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BERLET~ÜZEMELTETÉSISZERZ6DÉS
mely létrejött egyrészről
Név: C$ABACSOO NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 5551 Osabacsüd, Szabadság utca 41.
ad6szám: 15725558-2-04
statisztikai számjel: 15725558-8411-321-04
törzskönyvi azonosft6 szám: 725558
képviseli: Molnár József polgármester, mint vfziközm O-tulajdonos , Ellátésért Felelős
(továbbiakban: Ellátáséft Felelős)
valamint,

az . ALFŐLDVíz
Részvén~r.saság

Regionális

Viz/közmű-szolgáltató

ZlrtJcörűen· MűkiJd6

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
clJgjegyzékszám:
04-10-001580
nyilvántart6 blr6ság: Gyulai Törvényszék Cégbir6sága
székhely/elm:

ad6szám:

13100887-2-04

13100887-3600-114-04
bankszámlaszám:
10402609-26017989-00000000,
mint Víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: Vlz/klJzmtJ-szoIgáltató)
statisztikai számje/:

továbbiakban egyottesen: Felek

között az alulirott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
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1. PREAMBULUM
1.1.Je/en szerz6dés céqa
1.1.1. A jelen szerzödés célja a telepOlésen a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0006
azonosítószámú projekt keretében őnkormányzati beruházásként megvalósult
vfziközmű üzemeltetése.
1.1.2. A jelen szerződés célja továbbá, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi
önkcrmányzataíröl szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21. pontjában, a vfziközmú
szolgáItatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a
Vksztv. egyes rendeJkezéseinek, végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.)
Kormányre!1deletbe
'(továbbiakban:
Rendelet)
foglalt
kőzmúves
szennyvlzelvezetéssel-6s tiszt/tássalkapcsolatos kötelezettségeinekés feladatainak
eleget tegyen, és ezáltal a vfziközmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók a
mindenkor hatályosjogszabályokban foglalt követelményeknekmegfelelő vfziközmű
szolgáltatásbanrészesüljenek.
1.2.A vlzikiJzmú-Ozemeltetés Jogelme
Felek az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő
vfziközmüvek Vfziközmú-szolgáltató általi üzemeltetésére, a vfziközmú-szolgáltatási
tevékenység Ellátásérl Felelős közigazgatási, a Vksztv. 2. § 4. ponijában,
meghatározott, ellátási tertlletén történő ellátására az alábbi, Vksztv. 15. § (2)
bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban:
Szerződést) kötik.
1.3. A Felek rögzftik, hogy közöttük 2008. október <'13.napján a település ivóvfz
szolgáltatására vonatkozóan üzemeltetési szereződést kötöttek, amely alapján a'
Víziközmú-szolgáltatólátja el a településena közmüves ivÓvizeJJátást.

2. ALAPELVEK
2.1. A nemzeti vagyon v'de/me
A'jelen szerződés tárgyát képező vfziközmO-vagyona nemzeti vagyonrol szóló 2011.
évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi, ily módon ci vJziközmO-vagyonközösségi érdek szerinti
hasznosftása és megóvása - az átlátható és felelős gazdálkodás hosszú távon
történő megvaJósftásaáltal - a törvényben meghatározottérdek.
2.2.Ai e//átásl fe/e/6sség elve
A Vksztv. alapján a helyi önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a
közmOves ivóvízellátással és közmüves szennyvízelvezetéssel és tisztítással
kapcsolatosvfziközmú-szolgáltatásifeladatok elvégzéséről.
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2.3.A szolgáltatói fe/el6sség elve
A Vfziközmü-szolgáltat6, az ellátási területen a vfziközmü-szolgáltatás nyújtásáról e
szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a
rábfzott vfziközmü-szolgáltatás
keretében - a vfziközmü-rendszer
teljesftlS
képességének rnértékéig - fogadja a vlziközmü-rendszerre rácsatlakozni klvánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélkOIi jogalanyok igényeit, a
Felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező
szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.

2.4.Az UzemeltetésiJogviszonyban érvényesUI6 alapelvek
Felek rögzltik, hogy 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 MEGHATÁROZÁSOK
A jelen szerződésben és annak mellékleteiben használt fogalmak, kifejezések
tekintetében az ott meghatározottak, .illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben
foglaltak az irányadók.

4. A BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA
FELJOGOS[TÓ KÖRÜLMÉNYEKMEGHATÁROZÁSA
4.1.Az Ellátásért Fe/el6s tulajdonosi részesedése a Vlzlk6zmú-szolgáltatóban
Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefolytatását a jelen jogviszony. létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: NvÍ) alapján mellözik, tekintettel arra,
'hogy az Ellátásért Felelős a Vlzlközmt1-szolgáltató gazdasági társaságban 826 db
összesen 11.564.000 Ft részvénytulajdonnal rendelkezik, a Vfziközmú-szolgáltató a
Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontiában foglaltak szerint kizárólag az álla~ és a
telepOlési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a tulajdoni részesedése k
egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉSTÁRGYA
Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelős tulaidonában álló - a Vksztv. 2.§ 23. a)
pontja szerinti - víziközmű-rendszerek Víziközmt1-szolgáltató általi OzemeItetése,
mely magában foglalja a Vksztv. 2. § 24. pont szerinti közmúves
szennyvizelvezéstés tIsztitást, melyet a VfziközmO-szolgáltató a felhasználó
részére közüzemi jogviszony keretében nyújt.
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6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
HATÁLY)

(IDŐBELI,

TERÜLETI,

TÁRGYI

6.1.A szerz6dés id6beli hatálya
A jelen Szerződés a Felek
esetén lép hatályba:

aláírását

követően az alábbi feltételek együttes, fennállása

a. A Magyar En~rgetikai és Közm Cl-szabályozási Hivatal bérletiüzemeltetési
szerződést
jóváhagyó
határozatának
jogerőre
emelkedése;
- b. A bérleti-üzemeltetési szerződés Vksztv. 76.§ (3) bekezdésében
rőgzftett - a víziközmO-szolgáltatás dfjainak és azok alkalmazásának
kezdő időponlját megállaprtó hatósági határozat jogeröre emelkedése.
A jelen szerződés hatálya határozatlan ideig tart.

6.2.A szerz6dés tárgyi hatálya
A jelen szerződés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelős tulajdonában álló
meg lévő és a jövőben létrejövő közmúves' szennyvlzelvezést- és tisztftást biztosftó
vlzlközmü-rendszerejnek
üzemeltetésére, mely vfziközmO-rendszerek átadás kori
vagyonértékelését a Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a szükséges mOszaki
azonosftó adatokkal együttesen az 1. sz. mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3.A szerz6dés tero/8t1 hatálya
Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az EJlátásért Felelős tulajdonában lévő
vizi-közmO rendszerrel érintett terület.

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT
7.1.A Vfzlk6zmú-Dzemeltetési jog átadására, valamint a Vlzlkazmú-szolgáltatásl
tevékenység ellátá$ára vonatkozó nyilatkozat .
1.
Az. Ellátásért Felelős jelen okirat aláIrásával kizárólagos jelleggel fe Iruházza a
VfziközmO-szolgáltatót a 6.2. pont szerinti vfzikOzmú-rendszer 'bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. ponijában meghatározott ellátási terület felhasználási
helyeire nézve a víziközmO-szolgáltatási tevékenység ellátásának jogával.
2. , Az Ellátásért Felelős továbbá kötelezi ma~át, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és műszaki azonosító adatok, valamint átadás
átvételi jegyzőkönyv
szerinti víziközm ű-rendsze rek vfziközmClveit a jelen
Szerződésben Irt feltételekkel a VíziközmO-szolgáltató bérleti-Ozemeltetésébe adja"a
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Vfzközmíl-szolgáltat6 pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelős üzemeltetésbe
adott víziközmú-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint üzemelteti.
3.
Az 5. pontban - szerződés tárgya - megjelölt tevékenységek· zavartalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a Vfziközmú-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
részletezett vfziközmO-rendszer vfziközmOveit, valamint azok alkotó része it és
tartozékait.
4.
Felek rögzftik, hogy a VfziközmO-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.1. ponqa
alapján a birtokba vett vfziközmO-rendszerekre nézve megilletik. mindazon jogok,
melyek a vfziközmO-szolgáltatási tevékenység szerzödésszerO teljesftéséhez a
Vksztv. valamint a vfzi-közmű szolgáltatás ra vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján okszerOen szükségesek.
5.
Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vfziközmü-rendszert a Vrziközmü
szolgáltató a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti üzemeltetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssel kelefkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá az
Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.
6.
A Felek tudomásul veszik, hogya VlziközmO-szolgáltató Vksztv. 43. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján öt megillető vfziközmO..
szolgáltatási jogát nem engedheti át.
7.
Felek rögzftik, hogy nem mlnösül a jogosultság átengedésének, amennyiben a
Vfziközmú-szolgáltató a Vksztv. vagy Rendelet szerint a Hivatal engedélye, illetve
tájékoztatása mellett 13.1. pontban foglalt kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint
jár el.
8. Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja: a jelen Szerződés 6.1.
pontjában foglalt hatályba lépés napja.

8. A
.V(ZIKÖZMÚ-ÜZEMEL TETÉSSEL
RENDELKEZÉSEK

KAPCSOLATOS

8.1. Szavatossági Jogok és kötelezettségek
Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
víziközmü-rendszerek vfziközmOvei az Ellátásért Felelős kizárólagos tulajdonában
állnak.
1.

2.
Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
víziközmüvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a
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vrziközmO-Ozemeltetésjogszerű folytatását kizámá, vagy az annak körébe tartoz6
vlzíközm ú-szolgáItatás
ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy
elnehezrtené.
3.
Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a vfziközmú
szolgáltatási tevékenység teljesftés~t, illetve a viziközmú-szolg~ltatás ellátásának
folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási
szerzödésböl eredő igényeketés kötelezettségeket)nem áll fenn.
4.

Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1. 8%;

meJlékletben felsorolt viziközmű-rendszerekre nézve a 8.1.2. pontban foglaltak
szerinti vfziközmú-szolgáltatásitevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezftö vagy
kizáró körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haladéktalanul
irásban értesfti a VfziközmO-szolgáltatót.
5.
Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartozó víziközmú-rendszerekre nézve a 8.1.3. pontban
foglaltak szerinti vfziközmú-szolgáltatásitevékenység ellátását korlátozó jogot kíván
létrehozni, úgy jog létrehozását megelőzően frásban kikéri a Vfziközmú-szolgáltató
állásfoglalását annak viziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátásár,:l gyakorolt
hatása tekintetében.
6.
A Vfziközmű-szolgáltató jelen okirat aláfrásával szavatossági felelősséget
vállal a viziközmú-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő végzésére és az esetlegesen előfordul6 hibás teljesftésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.
7.
Amennyíben az Ellátásért Felelős a vfziközmú-fejlesztéstérintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem
érvényesfti, úgy a Viziközmű-~zolgáltat6 belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben
érvényesfteni. A képviselet azonban nem mentesfti az Ellátásért Felelőst a jelen
Szerződés szerinti, a Vrziközmú-szolgáltató irányában fennálló polgári jogi
kötelezettségeialól.
8.
Az Ellátásért Felelős a 8.1.7. pontban foglalt garanciális jogok Víziközmű
szolgáltató általi érvényesitéséhez szükséges okiratokat szükség .szerínt átadja a
VfziközmO-szolgáltatórészére.
B.2. A
vlzikózmO-DzemeHetésével
követelmények

kapcsolatos

szakmai,

miIszakl

A VfziközmO-szolgáltatóköteles a rendelkezésére bocsátott v[ziközmúveketa szükséges mértékben - folyamatosan, szakezerűen kezelni, üzemeltetni és
1.
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karbantartani,
VlziközmO-szolgáltatói
feladatainak
a vonatkozó jogszabályi
elölrásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően kötetes eleget tetini.
2.
A
ViziközmO-szolgáltató> kijelenti,
hogy
megfelel
a vizikőzművek
üzemeltetéséröl szól6 2112002. (IV.25.) KőViM rendeletben és a viziközmű
szolgáltatásról
szól620
11. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról sz61ó 5812013. (11.27.)Korm. rendeletben az Viziközmű-szolgáltatóra
vonatkozóan előirt feltételeknek;
3.
A Víziközmű-szolgáltat6 rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet által
előirt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti
jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel
kapcsolatos rnüszakl, technológiai,
biztonságtechnikai
és közegészségügyi
előirásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok:
Csatornaművek üzemeltetési Szabályzata
4.
A Vrziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott viziközmű-rendszerek
üzemeltetésére vonatkozó
vizjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében megindilja a szükséges
hat6ság~eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.
5.
A VlziközmO-szolgáltató a szakmai követelmények
kötele~ kOIönösen:
B.

blztosltása érdekében

a vizjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a
hatóság által jóváhagyott üzerneltetéel utasításban előirt feltételeknek
mindenkor eleget tenni;

b. a VfzlközmO-szolgáltat6 teljes üzemeltetési terOletére vonatkozó,
mindenkor hatályos - a vfzügyi hatóság által jóváhagyott, a jelen
Szerződés 2. sz. mellékletét képező - CsatomamOvek üzemeltetési
Szabályzatban lévő elő irásokat betartani;
c. újonnan létesitett v(ziközmO üzemeltetésbe kerülése esetén a
vonatkozó vizjogi üzemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az
Ellátásért Felelős minden szükséges kÖzremOködést köteles megadni;
d. a jelen

Szerződésben foglalt viziközmű-üzemeltetési tevékenység
folyamatos ellátásához szükséges - jelen Szerződés 8.2. pontjában
foglalt műszaki és a Szerződés 8.3. pontjában foglalt sZemélyi
feltételeket biztositani;
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8.

a jelen szerződés 8.10. pontjában részletezett szükséges karbantartási,
javltási munkálatokat megfelelő időben és minőségben elvégezni;

f.

a víziközmO-szolgáltatás
folyamatos
és zavartalan fenntartása
érdekében napi 24 órában mOködé, hibabejelentés fogadására
alkalmas ügyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat)
szervezni és
mOködtetni;

g. hibaelhárító részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és

egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és biztosftani a hiba kijavrtását
az elhárítási határidőn belül;
k A jogszabályokban, illetve az illetékes hatóságok által kiadott, a
vfziközmOvek üzemeltetésével
kapcsolatos engedélyekben előfrt
rnéréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;
i.

üzemnaplót vezetni, amely tartalmazza a víziközmO üzemeltetésével
kapcsolatos rnlnden lényeges adatot és eseményt;

j.

a fentieken túl a VfziközmO-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős
által üzemeltetesre átadott vfziközmO-rendszer üzemeltetéséhez
kapcsolódó, és az üzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági
előírásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon
károkat, amelyek az üzemeltetéshez kapCSOlÓdóhatósági előírások
neki felróható megszegéséböJ erednek.

k. a VfziközmO-szolgáltató

pontos, hiteles, analitikus részletességgel is
áttekinthető költségkimutatásokat köteles vezetni.

I.

A VfziközmO-szolgáJtató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért
Felelős a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatáfyos jogszabályoknak megfelelő módon megismerheti, az adatokról
közérdekböl felvilágosftást kérhet, mely frásbeli megkeresésre a
VfziközmO-szolgáltató a megkereséstől . számftott 15 napon belOI
köteles felvilágosftást adni, adatot szolgáltatn i.

m. A harmadik személy irányában, a szerződés t~ljesrtése körében
felmerülő adatszolgáltatás során a Vrz~közmO-szolgáltató a polgári jog
üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi eXII., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.
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8.3.A vízlközmú-Dzeme/tetéssel kapcsolatos személyi követelmények
1.
A
VíziközmO-szolgáltató. köteles
a
humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenysége keretében biztositani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
víziközmOvek Ozemeltetéséröl szölö 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben az
üzemeltetöre vonatkozóanelőirt személyi feltételeket.
/

2.
A ViziközmO-szolgáJtat6
kijelenti, hogy rendelkezika 21/2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet által elöírt Üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és
biztonságosOzemeltetésselkapcsolatosmOszaki,technológiai,biztonságtechnikaiés
közegészségOgyi elölrásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi'feltételeit;a jelenleg érvényben lévő ÜzemeltetésiSzabályzatota Felek a 2.
sz. mellékletbencsatolják. .
3.
A ViziközmO-szolgáltató'az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
működtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok
előfrásainak a belső szabályzataiban és belső utasftásaiban előfrtak szerint
mindenkorérvényt szerez.
8.4.KiJmyezetvédelmi, természetv~de/ml és vlzvédelmi k6vete/mények
1.
A VlziközmO-szolgáltatóa vlziközmű-rendszer üzemeltetése során köteles
eleget tenni a kömyezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel
kapcsolatos' mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az
ennek alapj.n elkész(tett belső utasltási rendben rögzitett követelményeknek,
kOIönöstekintettel a:

a. működésiengedélyben;
b. vizjogi üzemeltetésiengedélyben,

c. hulladékkezelésiengedélyben;
d. önellenörzésitervben;

foglaItakra.
2,
A víziközmO-rendszerüzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetleges
veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával
köteles kezelni, illetve hasznositani.
3.
Amennyiben a hat6ságok által érvényesitett blrságok nem a ViziközmO
szolgáltat6nak felróhat6 okból lettek kivetve, úgy a ViziközmO-szolgáltat6köteles
megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az (gy keletkezett vagyoni
hátrány a szennyező fizet alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre
áthárltásra kerüljön.
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4.
. Amennyiben a 8.4.3. pont szerinti átháritás nem lehetséges, úgy a
Víziközmil-szolgáltató a bfrságot az érintett vfziközmil-rendszer költségei között
számolja el.

8.5. A vlzikiJzmú-Dzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek
1.'
Az Ellátásért Felelős a Víziközmil-szolgáltató általi bérleti-üzemeltetésijog
gyakorlása ellenében bérleti dijra jogosult.
2.
Az Ellátásért Felelőst' megillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az
aktuális szennyvfzdfjakban Ftlm3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg
és az éves felhasználóiszámlákban kiszámlázottszennyvfzmennyiségszorzatával.
3.
A ~rgyféJévet követő 60. napig a Vfziközmil-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévbenértékesitett szennyviz mennyiségéről.
4..
A tárgyévi bérleti dfj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Vlziközmil-szolgáltató által a naptári félévet követő 60. napig szolgáltatott
adatok ismeretében álUlja ki.'számláját 30 napos fizetési határidővel a Vfziközmil
szolgáltató részére.

8.6. A tervszerD vfzik6zmú-fej/esztéssel kapcsolatos rendelkezések
1.
A vlziközmil-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő
fejlesztési terv elkészftése és Hivatali jóváhagyásra történő előterjesztése, illetve a
jóváhagyott gördOlőfejlesztési tervben foglalt vlziközmil-fejlesztések megvalósftása
az EllátásértFelelősjoga és kötelessége.
2.
Az Ellátásért Felelős a 8.6.1. pontban foglalt feladatok teljesítése érdekében
kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges döntéseket legalább évente
egy alkalommal, a megfelelő határidőben és tartalommal meghozza a rá irányadó,
külön megállapodásukbanfoglalt ~Ijárásrendiszabályok alkalmazásával.
3.
Az Ellátásért Felelős vfziközmú-rendszerére irányuló tervszeru beruházási,
felújltási tevékenységet, melynek célja új vfzlközmü létesftése vagy a meglévő
vfziközmil bővftése, rekonstrukciója, illetve pótrása (továbbiakban: Vfziközmil
fejlesztés) a Vfziközmil-szolgáltató a Vksztv. 29. § (4) bekezdése alapján önálló
vállalkozási szerződés alapján jogosult elvégezni, mely a 8.5.2. pontban
meghatározottbérleti dij Vksztv. rendelkezéseszerinti felhasználásnakminősül.
4.
Az Ellátásért Felelős kijelen~i, hogy .megfelelve a Vksztv. 18. §-ában
foglaltaknak a bérleti drjat kizárólag a vlziközrnú-fejlesztések körébe tartozó
értéknövelő felújftások, rekonstrukciók finanszfrozására használják fel, azt
elkülönítettenkezeli.
5.

A

tervszera

vlziközmü-fejlesztés

beavaíkozások tartoznak:
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A. ~pü/et

a.
b.
c.
d.
e.

tetők cseréje és szigetelése
homlokzatfelújftása, höszigetelése
fűtőberendezések (kazánok)cseréje
tútéskorszerusJtés
burkolatépltés
f. nyllászárókcseréje
B. Telephelyek, véd6terOletek

a. A meglévö utak, térburkolatokteljes körOhelyreállitása
b. kerftések, korlátok betétei!1ek, drothálózatának, lábazatának teljes
cseréje
C. Szivattyútelepek, nyomásfokoz6k, átadási pontok
a. Betonfelületekteljesjavitása, új vizzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kltakarás nélkOli technológiákkal végzett javftása
minimálisankét csomópontközötti távolságban.
c. A felépftniényeknélazok a munkák, melyek az épületek felújftásai közé.
sorolandók.
D. Erós- és gyengeáramú elektromos vezetékek és mOtárgyaik, térvi/ágltás

a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (mlnimurn két oszlop, vagy
ellenörző akna közötti), vagy teljes hosszbantörténő cseréje.
b. Oszlopcsere.
c. Szigetelő,vagy szigetelő lánc csere teljes hosszon.
d. Lámpatestekés áramkörökteljes cseréje.
E. Gépek, berendezések
a. gépek, berendezésekcseréje
b. födarabok cseréje
c. gépek, berendezésekteljes körű felújftása
F. lrányltástechnikai, informatikai eszkózók

a. eszközök cseréje
b. eszköz fődarabok cseréje
G. Szennyvlzáteme/6k, beeme/6-, és szfv6aknák
a. A műtárgyak vezetékej teljes hosszban történö cseréje, ha csak a
vezetéket cserélik.
b. A műtárgyakszerelvényeinekcseréje.
c. BetonfelIlletekteljes javitása és vlzzáró vagy koptató réteg felhordása.
d. Aknák teljes körű felújltása.
e. A felépítményeknélazok a munkák, melyek az épületek felújftásai közé
soroland6k.
f. Atemelö szivattyúkcseréje
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g. Vákuumszelep cseréje.
H. Szennyvízfisztltás, tárolás mf1tárgyai
a. BetonfelOletek teljes javftása, új vfzzár6, 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
nélkOIi 'technológiákkal
végzett
javltása
minimálisan két ellenőrző akna, vagy mOtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körOJelújftása.
f. Zsilip szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje, vagy az elzáró
és szabályozó szerelvények komplett cseréje.
g. Iszaprothasztók hőszigetelésének,
vagy kupolájának teljes körü
felújftása.
h. A felépftményeknél azok a munkák, melyek az épOletek felújftásai közé
sorolandók.
i. eszköz teljes körO felújftása

~.7. A gIJrrlDI6 fejlesztési terv
1.
Felek rögzítik, hogya víziközmO-szolgáltatás' hosszútávú biztosíthatósága
érdekében a Vksztv. 11. § szerint az Ellátásért Felelős az arra irányadó mindenkor
hatályos miniszteri rendeletben foglalt .formában és tartalommal gördOlő fejlesztési
tervet kell, hogy készftsen.
2.
A felújftási és pótlási, valamint beruházási terv (továbbiakban: gördQlö
fejlesztési terv) Hivatal részére történő elkészftése és benyújtása a Vksztv. 11. § (2)
valamint (3) bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellátásért
Felelös kötelezettsége.
3.
A VíziközmO-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogya 8.7.2. pontban
foglaltak maradéktalan teljesrtése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a VfziközmO-szolgáltató Irásban javaslatot
készít, illetve annak elkészrtésé~ez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad
az Ellátásért Felelősnek.
4.
'A VíziközmO-szolgáltató legkésőbb a tárgyév május 30. napjáig, de nem
korábban, mint a jelen szerződés hatályba lépését követő 150 napon belül
tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelőst a közmüvelnekáltaíános állapotáról, illetve
javaslatot kelJ, hogy elöterjesszen az egy éven belül szOkségessé váló
rekonstrukciós beavatkozásokröl. Javaslatéban a VfziközmO-szolgáltató az egyes
rekonstrukciós tételek mOszaki indokoltságát, várható bekerülési költségét, illetve a
beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is köteles
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ismertetni, az Ellátásért Felelős közművagyon gazdálkodással kapcsolatos
következőévre vonatkozó döntéseiknekelősegítéseérdekében.
5.
A rekonstrukciós és felújltási munkák költségét az Ellátésért Felelős
szerepeltetik az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében a 8.5.2.
pontbanszereplő bérleti díj mértékéig.
8.8. A hlbae/hárftássa/ iJsszefügg6 értékn6ve/6 fe/újltásokra vonatkozó
rendelkezések
1.
Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan
beavatkozást igényel, és a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve
értéknövelő felújftások szá mviteli kategóriájába sorolódik, és javítás jellegű
beavatkozásranincs möd, illetve az nem lenne ésszer0, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknövelő felújftás elvégzésére az üzemeltető jogosult, illetve a biztonságos
ellátás fenntartásaérdekében egyben köteles is.
2.
A Vksztv. 30. § (1') bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekében a Vrziközmű-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerOlő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény
rendelkezéseialapján az értéknövelőfelújftások körében számolhatókel.
3.
A 8.8.1. pontban foglaltakon kfvOla VíziközrnO-szolgáltatóköteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felújftás körébe tartoznak, .és amely
elmaradása az. ellátés biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb. kárveszély
felmerOlésévelközvétlenül fenyeget. .
4.
Ezen fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a 8.10.2. és
8.10.3. pontbanfoglaltak szerintjár a Vfziközma~szolgáltató.
5.
A 8.8.1., 8.8.2. és 8.8.3. pont szerinti műszaki probléma esetén a VíziközmO
szolgáltató a hiba bekövetkezésétOIszámttott két munkanapon belül - ahol az
Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser szolgálatot
rnüködtet azonnal - értesfteni köteles az ElJátásértFelelőst, aki jogosult képviselőjük
úlján a beavatkozástmegtekinteni,arról tájékozódni.
6.
Ha a Víziközmü-szolgáltatónak felróható 'okból a jelen 8.8. pont szerint
vfziközművek elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős a jelen
szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozással,a teljesitésre elégséges hatéridő
egyidejű kitOzésével Irásban felszólf~a a Vrziközmü-szolgáltatót a szOkséges
intézkedések megtételére, s ennek eredménytelenségeesetén maga gondoskodhat
a szükségesbeavatkozásokelvégzéséről.
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a 8.8. pontbim meghatározottak. szerint elvégzett
beavatkozásokat
a mindenkor hatályos á~egyzéke alapján, árjegyzéki besorolás
hiányában pedig a teljes önköltség + 3% árrést tartalmazó áron jogosult, a naptári
félévet követő hónaptól, 90. napra szóló fizetési határidővel az Ellátásért Felelős feJé
Ieszámiázni.

8.

A Vfziközmű-szolgáltató

Az Ellátásért Felelős kijelentik, hogy megfelelve a Vksztv. 18. §-ában

foglaltaknak

a bérleti dljat kizárólag a vlziközmíl-fejlesztések körébe tartozó
felújftások, rekonstrukciók finanszfrozására
használják fel, azt
elkülönftetten kezelik.

értéknövelő

9.
A . Vfziközmű-szolgáltató a számla megkOldésével egyidejOleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékJ,etben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogya vfziközmO-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabájyoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.
10.
A híbajelleggel: váratlanul felmerülő értéknövelő
különösen a 8.6.5. pontban felsoroltak tartoznak.

felújltások

tárgykörébe

8.9. A viziközmil-fejlesztések eredményeképpen létrejiJtt vagyontárgyak
üzemeltetésrevaló átvételénekrendje
1.
AVlziközmíl-szolgáltató által elvégzett vfziközmű-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő vfziközmlÍ az üzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába
kerül.
2. . A Vfziközmü-szolgáltató a kiáltrtott számla megküldésével egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megkaldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogy a vfzikOzmO-fejlesztés mOszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.
3.
Az
elvégzett
vfziközmű-fejlesztések
eredményeképpen
létrejövő
vfziközmOveket az Ellátásért Felelős szá'mviteli nyilvántartásba veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényről tájékoztalja a VíziközmO
szolgáltatót.
4.
A nem a vfziközmű-szolgáltató által elvégzett vfziközmű-fejlesztés esetén a
kivitelezőtő! átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
Felelős szintén megküldeni köteles a VfziközmO-szolgáltató részére.
5.
A Vfziközmü-szolgáltató - amennyiben a viziközmű-Iétesftmény rendelkezik az
Ozemeltető hozzájárulásának
figyelemb~ véte lével kiadott vfzjogi Jétesftési
engedéllyel, és amOszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély azt elörrja, úgy a próbaüzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó
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jogszabályok szerint a vfziközmű üzemeltetésrealkalmas - köteles és kizár61agosan
jogosult a megval6sult vfziközmű-Iétesitményt Clzemeltetésreátadás-átvételi és
üzembe helyezésieljárás keretében átvennl.
8.10.Karbantartás ésJavItás
A ViziközmO-szolgáltató kizár61agosan jogosult, egyben köteles a
karbantartási és javltási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az
Ozemeltetésben lévő Ellátásért Felelős tulajdonában áll6 viziközmú-tárgy,
nyomvonalas létesftmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli
működtetés,jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,
zavartalan és biztonságosműködtetésétszolgálójavftási, karbantartási rriunka saját
költségen történő elvégzését,valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárltást.
1.

2.
A Viziközmú-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelhárltást a
hibajelentést követően azonnal - de legkésőbb három órán belOI - tartozik
megkezdeni.
3.
A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárftást a VIziközmű
szolgáltató a' hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 3
munkanaponbelül tartozik megkezdeni.
4.
Amennyiben a Vlziközmú-szolgáltatónakfelroható okb61a vfziközmű-tárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javftása elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra
történő hivatkozássallrásban felszóHijaaz üzemeltetőt a munka elvégzésére. Ha az
üzemeltető ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javftás elvégzésével,
úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelős jogosult az üzemeltetéSköltségére
elvégezni.
5.
A karbantartás és javitás tárgykörébe a vlziközművek-üzemeltetésével
összefOggő,a 8.6.5. pont alá nem tartozó beavatkozásoktartoznak, Igy kOIönösena
használatban lévő tárgyi. eszköz Ozemképességének folyamatos, zavartalan,
biztonságos megőrzése,az ezt szolgál6javftási, karbantartásitevékenység, ideértve
a tervszerű, megelőzö karbantartást és mindazon javftási, karbantartási
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerú használat érdekében el kell végezni
(például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem minősOl
födarabnak, illetve a vezeték-hál6zaton végzett csőtörések elhárltása stb.), oly
módon, hogy az a folyam~toselhasznál6dásrendszereshelyreállltásáteredményezi.
8.11.A VlzlklJzmll-Uzemeltetéssel kapcsolatos
kiJte/ezettségek
1.

és

tájékoztatási, egyeztetési

Felek megállapodnakabban, ~ogy az államháztartásszervezetei beszámolási
könywezetési kötelezettségeinek szabályair61 sz616 mindenkor hatályos
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jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelős könywiteli mérlegében
kimutatott eszközeire - ezen belOI a vfziközmíl-vagyonra - vonatkozó éves leltározás;
kötelezettség teljesitése érdekében egyattmílködnek, a szOkséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesitik.
2.
A vfziközmü-fejlesztés eredményeképpen létrejövő vlziközmíl vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.9.3. ponga szerint köteles a Vfziközmú
szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött
vfziközmO-vagyon műszaki paramétereiről.
3.
A jelen Szerződés 8.8. pontjában foglaltak szerint a VíziközmO-szolgáltató
köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördOlő fejlesztési terv elkészítéséhez,
annak benyújtásához.
4.
A jelen szerződés tárgyi hatálya al.á tartozó vfziközmüvek értékcsökkenési
lelrási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
egyben köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint
azzal, hogy arról Irásban tájékoztatja a Vlziközmú-szolgáttatót.
5.
Felek rögzftik, hogy a Vksztv. 61. §-ban foglalt felhatalmazás alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogositottak, az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében egyOttmílködésre kötelezettek.

8.12.A Feleket megil/et6 ellen6rzésl Jogosultságok,

az ellen6rzések

rendje

1.
A Viziközmíl-szolgáltató jogosult ellenőrizni mlnden olyan, a vrziközmű
Ozemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tulajdonába kerOló viziközmOveken harmadik személy végez.
2.
Az Ellátásért Felelős a Vfziközmíl-szolgáltató rendelkezésére bocsáija az
viziközmO-Ozemettetést érintő munkák elöterveit, valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokurnentáctöt, valamint
mindazon információt, amely a munkálatok megftélhetőségéhez szOkséges.
3.
A VfziközmO-szolgáltatató ellenőrzési joga kiterjed a tervezés (8.12.4. pont), a
kivitelezés, a mílszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8.12.5. és 8.12.6. pont).
4.
Az Ellátásért Felelős köteles bevonni a Vfziközmű-szolgáltatót a 8.12.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelőzően, mely eljárásban a VfziközmO-szolgáttató jogosult nyilatkozatot tenni.
Ennek keretében a Vfziközmü-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelőst tájékoztatni
az általa szakszerútlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki
megoldásról.
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5.
Az Ellátásért Felelős Irásban kötelesek értesIteni a VlziközmO-szolgáltat6t a
8.13.1. pont szerinti munkák megkezdéséröl.
6.
Az Ellátásért Felelős a 8.12.1. pontban foglalt munkálatok műszaki átadás
átvételi eljárására meghrvja a VrziközmQ-szolgáltat6t, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenni, mely észrevételeketjegyzőkönyvben rögzrtenek.
7. \ A VlziközmQ-szolgáltató a nem megfelelő minőségO, szakszerOtlen, vagy a
jóváhagyott· tervtől eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától
függően: tudomására jutását követően azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti
az Ellátásért Felelősnél a munka azonnali leállltását, javftást, cserét.
8.
,'Abban az esetben, ha VrziközmO-szolgáltató 8.12.4., 8.12.6., valamint a
8.12.7. pont szerint észrevételei re érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
üzemeltetését a VlziközmQ-szqlgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhaija.
9.
A VrziközmO-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Ellá~sért Felelőst
megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tartozó vlziközmO-létesltmények
üzemeUetésének, állapotának, valamint a víziközmO-szolgáltatás minőségének
ellenőrzési joga.
10.
Az Ellátásért Felelős felhatalmazza a VíziközmO-szolgáltat6t, mint képviseleti
megbrzottat, hogy az Ellátásért Felelős· megrendelésére vagy megblzása alapján
végzett nem közmüves szennyvfzszáJlítási közszolgáltatást végző harmadik
személynek a teljesítése körében felmerülő tevékenység ét annak jogszabályi
megfelelősége szemponljából ellenőrizze.
11.
A 8.12.10. eljárása során a VfziközmO-szolgáltató munkatársa köteles feltámi,
miszerint az Ellátásért Felelős képviseletében jár el. A VrziközmO-szolgáltató az
ellenőrzés eredményéről minden esetben, annak megtörténtétől számftott 8 napon
belül Irásbeli tájékoztatást köteles adni az Ellátásért Felelős részére.
12.'
Az Ellátásért Felelős az ellenőrzés során, birtokába került adatokat,
információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját t~vékenysége kapcsán
nem használha~a fel.

8.13. A
Vlzik6zmú-szolgáltató
kötelezettségek

fe/e/ósségbiztos~sára

vonatkozó

1.
A Vfziközmll-szolgáltató a jelen Szerződés aláirásával a Vksztv. 19. §-a
alapján
kötelezettséget
vállal
a
vfziközmQ-szoJgáltatáshoz
kapcsolódó
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felel6sségbiztosltási szerződés megkötésére, a feleJösségbiztosftási jogviszony
meglétér61 a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.
2.
A 8.13.1. pont szerint felel6sségbiztosftás keretében biztosftand6 kockázatok
kOIönösen:
a. általános felelósségbiztosftás;
b. a vfziközmO-szolgáltatási tevékenység felelósségbiztosftása;
c. munkáltat6i felelösségbiztosltás;
d. környezetszennyezési felelősségbiztosrtás;
e. teJjesftési
segéde k,
alvállalkoz6k
tevékenységéhez
kapcsol6d6
feleJősségbiztosftás;
f. Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk
feleJősségbiztosftása;
g. jármű flotta kötelező felelősségbiztositása.
8.14. A Vlz/k6zmiJ-vagyon

vagyonbiztosítására

vonatJcoz6 kötelezetts'gek

1.

Felek rögzftik, hogya Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a víziközmú-vagyon
vagyonbiztosftásár61 az EHátásért Felelős köteles gondoskodni.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a jelen
szerződés hatálybalépésétől számftottan 15: napon belOI a Vlziközmű-szolgáltat6
részére frásban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, úgy a VfziközmQ
szolgáltató a viziközmű-vagyonbiztosftást
a Ptk. 6:440. § alapján jogosult az
Ellátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.
3.
A 8.14.2. pont szerint ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak kell tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkötött vagyonbiztosftási kötvény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartalmazó lrésbeli értesftést.

4.

A VfziközmO-szolgáltat6 által megkötött vagyonbiztosftás dfját és annak
valamennyi költségét az Ellátásért Felelős a VíziközmO-szolgáltat6nak számla
ellenében megfizetni köteles.

8.15. Az Ellátásért Fe/e/65 tulajdonában

ál/6 közutak, k6ztera/etek használata

1.
A VfziközmO-szolgáltató kötelezettségeinek gyakorlásához a szükséges
mértékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási területén lévő Ellátásért Felelős
tulajdonában álló közte rü lete ket igénybe venni, az utakra, illetve közterületekre
vonatkozó szabályok betartása mellett.
2.
Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai
ellátása érdekében a VlziközmO-szolgáltató által igénybe vett közterületen a
ViziközmO-szolgáltat6
emblémájával
ellátott, figyelmeztető jelzést
használó
jármOveire parkolási díjat nem érvényesit.
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8.16. Feleslegessé váló v(zikózmDvek Ozemeltetésb6/ tórtén6 kivonása
1.
A szolgáltatásban feleslegessé váló vfziközmO-vagyonüzemeltetési körből
történő kivonését a Vfziközmü-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alétámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartoznak azt
elfogadni.
2.
A jelen pont szerinti víziközmü-vagyon üzemeltetésből való kivoriásának
költségeiaz EllátásértFelelőstterhelik.

8.17.A rendszer-fOggetJen~rgyi eszklJzók speciális elsz'molási kérdése/r61
1. - Felek rögzrtik, hogya Vksztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszer-független víziközmü-elemek térltés ellenében a 8.18.4. d.
pontbanfoglaltak szerint a Vfziközmű-szolgáltatórészére átadásra kerülnek.
2.
Felek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a víziközmű olyan
nem -egyedigyártású berendezései,alkotórészei,amely a vfziközmütöl állagséreJem
nélkül elválaszthatókés a vlziközmO-hálózatonvagy a vízlközmü-hálözatok között alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetlSk(Vksztv. 2. § 17. pont),
így különösen:
A. Gépi berendezések:

a.
b.
c.
d.
e.

kútszivattyúk(búvárszivatlyúk,villanymotor);
vfzmér6k;
motorostolózárak hajtórnOvei;
szennyvlzátemellSkbúvárszivattyúi;
szennyvfztelepiátemellSszivattyúk;
f. szennyvíztelepreaktortereinekkeverni.

B. lrányrtástechnlkal eszközök:

g. folyamatos mérlSkés adatgyOjtők(on-line);
h. adatátviteleszközei (modemek):rádiók gprs ., berendezések,jelző és
adatátvitelikábelek;
i. vezérlők, berendezések(PLC);
j. folyamatirányltók(PC-k, számítógépek);
k. folyamatirányítószoftverek.
3.
A VfzikOzmO-szolgáltatóa rendszer-fUggetlen vlziközmO-elemet számviteli
elszámolásaibanaz egyéb saját tulajdonú eszközeitőlelkülönftettentartja nyilván, és
gondoskodika szükségesséváló felújrtásáról,pótlásáról.
4.
Felek megállapodnak abban, hogy a 8.17.2. pontban részletezett tárgyi
eszközök tulajdonjogának tekintetében a következő speciális szabályt rendelik
jogviszonyukbanalkalmazni:
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a. Az Enétásért Felelős tulajdonában álló, e fejezet hatálya élá tartozó tárgyi
eszközöket az Ellátásért Felelős a következő ütemezés alapján, folyamatosan,
térítés ellenében a Vfziközmú-szolgáltató tulajdonába adja.
b. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-független tárgyi eszközön
szükségszeruen elvégzett felújftási és pótlási munka ráfordftás'ait a Társaság
saját könyveiben aktiválja. Az Ellátásért Felelős az eszközérték nullára történő
lefrásáig (nulla eszközértéket eredményező értékvesztés elszámolásáig) az
eszközt nyilvántart ja.
c. Felek rögzftik, hogy addig, amig az Ellátásért Felelős tartják nyilván az
eszközt, úgy a Vlziközmú-szolgáltató
ráfordftásait
bérelt vagyonon
végrehajtott saját beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.
d. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy az Ozemeltetéshez s~ükséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékű tárgyi eszköz tulajdonjogát VíziközmO
szolgáltatónak a lefrást követö év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó
érték 10 %-os értéken számJtott vételár megfizetése ellenében átruházza
kivéve, ha a VfziközmO-szolgáltató selejtezési e"ljárás lefolytatására tesz
[avaslatot,
8. A d. pont szerinti esetben a Viziközmú-szolgáltató - az üzemeltetéshez
szükséges mennyiségben - az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.
f. A feleslegessé váló rendszer-független vfziközmO-elemek tekintetében a
VJziközmú-szolgáltat6nak nem áll fenn vételi kötelezettsége.
5.
A tulajdonjog változás eredményeképpen a VfziközmO-szolgáltató vállalja,
hogya tárgyi eszközön a változást követöen eszközölt rekonstrukciós, fel újftás i és
p6tlási munkákat saját mOködési bevételeiből tínanszlrozza, az össieget az
Ellátásért Felelösre bérelt közmúvagyont érintő rekonstrukciós elszámolás keretében
át nem terhelheti .
6.
Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartozó tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszfrozására támogatáSi szerződés hatálya
is
kiterjed
és a támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentösen elnehezfti,
úgy a gátló körülmények megszúnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelős
tulájdonában maradnak.

9. A
VíZKÖZMO-SZOLGÁLTATÁSI
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

JOGVISZONNYAL

9.1. K6zUzeml szerz6clések megk6tflse .
1.
A Vfziközmíl-szolgáltató az Ellátásért Felelős közigazgatási terOletén található
felhasznál6kkal a Polgári Törvény~önyv, a Vksztv. és a Rendelet előfrásai szerint
köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közüzemi szerződést
megkötni.
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2.
Amennyiben az Ellátásért Felelős közigazgatási területén található, a
Vrziközmú-szolgáltat6 által üzemeltetett törzsháJózat mentén fekvő ingatlan
tulajdonosa (vagy egyéb jogcfmen használója) az ingatlan közmúhálózatba való
bekötését kezdeményezi, a VíziközmO-$zolgáltatóa bekötés lehetőségeiről és
feltételeirőlelőzetestájékoztatástad.
3.
A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező Felhasználó
(Vksztv. szerint Beruházó)az igy létrejövő bekötővezetékvrziközmütulajdonjogátaz
Ellátásért Felelősre átruházza.Az átruházásrólszóló szerződés tekintetében a jelen
okirat alárrásával az Ellátásért Felelős meghatalmazza a VrziközmO-szolgáltat6t,
hogy helyetteés nevébeneljá~on, szerződéstmegkösse.

a

4.
A Vrziközmú-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az fgy létrejövő
viziközmű-vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett' negyedévente adatot
szolgáltataz EllátásértFelelősnek.
5.
A bekötési vízmérő felszerelését,cseréjét, valamint csatlakozás készítését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az VfziközmO-szolgáltatóvagy megbízottja
köteleselvégezni.
6.
A vfziközmű-szolgáltató köteles a vrziközmO-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendelettel összhangban' a Hivatal áHal
jóváhagyott ÜzletszabályzatbanrÖQzfteni.
7.
A vfziközmO-szolgáltatókötelezettséget vállal a víziközmO-szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatainak ellátására a mindenkor hatályos
Üzletszabályzatbanmeghatározotthelyeken.
9.2. Dqak beszedése
A VíziközmO-szolgáltatójogosult és egyben tartozik a v(zlközmO szolgáltatások
igénybevételéérta felhasználókkal szemben csatornaszolgáltatásidfjat felszámftani
továbbá az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelelően a vfzterhelési dfjat
beszedni, illetve ezen dfjigényeketérvényesfteni.

10. A
víZI KÖZMÚ-SZOLGÁLTATÁS
RENDELKEZÉSEK
.

ofJÁRA

VO~ATKOZÓ

10.1.A jelen szerz6dés hatálya alatt alkalmazott dfjak
1.
A Felek rögzftik, hogy az alkalmazott dfjak megegyeznek a Hivatal által
jogerős határozatbanjóváhagyott szolgáltatásidrj mértékével.
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2.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogya Vksztv. 65. § (4) bekezdésében
foglalt, díjelőkészftő, dfjfelOgyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában történő teljesftése érdekében
egyOtlmllködnek. .
3.
Felek rögzftik, hogya Vksztv. 76. § (3) bekezdésében rögzített esetben a
viziközmO-szolgáltató jogosult az alkalmazott dfjtól eltérő dij alkalmazásához történő
hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz, mely kérelem előterjesztése
tekintetében a Felek egyOttmOködnek.

11. SZERZŐDÉSMEGSZÚNÉSIFELTÉTELEK
11.1. A szerz6dés megszúnésének módjai
1.

Jelen Szerződést a Felek irásban közös megegyezéssel megszOntethetik.

·2.
A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidŐvel szOntethető
meg.
3.
Jelen szerződés megszOnik a Vksztv. 29. § (2) bekezdésben fpglaltak szerinti
feltétel bekövetkezésével.
4.
Jelen Szerződés megszOnik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt
közérdekO üzemeltető kijelölés i határozatban foglaltak szerint más vfziközmű
szolgáltató általi birtokba lépésse I egyidejllleg.

11.2. A Szerz6dés megszDnésének szabályai
1.
Jelen Szerződés megszOnésekor a Vfzikőzmü-szolgáltató ellenszolgáltatás
nélkOI, rendeltetésszerO használatra alkalmas mOszaki állapotban (Ozemképes
állapotban) köteles az Ellátésért Felelősnek a szerződés megkötésekor rábizott és a
szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelős tulajdonát képező vfziközmll
rendszert -·a VfziközmO-szol~áltató tulajdonába került rendszerfOggetlen-vfziközmű
elemek kivételével - leltár. keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba
lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekO Ozemeltetés esetén a Hivatalnak átadni.
2.
A Felek jelen szerződés megszünése esetén az Ozemeltetésbe adott
közművagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős
köteles megtérrteni a Vízközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelősnek átadott
rendszerfOggetlen vízíközrnü-ejemek érté két, melyek kimutathatóan a Vfziközmü
szolgáltató finanszfrozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtérftendő összeg a Viziközmü ..szolgáltató finanszfrozásában
megvalósult rendszerfOggetlen vlzlközmü-etemek megszOnéskori könyv szerinti nettó
értéke.
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3.
A jelen Szerződés megszúnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségekre a viziközmú-szolgáltatásr61 sz61ó 2011. évi CCIX. törvény
21. §-ában foglaltak az irányadók.
4.
A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzrtett hatályvesztése
alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének
zavartalan lebonyolitása érdekében.
5.
A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése
tekintetében a Felek az adat$Zolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak, a
birtokátruházása a jelen Szerződés ~1.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a
11.2.2. ponijában foglaltakat alkalmazzák.

"

12. A
SZERZŐDÉS
RENDELKEZÉSEK

MÓDOsíTÁSÁRA

VONATKOZÓ

12.1. KiJz6s megegyezéssel fljrtén6 m6dosftás
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizár6l~g irásban módosrthat6
a Felek közös megegyezésével.

12.2.. Jogszab'ly v'ltoz's

ok'n szDks'ges m6closn.sok

A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érintő
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen Szerződést annak megfelelöen a
jogszabály hatályba lépését követően módosiiják.

13.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A klszervezésre vonatkozó rendelkezések
A viziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a Vksztv. és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértéke és m6dja nem akadályo~
a Vksztv. 35. § (1) bekezdése
szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a
VrziközmO-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett
tevékenységek
Hivatal' részére
történő
tájékoztatási. és
engedélyezési
kötelezettségének jelen szerződés hatálya alatti teljesítésére.

13.2. A kockázat és kálVeszély viselésének módja, valamint avagyonvéde/mi
el61rások
1.
A ViziközmO-szolgáltatató a viziközmű-üzemeltetésbe
vett viziközmú
rendszert rendeltetésszerOen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles
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használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát .köteles megóvni, azzal, hogy a
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából
eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel
járó ko.ckázatokat viselni köteles.
2.
A VíziközmO-szolgáltató kötelessége az üzemeltetésre részére átadott
viziközm~-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépíteni (kiépfttetni) és mOködtetni, illetve szükség szerint viziközmO-rendszer
örzésvédelmét biztositani.

13.3. Irányadó Jog
A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Vksztv., a Rendelet, a Ptk. valamint a vizgazdálkodási
tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos
rendelkezései alkalmazandóak.

13.4.Jelen szeiz6dés érvényességéhez

szDkséges e/ózetes döntések

1.
A jelen Szerződés aláfrására a Vf.ziközmO-szolgáltató által a V[ziközmO
szolgáltató hatályos Alapszabályának felha~alm~zásával az Igazgatóság 2015. május
21. napjan hozott 5912015.(V.21.) számú, a FelOgyelöbizottság 2015. május 27.
napján hozott 54/2015.(V.27.) számú határozata alapján került sor. Ennek
megfelelően a jelen Szerződés módositására, megszünteté~ére vonatkozó minden
további frásbeli jog nyilatkozat megtételére a VrziközmO-szolgáltató mindenkori jelen
ügycsoportban képviseletre feljogósitott személye az Igazgatóság jóváhagyó
határozatával jogosult. .
2.
A jelen Szerződés alálrására az Ellátásért Felelős által a CsabacsOd
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 14312015. (V.19.) sz. határozata
alapján került sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés módosftására;
megszüntetésére vonatkozó minden további irásbeli jognyilatkozat megtételére az
Ellátásért Felelős képviseletre feljogositott személye a csabacsüd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó határozatával jogosult.

13.5.Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak, vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét,
hatályosságát, . vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek tartoznak az
érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatJannak bizonyult részt hasonló
gazdasági eredményt biztosító érvényes, ha~ályos és végrehajtható rendelkezéssel
pótolni.
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13.6. Viták rendezése
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bánnely kérdésben vita
merOl fel, úgy megkfsérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének
érvényesítése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belOl nem vezet
eredményre, úgy az egyeztetési kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres
úton, biróság előtt "érvényesfteni. Felek rögzltik, hogy a jelen szerződésből eredő
valamennyi vitás kérdés eldöntésére a pertárgy értékétől fOggően a Békéscsabai
Járásbfr6ságot, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
1. Tekintettel arra, hogy a viziközmű-rendszer használatért fizetett bérleti dTjakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláirásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a vfziközmű-rendszer
tulajdonosát a víziközmű-rendszerek Ozemeltelési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti dijak illetik meg:
A jelen szerződés 6.1. pont szerinti hatályba lépésétől a 14.2. pontban foglalt
árhat6ségi bérleti dfj megállapltásig a szennyvfz vfziközmű-rendszerre flzetendö
bérleti dfj: 13,70 Ftlm- + ÁFA

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhatósági jogkört gyakorló a
bérleti dljakat vagy a szolgáltatási-clTjakat m6doslija, ilietVe ezekre vonatkozóan a
jelen okirat aláfrásakor hatályos rendelkezése któl eltérő szabályt hoz, úgy a Felek
vállalják, hogy a jelen szerződést m6dosliják.

3.

Felek rögzftik, hogyazátadott
vfziközmű-rendszerek
átadás-átvételi
jegyzőkönyvét - tekintettel arra, hogya birtokba vételre kizárólag a jelen szerződés
hatályba lépését követően kerOlhet sor - a birtokátadás-átvételi elj~rást követően
csatolják a jelen Szerződéshez.
Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,
helybenhagyólag hják alá.
Kelt, Békéscsaba; 2015. május 28.

a Víziközmű - szolgáltató részéröl:
Dr. Csák Gyula
vez~rigazgató

Kelt: Csabacsűd, 2015. május .......
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A HIVATAL ZÁRADÉKA A VKSZTV. 22. §-A SZERINT:
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:

1. SZÁM Ú MELLÉKLET AZ ELLÁTÁS ÉRT FELELÖS TULAJDONÁBAN
vizI KÖZMŰ-VAGYON VAGYONÉRTÉKELÉSE

ÁLLÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET CSATORNAMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

3. SZÁMÚ MELLÉKLET A RENDELETBEN FOGLAL T KÖTELEZÖ TARTALMI
ELEMEK JEGYZÉKE
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