. 19. §-a
alapján kötelezettséget vállal a viziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó
felelöss'~gbiztosllási szerzödés megkötésére, a felelösségbiztosltási jogviszony
meglété,ről a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

2. A 8.15.1. pont szerint felelősségbiztosltás keretében biztositandó kockázatok
különösen:
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a. általános felelösségbiztosltás;
b. a viziközmÜ-szolgáltatási tevékenység felelősségbiztosl

tása
;

c. munkáltat6i felelősségbiztosltás;
d. környezetszennyezési felelOsségbiztosltás;
e. teljesltési segMek, alvállalkoz6k tevékenységéhez

felelősSégbiztosltás;f. Munkagépek, munkagépként használt gépjármüvek által okozott károk

felelősségbiztosltása;
g. jármü flotta kötelező felelősségbiztosltása.

8.16. A Víz/kOzmO-Vagyon vagyonblztosftására vonatkozó kötelezettségek

1. Felek rögz
ltik

, hogya Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a vlziközmÜ-Vagyon

vagyonbiztosltásár61 az Ellátásért Felelös köteles gondoskodni.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az EII;\tásért Felelős a
biztosltási évet megelözO év szeptember 30. napjáig a VlziközmO-szolgáltat6 részére
Irásban nem tesz ellenkezö tartalmú nyilatkozatot, úgy a VlzlközmO-szolgáltat6 a
vlziközmÜ_Vagyonbiztosltást a Ptk. 548. § második fordulata alapján jogosult az

Ellátásért Felelös, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.

3. A 8.16.2. pont szerint ellenkező tartalmú jognyllatkozatnllk kell tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkötött vagyonbiztositási kötvény meillétének igazolását

(pl. kötvény másolat) tartalmaz6 irásbeli értesltést

4. A VlziközmO-szolgáltat6 által megkötött
valamennyi költségét az Ellátásért Felelős a

ellenében megfizetni köteles.

8.17. Az Ef/álásért Felelős tulajdonában áf/ó kOzutak, közteril/etek használata

1. A VlziközmÜ-szolgáltat6 kötelezettségeinek gyakorláS,ához a szükséges
mértékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási területén lévő Ellátásért Felelős
tulajdonában áll6 közterületeket igénybe venni, az utakra, i,lIetve közterOletekre

vonatkoz6 szabályok betartása mellett.

2. Az Ellátásért Felelös vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai
ellátása érdekében a VlzlközmO-szolgáltat6 által igénybe' vett közterületen a
Viziközmü-szolgáltat6 emblémájával ellátott, fIgyelmeztetŐ jelzést használ6

jármOveire parkolási dljat nem érvényesit
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8.18. Feleslegessé váló vlzlközmOvek üzeme/tetésbOf történO kivonása

1. A szolgáltatásban feleslegessé vál6 vlziközmO-vagyon üzemeltetési körből
történö klvonását a Vlzlközmü-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai
Indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartozik azt
elfogadni.

2. A jelen pont szerinti vlzlközmü-vagyon üzemeltetésböl való kivonásának
költségei az Ellátásért Felelőst terhelik.

8.19. A rendszer-független tárgyi eszkőzök spec/álls e/számolásl kérdése/ről

1. Felek rögzltik, hogya Vksztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszer független vlziközmü-elemek térltés ellenében a 8.19.4. d. pontban
foglaltak szerint a Viziközmü-szolgáltató részére átadásra kerülnek.

2. Felek rögzltik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a viziközmű olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkot6részei, amely a vlziközmütől állagsérelem
nélkOI elválaszthat6k és a vJziközmO-hálózaton vagy a vlziközmü-hál6zatok között -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksz1v. 2. § 17. pont),
Igy különösen:

A. Gépi berendezések:
a. kútszivattyúk (búvárszivaltyúk, villanymotor):
b. vlzmérők;
c. motoros tolózárak hajtómOvel;
d. szennyvlzátemelök búvárszivattyúi;
e. szennyviztelepi átemelö szivattyúk;
f. szennyviztelep reaktortereinek keverői.

lJ. Irányltástechnikai eszközök:
g. folyamatos mérők és adatgyüjtök (on-line);
h. adatátvitel eszközei (modemek): rádl6k gprs - berendezések, jelző és

adatátviteli kábelek;
vezérlők, berendezések (PLC);

j. folyamatirányit6k (PC-k, számItógépek);
k. folyamatirányít6 szoftverek.

3. A Vlzlközmü-szolgáltató a rendszer független vlziközmO-elemet számviteli
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdon ú eszközeltöl elkülönítetten tartja nyilván, és
gondoskodik a szükségessé váló felújitásáról, pótlásáról.

4. Felek megállapodnak abban, hogya 8.19.2. pontban részletezett tárgyi
eszközök tulajdonjogának tekintetében a következő speciális szabályt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:
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9, A VíZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONNYAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. A Vlziközmü-szolgáltat6 kötelezettséget vállal arra, hogy az Igy létrejövő
viziközmű.vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végetl negyedévente adatot
szolgáltat az Ellátásért Felelősnek.

5. A bekötési vizmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készllését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az Vlziközmű-szolgáltató vagy megblzotlja
köteles elvégezni.

vlzlközm ü-szolgáltatáshoz
a mindenkor hatályos

2. Amennyiben az Ellátásért Felelős kőzigazgatási területén található, a
Vlzikőzmü-szolgáltat6 által Ozemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan
tulajdonosa (vagy egyéb jogcímen használója) az ingatlan közmühál6zatba való
bekötését kezdeményezi, a Víziközmű-szolgáltató a bekötés lehetőségeiről és
feltételeiröl előzetes tájékoztatást ad.

9.1. Közüzemi szerződések megkötése

1. A VlziközmO-szolgáltató az Ellátásért Felelös közigazgatási terOletén található
felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rendelet előirásai szerint
köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közüzemi szerződést
megkőtni.

3. A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező Felhasználó
(Vksztv. szerint Beruház6) az igy létrejövő bekötővezeték viziközmű tulajdonjogát az
Ellátásért Felelősre átruházza. Az átruházásról sz616 szerzödés tekintetében a jelen
okirat aláírásával az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Vizi közmű-szolgá lia lót.
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse.

6. A vlziközmű-szolgáltat6 köteles a vizi közmű-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendeleltel összhangban a Hivatal által
j6váhagyott Üzletszabályzatban rögzlleni.

7. A vlziközmü-szolgáltat6 kötelezettséget vállal a
kapcsol6d6 ügyfélszolgálat; feladatainak ellátására
Üzletszabályzatban meghatározott helyeken.

8. Felek rögzltik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan melléklete (4. sz.
melléklet) a Rendelet 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján az Üzletszabályzat
tervezete a Hivatal általi jóváhagyás végett.
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6. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartoz6 tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszlrozására támogatási szerzödés hatálya is kite~ed
és a támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentősen eineheziti,
úgy a gátló körOlmények megszOnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelős

tulajdonában maradnak.

a. Az Ellátásért Felelös tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi
eszközöket az Ellátásért Felelös a következő ütemezés alapján, folyamatosan,
térités ellenében a VlziközmO·szolgáltató tulajdonába adja.

b. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-független tárgyi eszközön
szUkségszerüen elvégzett felújitási és pótlási munka ráfordltásait a Társaság
saját könyveiben aktiválja. Az Ellátásért Felelős az eszközérték nullára történö
lelrásáig (nulla eszközértéket eredményező értékvesztés elszámolásáig) az

eszközt nyilvántart ja.
c. Felek rögzitik, hogy addig, amig az Ellátásért Felelös tartja nyilván az eszközt,

úgy a Vlziközmű-szolgáltató ráforditásait bérelt vagyonon végrehajtott saját
beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.

d. Az Ellátásért Felelös vállalja, hogy az üzemeltetéshez szOkséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékO tárgyi eszköz tulajdonjogát Vlzlközmű-
szolgáltatónak a lelrást követö év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruUó
érték 10 %- os értéken számitott vételár megfizetése ellenében álruházza
kivéve, ha a Viziközmű-szolgáltató selejtezési eljárás lefolytatására tesz

javaslatot.
e. A d. pont szerinti esetben a VlziközmO-szolgáltató - az üzemeltetéshez

szOkséges mennyiségben· az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.
f. A feleslegessé váló rendszer független vlziközmü-elemek tekintetében a

Vlziközmü-szolgáltatónak nem áll fenn vételi kötelezettsége.

5. A tulajdonjog változás eredményeképpen a Vizi közmű-szolgáltató vállalja,
hogy a tárgyi eszközön a változást követően eszközölt rekonstrukciós, felújllási és
pótlási munkákat saját működési bevételeiből finanszlrozza, az összeget az
Ellátásért Felelösre bérelt közmüvagyont érintő rekonstrukciós elszámolás keretében

át nem terhel heti.

--_.__ ._------- --_._---------------------
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9.2. Dljak beszedése
A Vlziközmü-szolgáltató jogosult és egyben tartozik a vlziközmü Szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben vlz- és csatornaszolgáltatási dljat
felszámitani, továbbá az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelelően a vlziközmü-
fejlesztési hozzájárulást, valamint a vizterhelési dljat beszed ni, illetve ezen

dijigényeket érvényesiteni.
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10.2. A jelen szerződés hatálya alatt alkalmazott dljak

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

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogya Vksztv. 65. § (4) bekezdésében
foglalt, dljelökész\tö, dijfelOgyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában törlénő teljesItése érdekében
egyOttműködnek.

2. A Felek rőgzltik, hogya 5. sz. mellékletben foglalt viziközmű-szolgáltatási
dijakat a Vksztv. 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt - a vlzlközmü-szolgáltatás
dljára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó - miniszteri rendelet

hatályba lépéséig alkalmazzák.

10.1. A jelen szerződés megkötésekor hatályos dljak
1. Az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés aláirásával szavatolja, hogy a
Szerződés hatályba lépésekor alkalmazott, a Szerződés 5. sz. mellékletében
rögzitett vlziközmű-szolgáltatási dljak a Vksztv-ben foglalt rendelkezéseknek

megfelelnek.

10. A VíZIKŐZMŰ.SZOLGÁLTATÁS
RENDELKEZÉSEK
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3. Felek rögzItik, hogya Vksztv. 76. § (3) bekezdésében rögzitett esetben a
vlziközmü-szolgáltató jogosult az alkalmazott dijtól eltérő dlj alkalmazásához történő
hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz. me ly kérelem előte~esztése
tekintetében a Felek egyOttmüködnek.

11. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSI FELTÉTELEK

11.1. A szerződés megszOnésének módjai

1. Jelen Szerződést a Felek Irásban közös megegyezéssel megszOntethetik.

2. A jelen Szerződés bármelyik fél Vkszlv. 20. §-ában foglaltak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidövei szOntethetö
meg.

3. Jelen szerződés megszünik a Vksztv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti
feltétel bekövetkezéséveI.

4. Jelen Szerződés megszünik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt
közérdekü Ozemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint más viziközmü-
szolgáltató általi birtokba lépéssei egyidejűleg .

11.2. A Szerződés megszOnésének szabályai

1. Jelen Szerződés megszünésekor a Viziközmű-szolgáltató ellenszolgáltatás
nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki áltapotban (üzemképes
állapotban) köteles az Eltátásért Felelősnek a szerződés megkötésekor ráblzott és a
szerződés ideje alatt keletkezett. az Ellátásért Felelős tulajdonát képező viziközmü-
rendszert - a ViziközmO-szolgáltató tulajdonába kerOlt rendszerfűggetlen-vlziközmü
elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszünés hatályba
lépésével egyidejüleg visszaadni, közérdekü üzemeltetés esetén a Hivatalnak átadni .

2. A Felek jelen szerzödés megszünése esetén az üzemeltetésbe adott
közmüvagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős

29
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13, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.A klszetvezésre vonatkozó rendelkezések

A vlzlközmü-szolgáltat6 kijelenti, hogya Vksztv. és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 35. § (1) bekezdése
szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a
Vlziközmü-szolgáltat6 kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett

31

12.1. Közös megegyezésse/történő módosltás
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizár61ag Irásban m6doslthat6

a Felek közös megegyezéséveI.

12.2. Jogszabály változás okán szOkséges módosltáso/(
A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érintö
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen Szerződést annak megfelelően a

jogszabály hatályba lépését kővetően módositják.

B( RI ETI (JZ~M[\ TFl ESI s7~lm"IlES

BALOTASzAl.LÁSKozstG ÖNKORMANY7A1A
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köteles megtérlteni a Vlzközmű-szolgáltat6 által az Ellátásért Felelösnek átadott
rendszerfüggetlen viziközmü-elemek értékét, melyek kimutathat6an a Vlziközmü-
szolgáltat6 finanszirozásában val6sultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg, A megtéritendö összeg a Viziközmü-szolgáltat6 finanszírozásában
megval6suit rendszerfüggetlen vizlközmű-elemek megszünéskori könyv szerinti nett6

értéke.

3. A jelen Szerződés megszünése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségekre a viziközmü-szolgáltatásr61 sz616 2011. évi CCIX. törvény

21. §-ában foglaltak az irányad6k.

4. A jelen Szerzödés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzitett hatályvesztése
alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt közérdekü üzemeltetö birtokba helyezésének

zavartalan lebonyolltása érdekében.

5. A jelen Szerzödés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése
tekintetében a Felek az adatszolgáItatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak, a
birtokátruházása a jelen Szerződés 11.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a

11.2.2. pontjában foglaltakat alkalmazzák.
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2. A jelen Szerződés alálrásáre az Ellátásért Felelős által a Balotaszállás Község
Önkormányzat képviselő-testületének .... f. ~t./~~'!:'!.(.V.·.C>.j.) sz. határozata alapján
kerűlt sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés m6dos(tására, megszüntetésére
vonatkoz6 minden további Irásbeli jognyilatkozat megtételére az Ellátásért Felelös

~=-'

13.4.Jelen sZE,rzödés étvényességéhez szükséges előzetes döntések

1. A jelen Szerződés aláinisára a VlziközmO-szolgáltat6 által a Viziközmü-
szolgáltat6 hat~lyos Alapszabályának felhatalmazásával az Igazgat6ság 2013. május
30. napján hr,>zotl határozata alapján kerűlt sor. Ennek megfelelően a jelen
Szerzödés m6dosítására, megszüntetésére vonatkoz6 minden további irásbeli
jognyilatkozat rnegtételére a Vlziközmü-szolgáítat6 mindenkori jelen ügycsoporotban
képviseletre feljogosított személye az Igazgat6ság J6váhagy6 határozatával jogosult.

2. A Vlzi~özmű-szolgáltat6 kötelessége az üzemeltetésre részére átadott
viziközmü-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépfteni (kiépittetni) és működtetni, illetve szükség szerint vizlközmü-rendszer
őrzésvédelmét biztositani.

13.3./rányadó jog

A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Vksztv., a Rendelet, valamint a vizgazdálkodási
tevékenységre vonatkoz6 szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos
rendelkezései alkalmazand6ak.

--------------------------_._--------
tevékenységek Hivatal részére történő tájékoztatási és engedélyezési
kötelezettség/inek jelen szerződés hatálya alatti teljesitésére.

Nem minősOl a jelen szerződésben a Vlzlközmü-szolgáltat6 által vállalt
kötelezettségék megszegésének, amennyiben a Vlziközmü-szolgáltat6 a szolgáltatás
hatékonyságának javftására, a költségszintek csökkentésére a viziközmü-
üzemeltetés '~gy részét kiszervezés fonmájában látja el. Az Ellátásért Felelős
kifejezetten támogatja a kiszervezésl. amennyiben az a helyi foglalkoztatás
növekedését ~redményezi.

13.2. A kocklizat és kárveszély viselésének módja, valamint avagyonvédelml
előirások

1. A Vlziközmu-szolgáltatat6 a viziközmű-üzemeltetésbe vell viziközmü-
rendszert rendeltetésszerüen, az elvárhat6 legnagyobb gondossággal köteles
használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles meg6vni, azzal, hogya
vagyontárgy n,eki felr6hat6 esetleges megsemmisüléséből vagy megrongál6dásából
eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerinI felelősséggel tartozik az ezzel
jár6 kockázatokat viselni köteles.

BtRI [11- (JZEMELlEl ~Sl sZ~lm"o~s

BALOTASzALLÁSKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

1
, J

J
1. ~

J
]

J
]

~J
~]

J
~J
1
lJ
iJ
J
']

.:J

J..
I~
-
,..

VONATKOZÓMÓDosíTÁSÁRA12. A SZERZŐDÉS
RENDELKEZÉSEK



'-"-- \

Kelt: Balotaszállás,2013 ... ' .

Záradék
A Hivatal a jelen bérleti- üzemeltetési szerződést jóváhagyta
az alábbi számú határozatával.
Határozatszám: 63/2014.
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Budapest, 2014. március 11.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZETE

2.SZÁMÚ MELLÉKLET VIZMOVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

1 SZÁM Ú MELLÉKLET AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
VIZIKÖZMŰ.VAGYON VAGYONÉRTÉKELÉSE

3.SZ. MELLÉKLET A FENNÁLLÓ ANTENNA ÉS HIRDETÉSI FELÜLET
TÁRGYÚ BÉRLETI JOGVISZONYOK TÉTELES JEGYZÉKE

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

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A VKSZTV. 74. § (2) BEKEZDÉS 3. PONTJÁBAN
FOGLALT, VíZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DIJÁRA ÉS AZOK
ALKALMAZÁSÁNAK KEZDŐ IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓ MINISZTERI
RENDELET HATÁLYBA LÉPÉSÉIG ALKALMAZOn SZOLGÁLTATÁSI DIJAK
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dr. Szalóki Szilvia
közszolgáltatásokért felelös elnökhelyettes

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Jelen Szerződést a Felek elolva sás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt.
helybenhagyólag Irják alá.
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1. Tekintettel arra, hogya viziközmű-rendszer használatért fizetett bérleti dljakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláirásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a vlzikö.zmü-rendszer
tulajdonosát a vlziközmO-rendszerek üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérteti dijak illetik meg:

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhatósági jogkör! gyakorló
a bérleti dljakat vagy a szolgáltatási-dljakat módos itja, illetve ezekre i,onatkozóan a
jelen okirat aláirásakor hatályos rendelkezésektől ellérö szabályt hoz, úgy a Felek
vállalják, hogy a jelen szerződést módositják.

13.6. Viták rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kér,désben vita
merül fel, úgy megklsérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében' bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének
érvényesitése végett. Amennyiben az egyeztelés 30 napon belül nem vezet
~r.rdményre, úgy az egyeztetést kezdeményezö fél jogosult igényét polgári peres
úton, biróság előtt érvényesIteni. Felek rögzltik, hogy a Jelen szerződésből eredő
valamennyi vitás kérdés eldöntésére apertárgy értékétől függően a Békéscsabai
Járásbiróságot, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kőtik ki.

3. Felek rögzitik, hogy az átadott vlziközmO-rendszerek 'átadás-átvételi
jegyző könyvét - tekintettel arra. hogya birtokba vételre kizárólag a jélen szerződés
hatályba lépését követően kerülhet sor - a birlokátadás-átvéteti eljárást követöen
csatolják a jelen Szerződéshez 7. sorszámú mellék/etként.

,.
,~;
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2015. évben iv6viz viziközmű·rendszerre: 1 FUm3.
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14. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
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képviseletre feljogosltott személye a Balolaszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testületének jóváhagyó határozatával Jogosult.

13.5. Rész/eges érvényte/enség

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalan nak, vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét,
hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek ta.rtoznak az
érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthataUannak bizonyult réBzt hasonló
gazdasági eredményt bizlosltó érvényes, hatályos és végrehajtható ren~elkezéssel
pótolni.
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