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B E RLETI.U ZEM E LT ETES' S ZE RZO D E S
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képviseli: Kovács Sándor polgármester, mint vízlközmij-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(tová bb iakban: E l l átá sé rt Fe l e I ős)

valamint,
az ALFoLDvÍz Regionális Víziközmíi-szotgáltato Zártkt5ríjen MíÍködő
Részvénytársaság

székhely/cím. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám' 04-10-001580
nyilvántarlÓ bíroság' Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adoszám: 13100887-2-04
statisztikai számjel: 13100887-3600-1 14-04
bankszámlaszám'. 10402609-26017989-00000000,
m i n t Vízi k özmú-szol g á ltató (tová b b ia kban : V íz i k öz m íÍ - s zo l g á ltató)

továbbiakban egyÜttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
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1. PREAMBULUM
1.1. Jelen szerződés célja

1.1.1' A jelen szerződés célja a telepÜlésen a ,,Gsanádpalota Város
szennyvízelvezetési és szennyvizkezelési beruházása" KEOP-1 '2'0l2F109-2010-
oo72 számu projekt keretében a Csanádpalota Város ÖnkormányzaÍa (6913

Csanádpalota, Kelemen László tér 10.) beruházásában megvalósult vizlközmú
Üzemeltetése.

1'1.2. A jelen szerződés célja továbbá, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi

önkormányzatairolszőlo2011. évi CLXXX|X tv. 13.s (1) 21. pontjában, aviziközmú-
szolgáltatásról szóló 2011' évi CClX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a

Vksztv' egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (ll.27 ')

Kormányrendeletbe (továbbiakban: Rendelet) foglalt közműves
szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak
eleget tegyen, és ezáltal a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók a

m inden kor hatályos jogszabá lyokba n fogla lt követelményeknek megfelelő víziközmú-
szolgáltatásba n részesü ljenek.

1.2. A vÍziközm íÍ-üzemeltetés jogcíme

Felek az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő
viziközm(jvek Vízikozmű-szolgáltató általi Üzemeltetésére, a vÍziközmű-szolgáltatási
tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási, a Vksztv. 2' s 4' pontjában

meghatározott, ellátási terÜletén történo ellátására az alább| Vksztv. 15. s e)
bekezdés c. pontja szerinti bérleti-Üzemeltetési szerzodést (továbbiakban:

Szerződés0 kötik.

1.3' A Felek rögzítik, hogy közöttÜk 2013. május 30. napján a telepÜlés ivóvíz
szolgáltatására vonatkozóan Üzemeltetési szereződést kötöttek, amely alapján a

Yíziközmű-szolgáltató látja el a telepÜlésen közműves ivóvízellátást, mely szerződést
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 222412013' számon hozott
határozatával jóváhagyott és amely alapján 2014.01.01. napjától a Yíziközmíj-
szolgáltatÓ látja el a telepÜlésen közműves ivóvízellátást'

2. ALAPELVEK
2.1. A nemzeti vagyon védelme
A jelen szerződés tárgyát képező víziközmtj-Vagyon a nemzeti vagyonrÓl szóló 2011.
évi cXCVl. törvény alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi, ily mÓdon a víziközmű-Vagyon közösségi érdek szerinti
hasznosítása és megóvása - az átláthatÓ és felelős gazdálkodás hosszú távon

történo megvalósítása által _ a törvényben meghatározott érdek.

5
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2.2. Az ellátási felelősség elve

A Vksztv' alapján a helyi önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a

közműves ivóvízellátással és közmr'jves szennyvízelvezetéssel és tisztítással
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

2.3. A szolgáltatoi felelősség elve

AVÍziközmű-szolgáltato, az ellátási területen a vÍziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e
szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a

rábízott viziközmíi-szolgáltatás keretében a víziközmű-rendszer teljesítő
képességének mértékéig _ fogadja a vÍziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélkÜli jogalanyok igényeit, a
Felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező
szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását'

2.4. Az Íizemeltetési jogviszonyban éruényesÍilő alapelvek

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. $
(1) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vksztv' 1 s (2) bekezdésében
fog la lta k sze ri nti alkalmazás i so rre nd követel mé nyé ne k beta rtása me l lett'

3. FoGALoM MEGHArÁnozÁsoK
A jelen szerződésben és annak mellékleteiben használt fogalmak, kifejezések
tekintetében az ott meghatározottak, illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben
fogla ltak az irány adők'

4. A gÉnlert_ÜzervlelTETÉsl szEvŐoÉs lÉrneHozÁsÁnn
FELJoGosÍrÓ rÖnÜlrvlÉruyex MEGHArÁnozÁsn

4.1. Az Ellátásétt Felelős tulajdonosÍ részesedése a Víziközmű-szolgáltatoban

Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 16' s (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szóló 2011' évi CXCV|. tÖrvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellőzik, tekintettel arra,

hogy az Ellátásért Felelős a Víziközmű-szolgáltatő gazdasági társaságban 'l0 db
összesen 140.000 Ft részvénytulajdonnal rendelkezik, a Víziközmű-szolgáltató a

Vksztv. 16. s (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint kizárolag az állam és a
telepÜlési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a tulajdoni részesedések
egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A szERzőDÉs rÁncyn
Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelős tulajdonában álló víziközmú-rendszerek
Yizlközmíj-szolgáltató általi Üzemeltetése, mely magában foglalja a Vksztv' 2' s 24'
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pont szerinti közműves szennyvizelvezést- és tisztítást, melyet a YiziközmŰ-

szolgáltató a felhaszn álő részére közüzemi jogviszony keretében nyújt.

6. A szERzőDÉs HATÁLYA (IDŐBELI, TERÜLETI, rÁnoyt
HATÁLY)

6.1. A szerződés időbeli hatálya

A jelen Szerződés a Felek aláírását követően az alábbi feltételek egyÜttes fennállása

esetén lép hatályba:

a' A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelen bérleti-

Üzemeltetési szerződést jóváhagyó határozatának jogerőre

emelkedése;
b. A bérleti-Üzemeltetési szerződés Vksztv. 76.s (3) bekezdésében

rögzített - a víziközmű-szolgáltatás díjainak és azok alkalmazásának

kezdő id őpo ntját megá l la p ító h atóság i határ ozat joge rőre eme lkedése'

A jelen szerződés hatálya határozatlan ideig tart'

6.2. A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerződés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelős tulajdonában álló

meglévő és a jövőben létrejövő közmrjves szennyvizelvezést- és tisztítást biztosító

viziközmŰ-rendszereinek Üzemeltetésére, mely víziközmíj-rendszerek átadáskori

vagyonértékelését a Vksztv. 12. s (1) bekezdése alapján a szÜkséges műszaki

azonosító adatokkal egyÜttesen az 1. sz. mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3.A szerződés teriileti hatálya

Jelen szerződés terÜleti hatálya alá tarloztk az Ellátásért Felelős tulajdonában lévő

vizi-közmú rendszerrel érintett terÜ let'

7. A szERzőDÉs LÉTREHozÁsÁRA VoNATKozÓ KIFEJÉZETT
AKARATNYILATKOZAT

7.1.A Víziközmű-üzemeltetési jog átadására, valamint a VÍziközmű'szolgáltatási
tev é ke ny s é g e l I á tá s á ra v o n atko zó ny i l atko z at

1' Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kizárolagos jelleggel felruházza a

YíziközmŰ-szolgáltatót a 6.2' pont szerinti víziközmű-rendszer bérleti-Üzemeltetési,

továbbá a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott ellátási terÜlet felhasználási

he lye i re nézv e a víziközmű -szol gá ltatási tevéke nység e l látásá nak j ogáva l.

2. Az Ellátásért Felelős továbbá kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. sz'
mellékletében foglalt vagyonértékelés és műszaki azonosító adatok, valamintoátadás-

átvételi jegyzokönyv szerinti viziközmű-rendszerek víziközműveit a jelen
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Szerződésben írt feltételekkel a Víziközmű-szolgáltató bérleti-Üzemeltetésébe adja, a
Yízközmű-szolgáltató 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 közott az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a YízikÖzmíj-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerzodés 1' sz. mellékletében
részletezett vízlközmŰ-rendszer víziközműveit, valamint azok alkotórészeit és
tartozékait.

4' Felek rögzítik, hogy a Yíziközmű-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.1. pontja
alapján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok,
melyek a víziközmŰ-szolgáltatási tevékenység szerződésszerű teljesítéséhez a
Vksztv. valamint a vízlközmtj szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján okszerűen szÜkségesek'

5. Az Ellátásért Felelős tulajdonában állo vlziközmű-rendszert a Yíziközmű-
szolgáltató a Vksztv. 15. s (2) bekezdés c. pontja szerinti Üzemeltetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssel keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá az
Rendelet vonatkozó szabálya it rendelik alkalmazn i.

6. A Felek tudomásul veszik, hogy a Yíziközmíj-szolgáltató Vksztv. 43. s (2)

bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján ot megillető víziközmŰ-
szolgáltatási jogát nem engedheti át.

7' Felek rögzítik, hogy nem minosÜl a jogosultság átengedésének, amennyiben a
Yíziközmíi-szolgáltatÓ a Vksztv. vagy Rendelet szerint a Hivatal engedélye, illetve
tájékoztatása mellett 13' 1 . pontban foglalt kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint
jár el.

B. Az Üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja:
pontjában foglalt hatályba lépés napja.

8. A vizll<özlvlÚ_ÜzemElTETÉssel
RENDELKEzÉsEK

a jelen Szerződés 6.1.

KAPCSOLATOS

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

1. Az Ellátásért Felelős szávatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
v íziközmú- re n d sze r ek v íziközm ű ve i a kizár olagos tu l ajd o n á b a n va n n a k.

2' Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1' sz. mellékletben ufelsorolt
viziközmúvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a
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viziközmíi-Üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy

viziközmí|-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát

elnehezítené.

3. Az Ellátásért Felelos jelen okirat aláirásával kijelenti, hogy a vizikÖzmú-

szolgáltatási tevékenység teljesítését, illetve a víziközmű-szolgáltatás ellátásának

folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megilletó jog (ide értve a támogatási

szerzodésbol eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn'

4. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1' sz'

mellékletben felsorolt víziközmíi-rendszerekre nézve a 8.1.2. pontban foglaltak

szerinti víziközmú-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezítő vagy

kizáro körÜImény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerÜl, úgy arról haladéktalanul

írásba n é rtesíti a V íziközmű-szo lg á ltatÓt'

5. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen

Szerzodés hatálya alá tartozo víziközmŰ-rendszerekre nézve a 8.1.3. pontban

foglaltak szerinti viztközmŰ-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kíván

létrehozni, úgy jog létreh ozását megelozően írásban kikéri a Yiziközmri-szolgáltatÓ

állásfoglalását annak vízlközmú-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt

hatása tekintetében'

6. A YÍziközmű-szolgáltatÓ jelen okirat aláírásával szavatossági felelosséget

vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak

megfelelo végzésére és az esetlegesen elofordulÓ hibás teljesítésért a Ptk. szerint

köteles helytállni.

7' Amennyib en az Ellátásért Felelős a víziközmű-fejlesztést érintő munkálatokkal

kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem

érvényesíti, úgy a YiziközmŰ-szolgáltatÓ belátása szerint az Ellátásért Felelős

képviselojeként jogosult ezen garunciális igényeket annak kötelezettjével szemben

érvényesíteni. A képviselet azonban nem mentesíti az Ellátásért Felelőst a jelen

Szerzódés szerinti, a Yiziközm(i-szolgáltató irányában fennálló polgári jogi

kötelezettségei alól.

8' Az Ellátásért Felelős a 8'1.7. pontban foglalt garanciális jogok Yiz|kozmú-

szolgáltatÓ általi érvényesítéséhez szÜkséges okiratokat szÜkség szerint átadja a

Y íziközmű-szo l g á ltató ré szé re .

8.2. A víziközmű-ijzemeltetésével kapcsolatos szakmai, míjszaki

követelmények

1. AYiz|közmű-szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket -
a szÜkséges mértékben folyamatosan, szakszerűen kezelni, Üzemeltetni és

az annak körébe
veszélyeztetné

tartozó
vagy
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karbantartani, Yiziközm(j-szolgáltatói feladatainak a vonatkozÓ jogszabályi

előírásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

2. A Víziközmú-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a víziközművek

Üzemeltetésérol szóló 21t2002. (lV'25.) KöV|M rendeletben és a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi cClX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szólő 5812013. (ll.27.) Korm. rendeletben azVíziközmű-szolgáltatóra
vonatkozóan előírt feltételeknek;

3. AYíziközmű-szolgáltató rendelkezik a 2112002' (lV. 25.) KöViM rendelet által

eloírt Üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti

jogszabálynak megfeleloen tartalmazza a szakszerű és biztonságos Üzemeltetéssel

kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségÜgyi

előírásokat, továbbá aZ egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szab ályzatok

- Csatornaművek Üzemeltetési Szabályzata'

4. A Yiz|közmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. sz'
mellékletében meghatározott víziközmű-rendszerek Üzemeltetésére vonatkozó

vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében megindítja a szÜkséges
hatósági eljárásokat, a tole elvárhatÓ módon eljár azok megszerzése érdekében.

5. A YíziközmŰ-szolgáltatÓ a szakmai követelmények biztosítása érdekében

köteles különösen:

a. a vízjogi Üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a

hatóság által jóváhagyott Üzemeltetési utasításban előírt feltételeknek

mindenkor eleget tenni;

a Yíziközmú-szolgáltató teljes Üzemeltetési terÜletére vonatkozó,

mindenkor hatályos _ a vízÜgyi hatóság által jóváhagyott, a jelen

Szerződés 2' sz. mellékletét képezo _ Csatornaművek Üzemeltetési
Szabályzatban lévo eloírásokat betartani;

újonnan létesített víziközmú Üzemeltetésbe kerülése esetén a
vonatkozÓ vízjogi üzemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az
Ellátásért Felelos minden szÜkséges közreműködést köteles megadni;

a jelen Szerződésben foglalt vÍziközmú-Üzemeltetési tevékenység
folyamatos ellátásához szÜkséges - jelen Szerzodés 8'2. pontjában

foglalt műszaki és a Szerződés 8.3. pontjában foglalt személyi
feltételeket biztosítan i ;

b.

C.

10
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e. a jelen szerződés 8'10. pontjában részletezett szÜkséges karbantartási,
javítási munkálatokat megfelelő idoben és minőségben elvégezni;

f. a víziközmŰ-szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása

érdekében napi 24 órában működő, hibabejelentés fogadására

alkalmas Ügyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és
működtetni;

g hibaelhárító részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és

egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását

az elháritási határidon belÜl;

h. A jogszabályokban, illetve az illetékes hatóságok által kiadott, a
víziközművek Üzemeltetésével kapcsolatos engedélyekben előírt

méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;

üzemnaplót vezetni, amely tartalmazza a vízlközmíi Üzemeltetésével

kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;

1. a fentieken túl a VíziközmŰ-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős

által Üzemeltetésre átadott víziközmíj-rendszer Üzemeltetéséhez
kapcsolódó, és az uzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági

eloírásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon

károkat, amelyek az uzemeltetéshez kapcsolódó hatósági előírások

neki felróható megszegéséből erednek.

k' A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivővízbázis
védelmi feladatok ellátása is a víziközmű-fejlesztés kivételével.

t' a VÍziközmú-szolgáltatÓ pontos, hiteles, analitikus részletességgel is

áttekinthető költségkimutatásokat köteles vezetni'

m. A Yíziközmű-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért

Felelos a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó mindenkor

hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megismerheti, az adatokról

közérdekbol felvilágosítást kérhet, mely írásbeli megkeresésre a
YÍziközmŰ-szolgáltató a megkereséstől számított 15 napon belül

köteles felvilágosítást adni, adatot szolgáltatni'

n. A harmadik személy irányában, a szerződés teljesítése körében

felmerÜlo adatszolgáltatás során a Yíziközmű-szolgáltató a polgári jog

Üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXll', az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló otörvény, a

Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

11
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8. 3. A v í z i köz m íj - ii ze m e lteÍésse/ ka p c s o l ato s s ze m é ly i kiív ete l m é ny e k

1' A Yíziközmíj-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenysége keretében biztosítani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a

víziközművek Üzemeltetésérol szóló 2112002' (lV'25.) KöViM rendeletben az
üzeme ltető re von atk ozoan e lő í rt szemé lyi fe ltéte leket.

2. AYíztközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezlk a 2112002. (lV' 25') KöV|M

rendelet által előirt Üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és
biztonságos Üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévo Üzemeltetési Szabályzatot a Felek a 2.

sz' mellékletben csatolják.

3. A Yíziközmű-szolgáltato az egészséget nem veszélyezteto és biztonságos
működtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok

előírásainak a belso szabályzataiban és belsó utasításaiban előírtak szerint
mindenkor érvényt szerez.

8' 4. Kö rny e zetv é de I m i, te rm és zetv é d e l m i és v Ízv é d e l m i k öv ete l m é nye k

1. A Víziközmű-szolgáltatÓ a vízlközmŰ-rendszer Üzemeltetése során köteles

eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az
ennek alapján elkészített belső utasítási rendben rögzített követelményeknek,
kÜlönös tekintettel a:

a. működési engedélyben;
b. vízjogi üzemeltetési engedélyben,
c. hulladékkezelési engedélyben;
d. önellenőrzési tervben;

foglaltakra.

2' A víziközmű-rendszer Üzemeltetése
veszélyes anyagokat a környezetvédelmi
köteles kezelni, illetve hasznosítani.

során keletkezo hulladékokat, esetleges
jogszabályok maradéktalan betartásával

3. Amennyiben a hatóságok által érvényesített bírságok nem a Yíziközmtj-
szolgáltatónak felróható okból lettek kivetve, úgy a VíziközmŰ-szolgáltató köteles

megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az így keletkezett vagyoni

hátrány a szennyező fizet alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre
áthárításra kerÜljön'
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4' Amennyiben a 8'4.3' pont szerinti áthárítás nem lehetséges, úgy a
Víziközmű-szolgáltató a bírságot az érintett víziközmű-rendszer költségei között
számolja el.

8. 5. A v í z i k ijz m íi - ij ze m e lteÍésse/ ka p c s o I ato s p é n z ü gy i fe ltéte l e k

1. Az Ellátásért Felelos a Víziközmij-szolgáltató általi bérleti-Üzemeltetési jog

gyakorlása ellenében bérleti díjra jogosult.

2' Az Ellátásért Felelőst megilleto bérleti díj éves mértéke megegyezik az
aktuális szennyvízdíjakban FUm3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg
és az éves felhasználói számlákban kiszámlázott szennyvízmennyiség szorzatával'
3. A tárgyfélévet követo 60' napig a YÍziközmű-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévben értékesített szennyvÍz mennyiségéről.
4' A tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Yíziközmű-szolgáltató által a naptári félévet követő 60. napig szolgáltatott
adatok ismeretében állítja ki számláját 30 napos fizetési határidovel a Víziközmú-
szolgáltató részére.

8.6' A tervszeríj víziközmíi-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

1. A vÍziközmú-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő

fejlesztési terv elkészítése és Hivatali jÓváhagyásra történő előterjesztése, illetve a
jóváhagyott gördÜlő fejlesztési tervben foglalt vízlkozmŰ-fejlesztések megvalósítása
azEllátásért Felelős joga és kötelessége.

2. Az Ellátásért Felelős a 8.6.'l. 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,

kÜ lön megállapodásukban fogla lt eljárásrend i szabá lyok alkalma zásával'

3. Az Ellátásért Felelős víziközmű-rendszerére irányuló tervszerű beruházási,
felújítási tevékenységet, melynek célja uj víziközmŰ létesítése vagy a meglévő
viziközmíi bovítése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Yíziközmú-
fejlesztés) a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 29. s (4) bekezdése alapján önálló
vállalkozási szerződés alapján jogosult elvégezni, mely a 8.5.2' pontban

meghatározott bérleti díj Vksztv. rendelkezése szerinti felhasználásnak minősÜl.

4' Az Ellátásért Felelós kijelenti, hogy megfelelve a Vksztv. 18. $-ában
foglaltaknak a bérleti díjat kizárolag a víziközmú-fejlesztések körébe tarIoző
értéknöveló felújítások, rekonstrukciók finanszírozására használják fel, azt
elkÜ lön ítetten kezeli.

5' A tervszerű viziközmű-fejlesztés tárgykörébe kÜlönösen az alábbi
beavatkozások tarto znak'
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A. Épütet
a. tetők cseréje és szigetelése
b. homlokzat felújítása, hőszigetelése
c' fűtőberendezések (kazánok) cseréje
d. fűtéskorszerűsítés
e' burkolatépítés
f' nyílászárók cseréje

B. Telephelyek, védőtertjletek
a. A meglévő utak, térburkolatok teljes körű helyreállítása
b. kerítések, korlátok betéteinek, dróthálÓzatának, lábazatának teljes

cseréje

C' Szivattyutelepek, nyomásfokozok, átadási pontok
a' BetonfelÜletek teljes javítása, ujvízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kitakarás nélkÜli technológiákkal végzett javítása

minimálisan két csomópont közötti távolságban.
c. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épÜletek felújításai közé

sorolandók.

D' Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és mtjtárgyaik, téruilágítás
a. Légvezetékek és foldkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy

ellenőrző akna közötti), vagy teljes hosszban történő cseréje.
b. Oszlopcsere.
c. Szigetelő, vagy szigetelo lánc csere teljes hosszon.
d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.

E. Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. fődarabok cseréje
c. gépek, berendezések teljes körű felújítása

F' lrányítástechnikai, informatikai eszközök
a' eszközök cseréje
b. eszköz fődarabok cseréje

G. Szennyvízátemelők, beemelő-, és szívóaknák
a. A műtárgyak vezetékei teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfelületek teljes javítása és vízzáro vagy koptató réteg felhordása.
d. Aknák teljes körű felújítása.
e. A felépítményekn él azok a munkák, melyek az épületek felújítpsai közé

sorolandók.
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f. Átemelő szivattyúk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

H. Szennyvíztisztítás, tárolás műtárgyai
a' BetonfelÜletek teljes javítása, ujvízzárÓ, vagy koptató réteg felhordása.

b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
c. Két ellenőrzó akna, vagy két műtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák kitakarás nélkÜli technológiákkal végzett javítása

minimálisan két ellenőrző akna, vagy műtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körű felújítása.
f' Zsilip szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje, vagy az elzáro

és szabályoző szerelvények komplett cseréje.
g' lszaprothasztók hoszigetelésének, Vagy kupolájának teljes körű

felújítása'
h. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé

sorolandók'
i' eszköz teljes körű felújítása

8.7. A gördiilő fejlesztési teru

1' Felek rögzítik, hogy a viziközmij-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága
érdekében a Vksztv. 11. s szerint az Éllátásért Felelos az arra irányadó mindenkor

hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában és tartalommal gördÜlő fejlesztési
tervet kell, hogy készítsen.

2. A felújítási és pótlási, valamint beruházási terv (továbbiakban: gördÜlő

fejlesztési terv) Hivatal részére történő elkészítése és benyújtása a Vksztv' 11. s (2)

valamint (3) bekezdése alapján minden év szeptember 15' napjáig az Ellátásért
Felelős kötelezettsége.

3' A Yíziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8'7 '2. pontban

foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a Yíz|közmű-szolgáltató írásban javaslatot

készít, illetve annak elkészítéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad

az Ellátásért Felelősnek.

4' A Yíziközmű-szolgáltató legkésobb a tárgyév május 30. napjáig, de nem

korábban, mint a jelen szerzodés hatályba lépését követo 150 napon belÜl

tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelost a közműveinek általános állapotárÓl, illetve
javaslatot kell, hogy eloterjesszen az egy éven belÜl szÜkségessé váló

rekonstrukciós beavatkozásokról' Javaslatában a Víziközmű-szolgáltatő az egyes
rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerÜlési költségé! illetve a
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beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges kovetkezményeit is köteles

ismertetni, az Ellátásért Felelős közművagyon gazdálkodással kapcsolatos
következő évre vonatkozó döntéseiknek elősegítése érdekében.

5. A rekonstrukciós és felújítási munkák költségét az Ellátásért Felelos

szerepeltetik az adott gazdasági év önkormányzati kÖltségvetésében a 8.5.2'
pontban szereplő bérleti díj mértékéig.

8.8. A hibaethárítással i5sszefüggő értékntjvelő felújításokra vonatkoző
rendelkezések

1. Amennyiben olyan mrjszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan

beavatkozást igényel, és a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve

értéknövelo felújítások számviteli kategóriájába sorolódik, és javítás jellegú1

beavatkozásra nincs mód, illetve az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció

és értéknövelő felújítás elvégzésére az Üzemelteto jogosult, illetve a biztonságos
ellátás fenntartása érdekében egyben köteles is'

2' A Vksztv. 30. s (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása

érdekében a VÍziközmú-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,

váratlanul felmerÜlo beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény

rendelkezései alapján az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

3. A 8.8.1' pontban foglaltakon kívÜl aYiziközmű-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felújítás körébe tartoznak, és amely

elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné Vagy egyéb kárveszély
felmerÜ lésével közvetlen Ü l fenyeget.

4. Ezen fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a 8.10.2. és
8. 1 0' 3' pontba n fog la lta k szeri nt jár a Y íziközmú-szolgá ltató.

5. A 8.8.1',8.8'2' és 8.8.3. pont szerinti műszaki probléma esetén aYíziközmŰ-
szolgáltató a hiba bekövetkezésétől számított két munkanapon belÜl - ahol az
Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser szolgálatot
működtet azonnal - értesíteni köteles az Ellátásért Felelőst, aki jogosult képviselójÜk

útján a beavatkozást megtekinteni, arról tájékozódni.

6. Ha a ViziközmŰ-szolgáltatónak felróható okból a jelen 8.8. pont szerint
víziközművek elvárható pótlása, rekonstrukciÓja elmarad, és a szolgáltatás
folyamatosságát Vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős a jelen

szerződési pontra történo szó szerinti hivatkozással, a teljesítésre elégséges határidő

egyidejű kitűzésével írásban felszólítja a Yiziközmtj-szolgáltatót a szükséges
intézkedések megtételére, s ennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat

a szÜkséges beavatkozások elvégzéséről. $.
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7. A Víziközmű-szolgáltató a 8'8. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a mindenkor hatályos áryegyzéke alapján, árjegyzéki besorolás
hiányában pedig a teljes önköltség + 3o/o árrést tartalmaző áron jogosult, a naptári
félévet követő hónaptól, 90. napra szoló fizetési határidővel azEllátásért Felelős felé
leszámlázni.

8. Az Ellátásért Felelős kijelentik, hogy megfelelve a Vksztv' 18. S-ában
foglaltaknak a bérleti díjat kizárőlag a víziközmŰ-fejlesztések körébe tartozo
értéknövelő felújítások, rekonstrukciók finanszírozására használják fel, azt
elkÜlön ítetten kezelik'

9. A Yiz|közmíi-szolgáltató a számla megkÜldésével egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megkÜldeni, melyek szÜkségesek ahhoz,
hogy a viz|közmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontből az Ellátásért Felelős
kÖnyveiben a számviteli szabályoknak megfeleloen nyilvántartásba veheto |egyen.

10. A hibajelleggel, váratlanul felmerÜlő értéknövelo felújítások tárgykörébe
különösen a 8.6.5. pontban felsoroltak tartoznak.

8.9. A víziközmíi-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak
Íjze m e ltetés re v a I ó átv éte l é n e k re n dj e

1. A Víziközmű-szolgáltató által elvégzett víz|közmú-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő viziközmŰ az Üzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába
kerÜl.

2. AYíz|közmű-szolgáltató a kiállított számla megküldésével egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megkÜldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogy a vízlközmú-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelos
kÖnyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

3. Az elvégzett vízikÓzmú-fejlesztések eredményeképpen létrejövo
víziközmŰveket az Ellátásért Felelős számviteli nyilvántartásba veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényrol tájékoztatja a ViziközmŰ-
szolgáltatót.

4. A nem a víziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmŰ-fejlesztés esetén a
kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
Felelós szi ntén meg kÜ lden i köteles a Y íz|közmű-szolgáltató részére.

5. AYíziközmű-szolgáltató - amennyiben a víziközmű-létesítmény rendelkezik az
Üzemeltető hozzájárulásának figyelembe vételével kiadott vízjogi létesítési
engedéllyel, és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetye ha az
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engedély azt előÍrja' úgy a probaÜzem sikeresen befejezodött és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a víziközmű Üzemeltetésre alkalmas - köteles és kizárólagosan
jogosult a megvalósult viziközmú-létesítményt üzemeltetésre átadás-átvételi és
Üzembe helyezési eljárás keretében átvenni.

8.10. Karbantartás és javítás

1' A YíziközmŰ-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles a

karbantartási és javítási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az
Üzemeltetésben lévő Ellátásért Felelos tulajdonában álló víziközmŰ-tárgy,

nyomvonalas létesítmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli

működtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,

zavartalan és biztonságos működtetését szolgáló javítási, karbantartási munka saját

költségen történő elvégzését, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárítást.

2. A VÍziközmíi-szolgáltatÓ a közvetlen kárveszél|yel járő hibaelhárítást a
hibajelentést követően azonnal - de legkésőbb három orán belÜl - tartozik

megkezdeni.

3. A közvetlen kárveszéllyel nem járó uzemzavar elhárítást a YíziközmŰ-
szolgáltató a hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 3
munkanapon belü l tartozik megkezdeni.

4' Amennyiben a Víziközmú-szolgáltatónak felróható okból a viziközmű-tárgyak,

eszközök, berendezések karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra

történő hivatkozással írásban felszólítja azÜzemeltetőt a munka elvégzésére. Ha az
Üzemeltető ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javítás elvégzésével,
úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelős jogosult az Üzemeltetó költségére

elvégezni.

5. A karbantartás és javítás tárgykörébe a víziközmúvek-[jzemeltetésével
összefüggő, a 8.6.5' pont alá nem tartozo beavatkozások tartoznak, így kÜlönöSen a

használatban lévo tárgyi eszköz Üzemképességének folyamatos, zavartalan,
biztonságos megorzése, az ezt szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve

a tervszerű, megelőzo karbantartást és mindazon javítási, karbantartási

tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni
(például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem minosÜl

fódarabnak, illetve a vezeték-hálozaton végzett csőtörések elhárítása stb.), oly

módon, hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi'
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8.11.A VÍziközmű-üzemelteÍéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési
kt5telezettségek

1' Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos
jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelos könyvviteli mérlegében
kimutatott eszkÖzeire - ezen belÜl a vízlközm(j-Vagyonra - vonatkozó éves leltározási
kÖtelezettség teljesítése érdekében egyÜttműködnek, a szükséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidoben teljesítik.

2. A víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létre1övő víz|közmŰ Vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerzodés 8'9.3. pontja szerint köteles a Víz|közmŰ-
szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött
víziközmij-Vagyon m űszaki pa ramétereiről.

3. A jelen Szerződés 8.7. pontjában foglaltak
kÖteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördÜlő
annak benyújtásához.

szerint a Yíziközmű-szolgáltató
Felelosnek a mindenkor hatályos
fejlesztési terv elkészítéséhez,

4' A jelen szerzodés tárgyi hatálya alá tarÍoző viziközművek értékcsökkenési
leírási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
egyben köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint
azzal, h ogy a rró l í rá s ba n tájékoztatja a V íziközm ű -szo l g á ltatót.

5. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61' $-ban foglalt felhatalmazás alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében egyÜttműködésre kötelezettek.

8.12' A Feleket megillető ellenőrzésijogosuttságok, az ellenőrzések rendje

1. A Víziközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan, a víz|közmű-
üzemeltetést érinto munkálatot, amelyet az ElláÍásért Felelős tulajdonában álló vagy
tu lajd on á ba ke rÜ lő viziközmŰve ke n ha rmad ik szemé ly v égez.

2' Az Ellátásért Felelos a YíziközmŰ-szolgáltató rendelkezésére bocsátja az
víziközmű-Üzemeltetést érinto munkák előterveit, valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint
m indazon információt, amely a mu n ká latok meg ítélhetőségéhez szÜ kséges.

3. AYíziközmű-szolgáltatató ellenőrzési joga kiterjed a tervezés (8'12'4' pont), a
kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8' 12.5. és 8.12'6. pont).

4. Az Ellátásért Felelős köteles bevonni a Víziközmű-szolgáltatót a 8.12.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
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megelőzően, mely eljárásban a Yíziközmű-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tenni'
Ennek keretében a Yíziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelőst tájékoztatni
az általa szakszerűtlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki
megoldásról.

5. Az Ellátásért Felelős írásban kötelesek értesíteni a Viziközmű-szolgáltatót a

8.12.1. pont szerinti munkák megkezdéséről.

6' Az Ellátásért Felelős a 8.12.1' pontban foglalt munkálatok mtjszaki átadás-
átvételi eljárására meghívja a Víziközmű-szolgáltatÓt, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenni, mely észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

7. A Yíziközmű-szolgáltató a nem megfelelo minoségű, szakszerűtlen, Vagy a
jóváhagyott tervtól eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától
fÜggően, tudomására jutását követoen azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti
azEllátásért Felelősnél a munka azonnali leállítását, javítást, cserét'

8. Abban az esetben, ha VíziközmŰ-szolgáltató 8.12.4., 8.12.6., valamint a

8.12.7. pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történ|k, az új létesítmény
üzemeltetését a Yíziközmű-szolgáltató feltételekhez kötheti, Vagy adott esetben
megtagadhatja.

9. A Yíziközmű-szolgáltatási
megilleti a jelen Szerződés
üzemeltetésének, állapotának,
ellenórzési joga.

tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelost
hatálya alá tartoző víziközmŰ-létesítmények

valamint a viziközmŰ-szolgáltatás minoségének

10' Az Ellátásért Felelős felhatalmazza a YíziközmŰ-szolgáltatót, mint képviseleti
megbízottat, hogy az Ellátásért Felelős megrendelésére Vagy megbízása alapján
végzett nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatást végző harmadik
személynek a teljesítése körében felmerÜlő tevékenységét annak jogszabályi
megfelelosége szem pontjából ellenő rizze'

11' A 8.12.10' eljárása során aYíziközmű-szolgáltató munkatársa köteles feltárni,
miszerint az Ellátásért Felelős képviseletében jár el. A Yíziközmű-szolgáltato az
ellenőrzés eredményérol minden esetben, annak megtörténtétől számított 8 napon
belÜl írásbeli tájékoztatást koteles adni az Ellátásért Felelos részére'

12. Az Ellátásért Felelős az ellenőrzés során birtokába került adatokat,
információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fel.
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8.13. A Vízikiízmíi-szolgáltató felelősségbiztosítására vonatkozó
köteIezettségek

1. A Víziközmű-szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával a Vksztv' 19. $-a
alapján kötelezettséget vállal a viziközmŰ-szolgáltatáshoz kapcsolódó
felelosségbiztosítási szerzodés megkötésére, a felelősségbiztosítási jogviszony

meglétéről a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

2' A 8.13.1. pont szerint felelősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok
különösen:

a. általános felelősségbiztosítás;
b' a vizlközm ű -szo l gá ltatási tevéke nység fe le lősség b iztos ítása ;
c. munkáltatói felelősségbiztosítás;
d' korny ezetsze n nyezés i fe le lősség b iztosítás ;

e' teljesítési segédek, alvállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó
felelosség biztosítás;

f. Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk
fe le lősség b iztos ítása ;

g' jármŰ flotta kötelező felelősségbiztosítása.

8. 1 4. A Vízi közm ű -v agyo n vagyo n b iztos ítás á ra v o n atko zó köte l ezettsé g e k

1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 9 s (6) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon
vagyo n b iztos ításá ró l az Ellátásé rt Fe le lős köte les go n d oskod n i.

2' Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a jelen

szerződés hatálybalépésétől számítottan 15 napon belül a Yíziközmű-szolgáltató
részére írásban nem tesz ellenkező tartalmÚ nyilatkozatot, úgy a VízlközmŰ-
szolgáltató a víziközm(j-vagyonbiztosítást a Ptk. 6:440. s 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 vagyonbiztosítási kötvény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartalmazó írásbeli értesítést'

4. A YíziközmŰ-szolgáltató által megkötött vagyonbiztosítás díját és annak
valamennyi költségét az Ellátásért Felelős a Yíziközmú-szolgáltatónak számla
ellenében megfizetni köteles.

8.15' Az Ellátásért Felelős tulajdonában állő közutak, köztertjletek használata

1. A YíziközmŰ-szolgáltatÓ kötelezettségeinek gyakorlásához a szÜkséges
mértékig jogosult az Ellátásért Felelos közigazgatási terÜletén lévo Ellátásért Felelős
tulajdonában álló közterÜleteket igénybe venni, az utakra, illetve közterÜletekre
vonatkozó szabályok betartása mellett.
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2. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai

ellátása érdekében a Yiziközmíj-szolgáltató által igénybe vett közterÜleten a

Yiziközmíi-szolgáltatÓ emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést használó
járműveire parkolási díjat nem érvényesít.

8. 1 6, Feleslegessé vá Ió v ízi közm íivek üzemeltetés ből ti5rténő kivo nása

1. A szolgáltatásban feleslegessé váló víziközmű-Vagyon Üzemeltetési körből

történő kivonását a Víziközmíj-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartoznak azt
elfogadni.

2. A jelen pont szerinti víziközmú-Vagyon Üzemeltetésből való kivonásának
költségei az Ellátásért Felelőst terhelik.

8.17' A rendszer-független tárgyi eszki5zijk speciális elszámolási kérdéseiről

1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 7's (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszer-fÜggetlen víziközmíj-elemek térítés ellenében a 8.17 '4' d.

pontban foglaltak szerint aYíziközmű-szolgáltató részére átadásra kerÜlnek.

2' Felek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a víziközmű olyan

nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a víziközműtől állagsérelem
nélkül elválaszthatók és a víziközmŰ-hálÓzaton Vagy a víziközmü-hálozatok között -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv.2. s 17. pont),

így kÜlönösen:

A. Gépi berendezések:
a' kútszivattyúk (búvárszivattyúk, villanymotor);
b. vizmérők;
c. motoros tolózárak hajtóművei;
d. szennyvízátemelok búvárszivattyúi;
e. szennyvíztelepi átemelo szivattyúk;
f. szennyvíztelep reaktortereinek keverői.

l rányítástech n i kai eszközök:
folyamatos mérők és adatgyűjtok (on-line);
adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelzo és
adatátviteli kábelek;
vezérlők, berendezések (PLC);
folyamatirányítÓk (Pc-k' számítógépek) ;

folyamati rá nyító szoftverek.

3. A VÍziközmű-szolgáltatÓ a rendszer-független víziközmŰ-elemet számviteli
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkÜlönítetten tartjanyilván, és
gondoskodik a szÜkségessé váló felújításáról, pótlásáról.

B.

g

h.

i.

j

k.
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4. Felek megállapodnak abban, hogy a 8'17.2. pontban részletezett tárgyi
eszkÖzök tulajdonjogának tekintetében a következő speciális szabályt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:

f.

Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi

eszközöket azEllátásért Felelős a következő Ütemezés alapján, folyamatosan,
té rítés e l le nébe n a Y íziközmű-szo lgá ltató tu lajd o ná ba adja.

Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-fÜggetlen tárgyi eszközön
szÜkségszerűen elvégzett felújítási és pótlási munka ráfordításait a Társaság
saját könyveiben aktiválja. Az Ellátásért Felelős az eszközérték nullára történő
leírásáig (nulla eszközértéket eredményezó értékvesztés elszámolásáig) az
eszközt nyilvá ntartja.
Felek rögzítik, hogy addig, amíg az Ellátásért Feleiős tartja nyilván az eszközt,
úgy a Yiziközmíi-szolgáltató ráfordításait bérelt vagyonon végrehajtott saját
beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.
Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy az Üzemeltetéshez szÜkséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékű tárgyi eszköz tulajdonjogát Víziközmú-
szolgáltatÓnak a leírást követő év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó

érték 10 %-os értéken számított vételár megfizetése ellenében átruházza
kivéve, ha a VÍziközm(j-szolgáltató selejtezési eljárás lefolytatására tesz
javaslatot.
A d. pont szerinti esetben a Víziközmű-szolgáltatő _ az Üzemeltetéshez
szÜkséges mennyiségben - az eszköz pÓtlásáról gondoskodni köteles.
A feleslegessé váló rendszer-fÜggetlen víziközm(j-elemek tekintetében a
Y íziközmű-szo lg á ltató n a k nem á l l fe n n véte l i köte lezettsége.

5' A tulajdonjog változás eredményeképpen a YíziközmtÍ-szolgáltató vállalja,
hogy a tárgyi eszközön a változást követően eszközölt rekonstrukciós, felújítási és
pótlási munkákat saját működési bevételeibol finanszírozza, az összeget az
Ellátásért Felelősre bérelt közművagyont érintő rekonstrukciós elszámolás keretében

át nem terhelheti'

6. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartozó tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatálya is kiterjed

és a támogatási szerzodés a tulajdon átruházásátkizárja, vagy jelentősen elnehezíti,
úgy a gátló körÜlmények megszűnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelos
tulajdonában maradnak.

e-

9. A vizl<özMÚ_szoLGÁLTATASI
KAPCSOLATOS REN DELKEZES EK
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9.1. Ki5züzemi szenődések megkőÍése

1. AYíziközmű-szolgáltato az Ellátásért Felelős közigazgatási terÜletén található

felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rendelet előírásai szerint

köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közuzemi szerződést
megkötni.

2. Amennyiben az Ellátásért Felelős közigazgatási terÜletén található, a

YÍz|közmŰ-szolgáltató által Üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan

tulajdonosa (vagy egyéb jogcímen használója) az ingatlan közmŰhálőzatba való

bekötését kezdeményezi, a YíziközmŰ-szolgáltató a bekötés lehetoségeiről és
feltételeiről előzetes tájékoztatást ad'

3' A Vksztv' 8 s (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező Felhasználó
(Vksztv' szerint Beruházó) az igy létrejövő bekötővezeték víziközmti tulajdonjogát az

Ellátásért Felelosre átruházza. Az átruházásrÓl szólÓ szerzodés tekintetében a jelen

okirat aláírásával az Ellátásért Felelos meghatalmazza a YÍziközmű-szolgáltatót,
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse.

4. A YÍz|közmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az így létrejövő

víziközmú-Vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett negyedévente adatot

szo lgá ltat az Ellátásért Fe le lősne k'

5. A bekötési vÍzmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készítését - a
jogszabályi feltételek teljesÜlése estén _ az Yíziközmű-szolgáltató Vagy megbízottja

köteles elvégezni.

6. A vÍzikÖzmú-szolgáltató köteles a víziközmú-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendelettel összhangban a Hivatal által
jóvá h agyott Üzletsza bály zatban rögzíte n i.

7. A vÍziközmŰ-szolgáltató kötelezettséget vállal a viziközmíj-szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatainak ellátására a mindenkor hatályos

Üzletsza b ály zatban meg h atá rozott he lyeke n'

9'2. Díjakbeszedése

A Yíziközmű-szolgáltatÓ jogosult és egyben tartozik a vizlközmú szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben csatornaszolgáltatási díjat felszámítani,

továbbá az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelelően a vízterhelési díjat

beszedni, illetve ezen díjigényeket érvényesíteni.
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1o' A vlzlt<özMÚ_SZoLGÁLTATÁS
RENDELKEzÉsEK

oílÁnn VONATKOZO

10.1. A jeten szerződés hatálya alatt alkalmazott díjak

1. A Felek rögzítik, hogy az alkalmazott díjak megegyeznek a Hivatal által

jogerős határozatban jóváhagyott szolgáltatási díj mértékével.

2' Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vksztv' 65. s (4) bekezdésében

foglalt, díjelőkészíto, díjfelügyeleti tevékenységhez kapcsolódÓ adatszolgáltatási és

tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában történő teljesítése érdekében

egyÜttműködnek'

3. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 76' s (3) bekezdésében rögzített esetben a

víziközmŰ-szolgáltatÓ jogosult az alkalmazott díjtól eltérő díj alkalmazásához történo

hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz, mely kérelem eloterjesztése

tekintetében a Felek egyÜttműködnek.

11. szERzoDÉs MEGszÚNÉsl FELTÉTELEK

11.1. A szerződés megszíÍnésének módjai

1. Jelen Szerzodést a Felek írásban közös megegyezéssel megszÜntethetik.

2. A jelen Szerzodés bármelyik fél Vksztv. 20' $-ában foglaltak szerinti

szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető

meg.

3' Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. s (2) bekezdésben foglaltak szerinti

feltétel bekövetkezésével.

4. Jelen Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv' 32. s (4) bekezdésében foglalt

közérdekű Üzemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint más viziközmú-

szolgáltató általi birtokba lépéssel egyidejűleg.

11.2. A Szenődés megszíÍnésének szabályai

1' Jelen Szerzodés megszűnésekor a Yíziközmű-szolgáltatÓ ellenszolgáltatás

nélkÜl, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban (Üzemképes

állapotban) köteles az Ellátásért Felelosnek a szerzodés megkötésekor rábízott és a

szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelős tulajdonát képező viz|közmŰ-

rendszert - a Víziközmti-szolgáltató tulajdonába kerÜlt rendszerfüggetlen-víziközmŰ

elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba

lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekű Üzemeltetés esetén a Hivatalnak átadni'

2. A Felek jelen szerződés megszűnése esetén az Üzemelte[ésbe adott

közművagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős
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köteles megtéríteni a Yízközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelősnek átadott

rendszerfÜggetlen víziközmú-elemek értékét, melyek kimutathatÓan a Yíz|közmŰ-

szolgáltató finanszírozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem

történt meg. A megtérítendo összeg a YÍziközmŰ-szolgáltató finanszírozásában

megvalósult rendszerfÜggetlen viz|közmű-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó

értéke.

3. A jelen Szerzodés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és

egyéb kötelezettségekre a vÍziközmű-szolgáltatásról szólÓ 2011' évi CCIX. törvény

21. $-ában foglaltak azirányadok.

4. A jelen Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése

alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt egyÜttműködni kötelesek a

Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű Üzemelteto birtokba helyezésének

zav artalan lebo nyo l ítása é rd ekébe n.

5. A jelen Szerzodés Vksztv. 32' s (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése

tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. $-ban foglaltak, a

birtokátruházása a jelen Szerződés 11.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a

1 1 .2.2. pontj á ba n fog la lta ka t alkalmazzák.

12. A SZERZODES MÓDosírÁsÁnn VONATKOZO
RENDELKEZÉSEK

1 2.1' Kijzös megegyezéssel ti5rténő mődosítás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárolag írásban módosítható

a Felek közös megegyezésével'

12.2. Jogszabáty változás okán szükséges módosítások

A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érinto

jogszabályváltozás következik be, úgy jelen Szerzódést annak megfelelően a

jogszabály hatályba lépését követően módosítják'

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1 3.1' A kiszervezésre vonatkozó rendelkezések

A víztközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a Vksztv' és Rendelet szerinti kiszervezett

tevékenységeinek mértéke és módja nem akad ályozza a Vksztv. 35. s (1) bekezdése

szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a

Yíziközmíj-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett

tevékenységek Hivatal részére történo tájékoztatási és engedélyezési

kötelezettségének jelen szerzodés hatálya alatti teljesítésére. L

I

\

I

(

I

Í

I

I

26



BÉnlerl _ ÜzrurlrrrÉst szrnzooÉs

13.2.A kockázat és kárueszéIy viselésének módja, valamint a vagyonvédelmi
előírások

1. A Yíziközmú-szolgáltatató a viziközmű-Üzemeltetésbe vett víziközmú-
rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles
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 kockázatokat viseln i köteles.

2. A YÍztközmŰ-szolgáltató kötelessége az Üzemeltetésre részére átadott
víziközmú-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a Vagyonvédelmi-rendszert
kiépíteni (kiépíttetni) és működtetni, illetve szÜkség szerint víziközmű-rendszer
orzésvédelmét b iztosíta n i.

13.3.lrányadó jog

A felek közötti Üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem

szabályozott kérdésekben a Vksztv., a Rendelet, valamint a vízgazdálkodási
tevékenységre vonatkozÓ szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos
rendelkezései a lka lm azandőak.

13.4. Jelen szerződés éruényességéhez szÍikséges előzetes di5ntések

1' A jelen Szerződés aláÍrására a Yíziközm(j-szolgáltató által a Viz|közmíj-
szolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásával az lgazgatóság 2015'04.28.
napján hozott 5612015.(lV.28') számú, a FelÜgyelobizottság 2015.05'04' napján
hozott 5312015. (V.04). számu határozata alapján kerÜlt sor. Ennek megfeleloen a
jelen Szerződés mÓdosítására, megszÜntetésére vonatkozó minden további írásbeli
jognyilatkozat megtételére a Yízlközmű-szolgáltató mindenkori jelen Ügycsoportban
képviseletre feljogosított személye az lgazgatóság jóváhagyó határozatával jogosult.

2. A jelen Szerződés aláírására az Ellátásért Felelős által a Csanádpalota Város
Önkormányzatképviselő-testÜletének 5412015. (04'08.) sz. határozata alapján kerÜlt

Sor. Ennek megfeleloen a jelen Szerződés módosítására, megszÜntetésére
vonatkozó minden további írásbeli jognyilatkozat megtételére az Ellátásért Felelős
képviseletre feljogosított személye a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-
testÜ leté ne k jóvá h agyo h atá ro zatáv al jogos u lt.

1 3'5. Részleges éruénytelenség

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 végrehajthatatlannak bizonyult részt hasonló
gazdasági eredményt biztosító érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel
pótolni.
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13.6. viták rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttÜk bármely kérdésben vita

merÜl fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani' Ennek érdekében bármely fél

egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének

érvényesítése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet

eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres

úton, bíróság előtt érvényesíteni' Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredo

valamennyi vitás kérdés eldöntésére a pertárgy értékétol fÜggően a Békéscsabai

Járásbíróságot, illetve a Gyulai Törvényszékkizárőlagos illetékességét kötik ki.

14. ÁrvlerurTl RENDELKEZÉsEK

1. Tekintettel arra, hogy a víziközmú-rendszer használatért fizetett bérleti díjakra

egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláírásakor nincs hatályban, ezért a

Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a víziközmú-rendszer

tulajdonosát a vízlközmű-rendszerek Üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az

alábbi bérleti díjak illetik meg:

A jelen szerzodés 6'1. pont szerinti hatályba lépésétől a 14.2. pontban foglalt

árhatósági bérleti díj megállapításig a szennyvíz víz|közmű-rendszerre fizetendő

bérleti díj: 13,70 Ftlm'+ Ára.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhatosági jogkört gyakorló a

bérleti díjakat Vagy a szolgáltatási-díjakat módosítja, illetve ezekre vonatkozóan a

jelen okirat aláírásakor hatályos rendelkezésektol eltérő szabályt hoz, úgy a Felek

vállalják, hogy a jelen szerződést módosítják.

3. Felek rögzítik, hogy az átadott vizlközmŰ-rendszerek átadás-átvételi

jegyzőkönyvét _ tekintettel arra, hogy a birtokba vételre kizárőlag a jelen szerződés

hatályba lépését követően kerÜlhet sor _ a birtokátadás-átvételi eljárást követően

csatolják a jelen Szerződéshez.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás
helybenhagyólag írják alá'

Kelt, Békéscsaba, 2015. május 5.

után, mint akaratukkal mindennel megegyezőI,

részérol

csák Gyula Kovács Sándor

polgármester uvezérigazgatÓ
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1. BEVEzerÉs
Jelen Üzemeltetési szabályzat az Rlrotovíz Regionális Víziközmű-szolgáltatÓ zrt. által üzemeltetett csatornamíivekre vonatkoz|r,. rl't'l*ában megfelela 2'l l2oa2. (v .25.) KÓViM rendelet kÖvetelményeinek.

A szabályzat a csatornaművekkel kapcsolatos általános leírásokat tartalm aua,ezenkívül megtalálhatók benne a készítés joej.én 9ru-ényás és ismert á'ón-iog.zabályok,melyeket az uzemeltetés során figyelembe kelt vánni, illetve előírásait alkalmaznikell. 
Y Yr''.rse

A helyi csatornaművekre vonatkozó elöírások tizemeltetési utasítások formájábankerülnek kiadásra.

Valamennyi csatornaműnél.a. helyszínen kell tartani jelen üzemettetési szabályzatotés a csatornamű üzemeltetési utasítását. 'tv'lvlvg]

2. |ÜaEMELTETÉs l, TEoHNoLÓG tAl rcÍnÁs
2. 1 S ze n n yvíze I vezeÍés

2.1 .1 GravitáciÓs szennyvízelvezetés

Gravitációs szennyvízetvezetés esetén a ketetkezó szennyvizek a hálózatbakerülve grav|tációsan jutnak et az adott terÜlethez, óotclzetnez tartozó átemelőbe.
Gravitációs hálózaton munkát csak í8' életévét betöltött, alapfokú biztonságtechnikaivizsgával rendelkező, védőoltással védett férfi csatornamű_kezelii szak-, Vagybetanított munkás végezhet.
A gravitációs hálózat Íedlapjainak meglétét,.aze|folyás zavartalanságát, az esetlegescsatornahibára utaló sÜtlyedéseket JzÜkség szerint szemrevétebásel ellenóriznikell, kiemelt Íigyelmet fordítva 

. 
a gyakóri méghibásodás 

_u".ielyet 
hordozócsatornaszakaszokra és a burko[t rsiv forgalmú* kiizutak attrtti- csatornákra. AszennyvÍz hálózatra rá nem' csatlakútatoú, de bekcitővez*tén 

"i]"n$il;áingatlanokat időszakonként szintén etlenőrizni, ilietve ellenőriztetni kell.Az észlelt hibákatJ<amerás vizsgálattal kell eúen őrizni' n ougúásoiiál n.gvnyomásÚcsatomamosatÓ géppet kell elhárítani, melyet kiÍejezetten eziei roólálo'o csoportokvégezhetnek.
A kis vizbozamú ágvezetékeket végaknábÓl szükség szerint öblíteni kell.
Amennyiben szÍikségessé válik, a forgalom etterelésérő| szabátyos, a vonatkozójogszabályokna k megfe le lő m ódon kel l g:ondosxoo n i
Aknába történő leszállás előtt legalább három fedlapon 30 percig ke|l szellőztetni,majd miiszerrel kell meggyőzódni a légtér ártalmatlanságáról (a metán gáz' a kón-hidrogén és a szén-monoxid, vatamq1 a eJtái me{tebt.i'"ii#; i"'t.Jrilá'áimérésével)' Aa aknába |eszál|ó dolgozóhoz x&. fenti dólgozot reiíoeosztani, akikközül az egyik kizárólag lent dotgoio tarsat Rgyeii, másJal n"' úiilató meg. Azaknába leszálló dolgozó az ő esetleges ribniésenez mentóheüedezetet ésmentőkötelet köteles viselni.
A gravitációs csatornák tisztítását szükség szerint kell elvégezni.
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A társaság szennyvízelvezető csatornái nem mászhatóak, eá az ü'zemeltetési és
karbantartási munkák során szem előtt kell tartani, még akkor is, ha a keresámetszet
lehetővé teszi a bebúvást.
Közbenső átemelők !étesítésére Van szÜkség, ha a csatornahállzat olyan mélységbe
kerül, hogy építése nagy beruházást igényel' Ekkor a hálózat gravitációs üzemét
közbenső 

- 
átémelók slát<iqax meg. A közbenső áteme!ők fetadata, hogy a

csatornahálózaton érkező, időben változÓ mennyiségű és minőségŰ szennyvizeket
magasabb szintró l i nd u ló csato rnah álózatba j uttassá k'
pú egye$ öb!özetek szennyvizeit az öblözethez tartozó szennyvízátemelőben
elhe}éLett szivattyúk juttatják nyomóvezetéken keresztül egy másik, a tisztítómíihöz
kozeÍebb lévó ö blcizet g ravitáciis csato rn ájába.

Az Alfrilvíz zrt'. által üzemeltetett szennyvíze|vezető hilőzat átemelői részben
közbenső födémmel ellátott, részben modernebb, külön szerelvényaknával
rendelkező, közbensó födém nélküli, elektromos szivattyúkkalellátott átemelők'
pE átemelők nagy része nedvesaknás (merülőszivattyús) rendszerű, azonban
üzeme|nek ún. szárazaknás szennyvízátemelők is.

Az összegyiijtött szennyvizeket a végátemelők ju{tatják a tlsztítÓtelepekre. Mivel a

végátemelók áftalában egy nagyobb öblözet szennyvizét nyomják különálló és
hoószabb ' nyomÓvezetéken a tisztitótelepre, vagy esetleg több végátemelő egy
közÖs nyomóvezetéken juttatja ki a szennyvizet, így a végátemelők az egész
csatornaiendszer vizét szivattyúzzák, ezért tel.iesítményÜk nagyobb, mint a rá

dolgozó közbensó átemelőké.

A hagyományos, szivattyús Üzemű szennyvízátemetókön kíviil Pneumatikus
rendszerű szennyvízátemelő telep is működik.

A pneumatikus átemelő 2db _ felváltva üzemelő - légkompresszorral működó
ren'dszer. A pneumatikus berendezésnél a szennyvizet nyomásálló tartályban gyűjtik

és a csavarkompresszorokból származÓ sűrített levegővel dugulásmentesen,
automatikusan továbbítják. Minden egyes pneumatikus szivattyúzási !ázishoz
automatikusan levegőt adagol a berendezés, ezáltal a szennyvíz aerob és szagtalan
marad. Ezen túlmenöen a nyomócsövet a rendelkezésre álló kompresszorok
segítségével naponta egyszer teljesen
csúcsterhelés után)' Ezáltal. nem kerÜlhet
lerakódására és a hártyaképződésre.

kell Üríteni (célszerűen az esti
soI a csővezetékben a szilárd anyag

A berendezés müködése gorán az alábbi fázisokat külcinböztetjÜk meg:

Befolyó fázis:
A szennyvíz az elbaknán keresztül a munkatartályba jut;

A munkatartály megtelik;
A munkatartályban lévő levegő kiszorul és elillan;
Ha a tartály tele ván, megkezdődik a továbbítási folyamat ciklusa'

SzennyvÍz továbbÍtási fázis:
A befotyÓ-nyílás automatikusan bezáródik;

- A tartálban lévő szennyvíz a levegő befúvás hatására a szennyvíz
táwezetékbe jut. A befÚvalott levegó megakadályozza a nyomócsőben a

berothadás megindulását is'

a
ki
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Az utóbbi időben épült átemb6k az időközben életbe lépett szigorúbb beépítésielŐírások miatt rendelkeznek a bűzös |evegő kÓmyezetne ;umsat- megakadályozóBiofilter szagmentesítő berendezéssel.
A biofilterben |él{ szÍirŐegység biológiailag aktív szűröanyagból áll. A szűrőanyagabszorbeálja a ' tevegő szennyezóaosjit, a szílröany"atón-'lévő speciátismikroorganizmusok 

. 
biológiailag iebontják . a izaghatást' oiozó anyagokat' Amegtisáult levegő a kidobókiirtőn kereszíül kerüil a k&nyezptbd. --

A berendezéshez utónedvesítő rendszer tartozik, mety iolyamatosan Íigyeli aszűróttiltet nedvesség-tartalmát, s az előírt érték 
" 
alá' c.soxt<enes eseténautomatikusan bekapcsol. A berendezések tágyued"l"';;'í' ellátottak, aberendezésben keletkező kondenzvíz a csatornába kerül visszavezetésre.

A biofilterek Üzemeltetése során gondoskodni kell a kezelési utasítás betartásáról.

xagsu"l""l 
nagy része be van kapcsolva a csatornamúvek folyamatirányítási

A . s.zennyvízátemelők 
- mindegyikénét ellenőrizni kell heti egy alkalommal a"szintjelzók, visszacsapó szelepóx es totózárak működésél. Az etTénozest 2 ft:, 18.életévét betöltött, alapfokú biztonságtechnikai viisgával rendelkező, védőoltássalvédett férÍi csatornaműkezelő szak-, vágy betanitott munkás végeineti. nz eltenőruéssorán asak az átemelő felső terébe, vagy a szerelvénykezelőiáru" *'"bad belépni30 perces szellőztétés.után, meggyőzőá've 

" 
Jégtéi ;ó;il; ;;;érg" ző gázoktllvaló mentességéről, valamint az óirgentartalmáröl, a szívóte'"i"..L LívÜlről szabadellenőrizni. Ac' átemelőbe történő betépés kerulenoő. Ha feltétlenul szÜkségesbelépni az átemelőbe' (pl. 

'.iu"iiyq 
c:e|e'esetJ"i, 

" 
belépés feltételei megegyezneka tisáítóaknába beszállás feltételeivel. Az ettávolírott feddpokat a munravégzés utánhaladéktalanulvissza kell helyezni. 9 lllu'

Az átemelő szivattyúj?l?k cseréjéhez, amennyiben. a kiemeléshez le kell menni azátemelőbe, minimum.3 fő szüksé-ggs úgy, hogy 
"gy 

rg'9 so kg-ntfnaöyoon sú[ nem
9:|'."t A szivattyút kiemelés eBtt viilányszőrelöner< ki keli rotnl"i. elektromoshálózatbll' A kiemelést szatképzett személy végezn"ii oú'óaxatott emelőberendezéssel. Ha a kiemelt szivattyÚt el kell szálíítani,é't *ég"iő"ő!i b keltmosni'Emelés ideje alatt az aknában tartózkodni titos' -A behelyezett szivattyút
vi l|anyszere lőnek kell az elektrom os hálózatra csatlakoztatn ia.
Ha az átemelőben végzett munka megkívánja, ideiglenes átemelést kell kiépíteni,melyhez az Ún. ,,mentőcsonkok'' az- átem'elókhöz tartozó szerelvényaknákbanrendelkezésre állnak. Azon átemelőknél, amelyek nem rendelkeznekszerelvényaknával, a mentesítő csonkot a s'ennyuíz nyomóvezetékre ki kel| építeni.
Az áteme|ők tisztítását ket| végezni:

- felÜleti korróziÓs károk miatt
_ ülepedett anyagok miatt,
'_ uszadék miatt,
_ csatornasérülésre utaló, a szokásostól eltérő mennyiségű homok esetén,ekkor a csatlakozó csatorn ahálózat"i'*gal;tá is szükséges (pl.: kamerás)
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2.1 .2 Vákuumos szennyvízelvezetés

Egyes településeken részben
vákuumos rendszerrel történik a

Vagy egészben kényszer áramoltatású,
szennyvíz összegyűjtése' szállítába. Á
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Csatornam űvek Üzemeltetési $zabályzata 6. oldal

szennyvizeket a rendszerben kialakított vákuum hatására a szennyvÍz után beszívolt
levegő tolja, szállítja Íolyamatosan a vákuumgépház felé.

A rendszer fő részei: vákuumgépház, vákuum alatt lévő vezetékek, csatlakozÓ
(beemelő) egységek (szelepaknák), valamint a szelepaknákhoz csatlakozÓ
gravitáciÓs gyűjtók.

Gravitációs oyűitők
Az ingatlanokrÓl a szennyvíz összegyűjtését, és a szelepaknákba történó

juttatását végzik. Áilagosan egy szelepaknához 60-80 m hosszú gyűj:ő taÉozik.

Szelepaknák
A gravitációs gyűjtőkból a köáerÜleten vagy az Ingatlanok terÜletén

elhelyezet1 szelepaknák Íogadják a szennyvizet és juttatják az e]vezető rendszerbe.
Egyigy aknára maximum 6 db ingatlan van rákötve.
Fc. akna közbenső födémmel ellátott beton akna' a közbenső födém alatt
csatlakoznak be a gravitációs bekÖtőcsatornák. A fÖdémen található a szelep, mely
vákuum hatására nyit illetve zár. A nyitáshoz sztikséges vákuumot a rendszer
közvetítésével a vákuumgépházban elhelyezett vákuumszivattyúk állítják elő. A
szelephez vízszint érzékető szonda csatlakozik, mely a megfeleIő
szennyvízmennyiség elérésekor a szelep nyitását idézi elő.

Vákuumvezetékek
A. vákuumos elvezetó rendszerbe a szelepaknákban elhelyezett szelep juttatja

a szennyvizet, a vákuum vezetékek ]eladata a gépházba továbbítani a szennyvizet.

Vákuumoépház
A gépház feladata a telepÜléseken kelelkező szennyvizek begyűjtése a

hálózaton keresztÜ|, a hálózatri| érkezö szennyvíz szakászos tárolása
(vákuumtartá|y), a hálózatban a vákuum tartása (vákuumszivattyú és vákuumtartály)
illetve az összegyűlt szennyviz tiszlító telepre történő továbbÍtása (kitápláló
szivattyúk). A gyűjtés megfelelöen méretezett vákuumtartályban történik' a
szÜkséges vákuumot vákuumszivattyúk biáosítják a tartáIyban IévŐ vákuumszintről
vezérelve.
A vákuumgépházból a szennyvíz nyomóvezetéken a gravitációs gÍűjtőcsatornába,
vagy a szennyvíáisztító telepre jut a kitápláló szivattyúk segítségév9l.
A gépházból a vákuumszivattyúk által szállított, szennyezett levegő biofilteren
keresztÜl távazik a környezetbe.

2.1.3 Nyomás alatti szennyvízgyűjtő rendszer

Az alkalmazott nyomás alatti szennyvízgyűjtő rendszer ,'egy ház, egy akna''
rendszerű, vagyis az ingatlanok szennyvizét házi szennyvízátemelők bocsátják
szennyvíz közcsatornába.

Az ingatlan szennyvize gravitációsan csatlakozik a házi szennyvizátemelőbe,
majd onnan szivattyú nyomja tovább közcsatornába nyomás alatt lévö
bekötőcsatornán keresztül, A kozcsatorna lehet gravitáciÓs Vagy nyomás alatti
egyaránt, de nyomás alatti szennyvízgyűjtő rendszerról akkor beszélhetünk, ha
legalább 2 db házi átemeli ugyanabba a nyomás alatti szennyvíz közcsatornába
dolgozik.

2014' jÚlius ALFÖLDVIZ zÉ'



csatomam ijvek Üzemeltetési Szabá

Ha a nyomás alatti szennyvízgyűjtő csatorna a gravitációs szennyvízgyűjtő
rendszerbe juttatja. a szennyvizet, akkor a szennyviztÉaitó telepre már véóyb*
rendszerű csatornahálózatből származó szennyvíz kerül. Amennyiben a telepu!éien
kizárÓlag nyomás alatti szennyvízgyűjtő csatorna üzemei, a csatorna a
végátemelőbe juttatja a szennyvizet, ahonnan az ktizvetlenÜl a tisztÍtó tetepre kerÜl.

A háztartási szennyvizet a tözshálizatba juttató szennyvíz beemelő egységek
működöképességének és üzembiáonságának, üzemképes állapoiánar Ío$áma'tos
fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata' A korábbi xiépitéso és a2 akkori
szabályozás értelmében az ingatlan tulajdonos által Üzemeltetett házi beemelőket is
áfueszi üzemeltetésre Társaságunk 2014.o'r.01 -től a tulajdonos kérésére.A házi beemelő egység átadását követően haladéktalanu| villamos
biztonságtechnikai felülvizsgálat (műszeres mérés) történik _ amennyiben a házi
beemelő egység az ingatlan áramellátásától független elektromos etlátással
rendelkezik - a leljes, fÜgget|en elektromos rendszerről, vagy _ amennyiben az
ingatlan áramellátó rendszeréről Van et|átva - a beemető 

- 
egység áiamellátó

vezetékéről.

A házi beemető múködéséhez szükséges _ az ingatlan saját áramellátásátÓl _

független villamos energia etlátás kiépítése az e]látásén feÉlős (önkormán yzat)
feladata, a kiéptilt független villamos energia ellátás tizemeltetési kötelezeÉégé
azonban a víz|közmű-szolgáltatóé, metyekre a vonatkozó jogszabályokbán
meghatározott ttirelmi idő áll rendelkezésre, illefue a ;ogszáu?tyi feltételet
teljesülésekor az ingatlan saját áramellátásával üzemeló iaii beemelő egység
esetében a szennyvíz-szolgáltatási díjat csÖkkenteni kell a mii működé;éhei
szÜkséges elektromos kÖltségek nagyságával. A jóváírandó elektromos energia
kciltség meghatározása a szivattyúk gyári adatainak alapján, illefue az ezt igazólo
villamos fogyasztásmérők adatai alapján tÓrtént FUm3Jen, a fajlagos vallamos
fogyasztást általános beépítési környezet felvételével számítva egységesen.

A házi beemető állag- és vagyonvédelmének biáosítása, a gravitációs házi csatorna
kezelése valamint a házi áteme!ő ózése és az észlelt esetleges hibájának jelzése az
ingatlan{ulajdonos feladata, az átemelö és a bekötóósatorna Üzemettetése,
karbantartása pe9ig a szennyvíz közmű üzemeltetójének a kÖtelessége, de
telekhatáron belül a közmű Üzemeltetó csak az ingailan_tulajdonos tudtával és
beleegyezésével tartózkodhat, dolgozhat (ellenőrzés, kárbantartái, hibaelhárítás).

2' 2. Szen nyvízti sztítás

2.2.L Mennyiségmérés
A tisztítótelepekre érkezö szennyvíz mennyiségét méréssel meg kell

meghatározni. A mérés történhet a nyomóvezetéken érkezb nyers szennyvíz iagy a
tisztított, elvezetett szennyvíz mennyisigének meghatáiozásával, 

- 
illetvJ' a

végátemelók mérőivel'
Amennyiben e7 a tisáítótelepen lévő mérŐvel nem megoldható (pl': mérő
meghibásodása, hitelesítés stb. miatt), abban az esetben erre a célra
felhasználhatók a végátemelők mérői. Méres teljes hiányában átemelő szivattyÚk
Üzemidejéből számÍtott műszaki becsléssel kell megállapítani is dokumentálni a
telepet terhelő szennyvizmennyiséget. *

I

j

F

A
t(

h
A
k'

E
el
kr

a
pr

le

A
ü;

2,

bi

2014. július elrÖuvíz zrt. n



2.2.2. Rács

A telepÜlésen Összegyűjtött szennyvíz a főátemelő(k)től, illetve a
váku um gép hááól nyomóvezetéke n érkezik a tisztÍtóte lepre.
A beépitett rácsok egy része kézi tisáítású durva rács, más részük gépi tisztítású
finomrács.
A rácsok feladata a. szennyvízben lévő, azzal érkező durva úszó és lebegő
szennyező anyagok eltávolítása, a teIepek 1isztítóberendezéseinek védelme. A ráós
által kiszűrt hulladék aJelepek többségében gyiijtőedénybe (kuka, konténer) kerül.
A kifogott rácsszemét elhelyezése befogadói nyilatkozat alapján, illefue vállalkozási
szerződés keretében kömyezetvédelmi engedéllyel rendelkezó hulladék]eraki
telepre kerÜl elszállításra. Telepenként az illetékes elhelyező hulladéklerakÓ telep
meg nevezését az Üzemeltetési utasításo k ta rta lm azzák.
A keletkezö, a tárolt és az elszá|lítoft rácsszemét mennyiségérőI az üzemnaplóban
nyilvántartást kell vezetni.
Kommunális hulladéklerakón csak olyan szennyvíztisztításbó| származó rácsszemét
(hulladék) helyezhetó el, amelyben a fekál coIi és a fekál streptococcus ml_ben mért
mennyisége a kezelés során az eredeti értéknek 1a o/a-a alá csÖkken'

2.2.3. Homokfogó és zsír-homokfogÓ

A Vízművek által üzemeltetett szennyvíztisztító te|epek egy része rendelkezik
homokfogó vagy zsír-homokfogi miitá rggyal.

A csatornahálózat álta! szállított szennyező anyagok egy része homok. A homokfogó
a telepek rács után következő műtárgya.

Feladata: - gépészeti berendezések, föleg szivattyúk, keverők kopás elteni védelme,a telepi műtárgyak összekÖtő vezetékeiben az ülepedés
megakadályozása,

_ műtárgyak szervet|en anyag terhelésének csökkentése,
- a műtárgYa.k homokkal való feltöltódóséböl származó károk és leürítések

elkerülése.
A szennyvíz átlagos áramtási sebessége a homokfogóban |ecsökken , ezáltal a víznél
lényegesen nagyobb sÍirűségű homok a fenékre ülepíthető
Használa1os típusok: hosszanti átfolyású, illefue tangenciális homokfogó.
A homokfogóból kikerülő hulladék engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepen
kerül elhelyezésre. Gyűjtése kttlön tároló edényben tÖrténik.
Egyes homokfogó műtárgyak egyben olajok és zsírok eltávolítására is alkalmasak,
ezért zsír-homokfogÓ miitárgyaknak nevezzük azokat' lde sorolhatók azok a
kompakt (szerelt) berendezések is, melyek a homok és zsír eltávolítására önállóan
alkalmasak. Az olaj és zsír felúsztatásához levegőbevitel szükséges, |efötözését
Pldig Vagy a kezelő (kézl szerszámrnal), Vagy'automatikus berendezés végzi'. A
lefölÖzött zsír külon tárolandó
A kifogott, tárolt és elszállított hulladékok (hornok, zsír) mennyiségéről az
ÜzemnaplÓban nyilvántartást kell vezetni a rácsszeméthez hasonlÓan.

2.2.4. Eleveniszapos biolÓgiai tisztítás
Az eljárás során a tjsztítandó nyers szennyvíz olyan víztérbe kerÜl, melyben a

biológiai lebontás végzésére alkalmas élő biomassza, ,eleveniszap tartózkooik. n



Csatornaművek Üzemeltetési Szabályzata 9. oldal

megfelelően méretezett biollgiai medencében az e|eveniszap csak akkora' a nyers
szennyvíz mennyiségétől és szennyezbanyag_koncentrácirjátó| fiiggŐ terhelést kap,
mellyel károsodás nélkül képes érintkezni, miközben a szennyvíz tápanyagtartalmát
saját sejtanyagának az építésére fordítja a tartózkodási idó alatt lezajló biokémiai
fo|yamatok során. A tisztítás során mindig fenn kell tartani a megfe|elő tisztítási
hatásÍok eléróséhez szükséges iszapkoncentrációt.
A biológiai tisáítás múiködésének a feltétele az eleveniszapban lévő élő szeruezetek
é]etfe ltétele ine k Íe n nta rtása.
Az eleveniszapos biológiai tisztítási technollgia lehet folyamatos és szakaszos
üzemij technológia.

2.2.4.'l. Folyamatos Üzemű biolÓgiai tisztítás
A folyamatos üzemű biolÓgiai tisáítás mindig tartalmaz biológiai reaktort és
utÓülepítőt, kétlépcsős biológiai tisztítás esetén közbensŐ ülepítőt is'
Fo|yamatos Üzemű biolÓgiai tisztítás során megkülÖnböztetünk kÜltinböző
ténészekben kialakított levegőztetett (aerob) tereket, ahol oldott oxigén mutatható k|,
anoxikus tereket, ahol oxigén gyakorlatilag csak kémiailag kötött állapotban található,
ill. anaerob tereket, melyekben nincs jelen oxigén. Ezek mindegyike bontható tÖbb
térrészre a tervezett kia|akításnak megfele!ően, a kaszkádozással elősegífue a
csőreaktor elv érvényesÜlését, ezzel a medenceterek tervezett Üzemállapotának
gyakorlati megva lósítását-
A rendszerben az iszapkoncentrációt az eleveniszapos medencéhez tartozó
utóiilepítóben leÜlepített iszap megfelelő hozamú yisszavezetése, azaz recirkulációja
tartja fenn.
A biológiai Iebontás során a szervesanyag jelentős, tisztítási hatásfokkal arányos
része lebomlik, a folyamat során szervet|en anyagok (Coz, Hzo) képzödnek.
A levegóztetés hatására a szervesanyagok nagyarányú lebomlásával szinkronban
nitrifikáció is zajlik, melynek következtében az oxidálható NH4_N_ből előbb No2, lTajd
Noa képződik. A nitrogén, mint Íő tápanyagÍorrás akkor távolítható el a szennyvízből
Nz formájában - ezze| csökkentve a befogadó tápanyagterhelését és lll. tisztitási
fokozatot valósÍtva meg -, ha a magas No3_tartalmú szennyvíz visszavezetésre kerül
olyan anoxikus, megfelelően átkevert kÖrnyezetbe, ahol tápanyag is van jelen. Ennek
gépészeti megoldására nitrátos, más néven denitrlfikációs, vagy kiskörÖs recirkuláciÓ
szolgál' mely a biológiai műtár3yon belüli, azaz belsó recirkuláció' Kétlépcsős, azaz
levegőztetett terek közötti közbenső ülepítő denitrifikáció tápanyagforrása lehet külső
tápanyagforrás is (pl. etanol)' amennyiben a megfelelŐ hatásfokÚ denitrifikációhoz
nem biztosítható elegendő tápanyag a nyers szennyvízbőI.

A lll. tisáítási fokozat másik része a foszfor, mint tápanyag, tervezett,
szabály ozott e ltávo l ítás a.

'A nyers szennyvizet anaerob reaktor fogadja, ahol keveredik a recirkuláltatott
iszappa!. Fa anaerob tér nem tarta|mazhat sem oldott, sem kémiallag kötÖtt
állapotban oxigént' Az anaerob térben a mikroorganizmusok ortofoszfát formájában
foszfort adnak le, míg szerves szénvegyületeket raktároznak sejtjeikben' Az áerob
terekben a szénvegyületek oxidációja során a mikroorganizmusok foszfort vesznek
fel és polifosááttá alakítva építik be sejtjeikbe. A fosáor a fö|ösiszappal távozik a
vízből.
Stabil biolÓgíai foszforeltávolításhoz ideális viszonyok (helyesen méretezett és
kialakított rendszer, megfelelŐ tápanyagarányok, stb.) szükségesek, ezért nem
tekinthetŐ az év minden időszakában és terhelési viszonyai közÖtt stabilnak.
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$tabilitása nagyban ft]gg az a|aerob terekben kialakulÓ tartÓzkodási időtől, az
anaerob terek osztottságától (kaszkádozásától), az iszaprecirkuláció kialakÍtásátÓl,
az utóÜlepitőben lévő iszap tartózkodási idejétől (visszaoldódás). A recirkuláltatott
eleveniszap nem tartalmazhat nitrátot, mert az blokkolhatja a biológiai
foszforeltávo!ítást, ehhez megfelelően tervezett és üzemeltetett rendszerre Van
szükség. Lehetőség ehhez a levegőztető elemek helyes kiosztása, a tÚllevegóztetés
kerülése' az iszap anaerob térbe történő visszajuttatása előtti denitrifikálása (osztott
iszaprecirkuláció), stb. Anaerob tél nélkül a biológiai fosáoreltávolítás
szabá|yozható, a foszfor fölosiszapba történő spontán beépÜlése 20-50
becsülhetö.

A lll. tisztítási Íokozat, azaz tervezett és szabályozott tápanyag-eltávolítás nélkül
kíépult szennyvíztisztí1ó telepek esetén is van spontán tápanyag-eltávolítás, de
annak hatásfoka csak igen kis mértékben befolyásolható' llyen technológia része
például az oxidációs árok, mint Íolyamatosan levegŐztetett és kevert reaktor.

Az oxidációs árok az eleveniszapos eljárás egyik speciális változata, utÓülepítő és
reclrkuláció tartozik hozzá. A nyers szennyvíz rácson keresáÜl kerÜl az árokba,
ezeken a telepeken nem ijzemel homokfogó vagy zsír-homokfogÓ.

Az oxidációs árok a levegőztető medence szerepét tÖlti be' A nyprc szennyvíz az
árokban már előzőteg kifejlődött aktív organizmusokkal keveredik. A levegőáető

, berendezés rotor, mely az oxigént az aerob élő szervezetek részére a szennyvízbe
juttatja és az árok szennyvizét keveri és mozgatja. Az árokban az átlagos áramlási
sebesség 0,3-0,5 m/s a szilárd anyagok szuszpendált állapotban tartása céljából' s
ez egyben a pelyhek megÍelelő oxigén ellátását is biztosí1ja. A rotor működésének
harmadik célja a nyels szennyvíz nagyobb szennyezőanyagainak darabolása'

A rotor által az áramló szennyvÍzbe bevitt oxigén mennyisége elsősorban a lo1or
merülési mélységétől és forgási sebességétól íÜgg.

A folyamatos iizemű biológiai tisztítás része minden esetben az utÓülepítő.

Az oxidáciÓs árok feladata a szennyvíz szerves anyagainak oxidá|ásán túlmenően a
nitrifikáció is.
A rotor által bevitt levegő kiegészítéseként - megfelelő vízmélység esetén
ejektoros mélylégÍÚvó Üzemeltethető'
A vízmélység növelése érdekében átalakított oxidációs árkok légellátását légfúvÓk
biztosítják finombuborékos levegőáető elemeken keresátjl' keverővel történő
áramoltatás mellett.

A biológiai reaktor a horzá tartozó utóülepitővel zárt reaktorrendszer, Így az élő és
elhalt mikroorganizmusokból és kumulált szennyezöanyagokbÓl eaő blomassza
mennyisége fokozatosan nő. A folyamatból az aktuális üzemállapot szerinti
biomassza_szaporulatot, azaz a föIösiszapot időnként el ke|l távolítani.

2.2.4.2. Szakaszos üzemű biológiai tisztítás

Szakaszos üzemű, összefoglalóan gyakran SBR reaktor néven említeü reaktorok
esetén egy tll látja el a kiilÖnbÖző funkciÓkat idŐben eltolva a folyamatokat
egymástól. Ez a megoldás utóülepítőt és iszaprecirkulácilt nem igényel'

A mechanikailag t]sztított szennyvíz általában kiegyenlítő térbe kerÜl, ahonnan annak
szabályozolt, szakaszos feladása biztositott a legalább 2 reaktorból á]lÓ

elevenlszapos terekbe.

nem
o/c-ra
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Egy-egy reaktortérben program szerint követik egymást a kevert és levegőáetett
időszakok, melyet ülepítés, a tisztított szennyvíz elvéte|ét biáosító dekantálás és
fölösiszap_elvétel kÖvet'

A reaktor előszelektor zónával, előszelektor terekket vagy a dentltrifikáció
tápanyagszükségletét biáosító belső recjrkulációval intenzifikálható technológiai
kialakítástól és méretezéstől fÜggően.

Szakaszos üzemŰ reaktor esetén a biológiai foszforeltávolítás nem szabályozható, a
fosáor fölösiszapba történő spontán beépÜlése 20-50 %-ra becsülhető.

2.2.5. Csepegtetötestes biológlai tisáítás
A csepegtetőtestes tisztítás az .eleveniszapos rendszer alternatívája, illetve'kbgészítő.ie 

lehet.

A miianyag töltetii csepegtetőtestekben a mechanikai tisztításon átesett szennyvíz
nagy fajlagos felületű töltőanyagra telepÜlt biológiai hártya közvetítéséve), az abban
lévő m ikroorganlzm usok lebontó tevéke nyqége révén tisztu l.

.Alapvető kovetelmény, hogy a szennyvizet a mozgó (forgó) elosáórendszer a
csepegtelőtest felszínére egyenletesen ossza szét úgy, hogy a tölteten ne
alakuljanak ki anaerob állapotok.
A töltetre kerülő szennyvíz zöme gyarsan áthalad rajta. A maradék a biológiai hártya
felszínén lassan halad, illetve csepeg lefelé.
A csepegtetótest levegőztetett (természetes léghuzamú levegőztetés). A
levegőzietés célja a teljes csepegtetőtest ell_-átása oxigénriel, ami 'a K
mikroorganizmusok aerob lebontó állapotát biáosítja'
A töltet felületén biológiai hártya képződik, időnként leszakad (távozik a rendszerből
a csepegtetőlestet követö ülepítő iszapjában), majd újrapótlÓdik.

Kétlépcsős csepegtetőtestes rendszer:
Ebben a rendszerben két, sorba kapcsolt csepegtetőtest található. A két
csepegtetőtest közé közbenső ülepítö . kerÜlt beiktatásra, melynek célja a
lebegőa nyag ok visszata rtása a másod ik csepegtetőtest előtt.

Csepegtetőtestes és eleveniszapos tisztítás kombiná|ása:
Ez a rendszer általában hatékonyabb tisztítást éledményez, mint az önállóan
alkalmazott rendszerek. Első lépcsőben a csepegtetőtestekre kerÜl a szennyvíz,
majd ezután e|eveniszapos reaktorokban, pl' oxidációs árkokbarr történik a további
tisáítás.

Csepegtetőtest üzemeltetése már nem gyakorlat, mivel csak részbiológiai tisztításra
alkalmas, és elhasználódása után újraépítése lenne szükséges.

2.2.6. Kémiai fosÍoreltávol ítás

Kémiai, azaz a vegyszeres foszforeltávo!ítással kiegészithető minden
eleven is2a pos és csepegtetőtestes b io |óg ia i tisáítás.

A kémiai Íosáoreltávolítás feltételeit mindenhol célszerij klalakítani' de azokon
a szennyvíztisztító telepeken nem feltétlenÜl kell Üzemeltetni, melyeken a biolÓgiai
foszformentesítés tartÓsan és folyamatosan az elvárások szerinti tisztítási hatásfokot
mutatja.
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A kémiai foszforeltávolítás onállóan, és a biológiailag foszforeltávolítás
kiegészítéseként ls alkalmazható, de magas költségvonzata miatt üzeme|tetési
szempontból csak az utóbbifogadható eljó megoldásként.
Az alkalmazott főáramú kémiai foszforeltávolÍtás alapja, hogy fémvegyÜletek
adagolásával a fém-ionok kölcsÖnhatásba kerÜlnek a foszfát és polifoszfát

csofortokkal. Vegyszer a tisáítási folyamat kÜlÖnböző pontjain adagolható,
üzemköltség szempontjából a szimultán kicsapatás kedvezőbb az utókicsapatásnál'
A Iehetőség szerint anaerob 1érbe adagolt VegyszeÍ á|talában Vas- ' Vagy

alumíniumvegyület, a kémiai reakció u1án képződő csapadék pedig az utóÜlepítőben
Ü|epíthetó kié-s onnan távolÍtható el a fölösiszappat'együtt. Az adagolandó Vegyszer
mennyisége fÜgg a7 eltávolítandó fosáor mennyiségétől (vagyis a szennyvíz
mennyisegétŐl, válamint a nyers szennyviz foszfortartalma és a tisáÍtott szennyvíz
igényón foszfor_koncentrációja közötti kÜtönbségtől), a lebegőanyag mennyiségétől'
í ,íz pH-értékétől, stb. pc. adagolás beállítása laboratóriumi mérések alapján
torténik.

2.2.7. Ülepítők
Biológiai szennyvíztisztítÓ telepeken az ülepítő három helyen fordulhat elő.

Előülepítö: a biológiai tisáítÓegység e!őtt Van. Célja a biológiai egység
teheimentesítése a durvább szuszpendált, részben pelyhesedett, szerves (Bol)
anyagok zömétől.

Kcizbenső Ülepítö: a ké1lépcsős biológiai rendszerben a két bioIÓgiai egység kozött

helyezkedik el. Célja az eIső biológiai lépcsÖben képzódő eleveniszap jelentós

részének eltávolítása.
UtÓülepítő: feladata a folyamatos üzemű biológiai tisáítás során képzódő pelyhes

eleveniszap szeparálása, az eleveniszap idöszakos tárolása, az elevenlszap
bizonyos mértékű sijrítése, olyan áramlásviszonyok elkerülése, amelyek az
eleveniszap tisztított szennyvízzel történő elúszását eredményezik. A recirkuIációs

eteveniszap visszavezetése az utóülepítőböltörténik (nagykörÖs recirkuláciÓ).

2.2.8.Fertőtlenítés
A biolÓgiai szennyvíztisztító rendszer valamennyi tisáítási művelete e|ősegÍtl

kisebb-nagyouo hatékonysággal a szennyvízben lévő mikroorganizmusok
mennyiségének csÖkkentését, a tisztítási folyamat végén azonban még mindig

viszonylag jelentős számú mikroorganizmus marad a szennyvízben.

A Íertőtlenítés célja, hogy a tisztított szennyvízben valamennyi patogén

mikroorganizmus biztonsággal inaktiválható legyen.
A szennyviz fertőtlenítése nem kötelezó, azokon a telepeken kell végezni, ahol azt a
közegészsé g Ü gyi hatósá g h atá rozatbaln e]rende lte.

A fertötlenítéssel érintett tisáítÓtelepeken a fertőtlenítési időszak nem íeltétlenül érinti

a téli időszakot'
Mivel a szennyviz klÓros fertőtlenítése a környezetre számos kedvezőtlen hatást
gyakorolhat, ezért különösen ézékeny befogadók esetébon a korábban elrendelt
fértotle n itési határozatot a közegéseségügyi hatóság visszavonta.

A fertőtlenítés törtónhet nátilum*hypoklorit adagolássa] illetve klórgázzal, valamint a

be rendezés rende lkezésre ál lása eseté n UV-berendezéssel.
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FeÍőtlenítés elrendelése esetén azt úgy kell végezni, hogy a tisÍított elfolyl
szennyvíz Goliform száma az előirt határérték alá csökkenjen.
A határértékeket jogszabály, illetve az adott tisztítÓtelep kibocsátásaira vonatkozi
határozattartalmazza,

2.2.9. lszapkezelés
A szennyvíziszap kezelésének alapvető célja, hogy a keletkező fölösiszapot

olyan állapotba hozzuk, hogy az alkalmas legyen további hasznosításra, sállításra,
i lletve végleges elhelyezésre.
lszapkezelésre a fölösiszap k€irül, mely a szennyvíztisztítási technológiára jutó is ott
képzödő szerves és szervetlen anyagok összessége. A folÖsiszap a
szennyvíáisztításban már nem hasznosítható, jelenléte - arányától függően
ÜzemköItség-többletet ill. az elfolyl vízben vízminőségromlást okozhat, ezérl el kell
venni a rendszerből a lehető legegyenletesebben.
A föIösiszap kezelése, mivel szárazanyag{artalma mindössze 1 % körÜl!, annak
sűrítéséve| kezdődlk. Az alkalmazott gravitáciis sűrítókben az iszap szárazanyag-
tartalma megÍelelő tartózkodási :dŐ után 2'3 To-ra nő' miközben a dekantvíz
vlsszakerÜl a tisztítási folyamatba.
Gravitációs sűrítés esetén a vizné} nehezébb fajsúIyú szilárd Iebegő anyagok a
gravitáciÓ hatására a sűrítő fenékzónájába Ü|epednek, majd a felettÜk levő szilárd
anyag tömegsú lya következtében tömörödnek.
A rendszerekből kikerülő iszapok kezelése, illetve végső elhelyezés előtti
stabi|izálása történhet anaerob és aerob úton.

Stabilizálás: maradék szervesanyag lebontása, biolÓgiai stabilitás elérése.
Az iszapvíztelenítés Íő c€lia az iszap víztartalmának' ezáltal az iszap mennyiségének
csökkentése, a szárazanyag_tartalom növelése, ami a térfogat csökkenésével jár
együtt.

Az iszap víztelenítése történhet iszapszikkasztó ágyak használatával, illetve gépi
vÍztelenÍtó berendezés Üzemeltetéséve] is.
lszapszikkasztó ágyak: Az. iszap gravitációs víztelenítésére alkalmazhatók. Kedvező

időjárási kÖ$lmények között a természetes párolgás kihasználásával akár 50-60 %
szár azanya g_tarta lom is e lérhető. Alka lmazá s u k során a i ncs vegyszerigény.
Az iszapbóltávozó csurgalékvíz a tisztításitechnológiára kerülvisszavezetésre.
Hátránya a munkaigényes iszapeltávolítás. Üzemeltetését nagyban befolyásolják a
klimatikus viszonyok.

lszapcentrifuga: A berendezésbe betáplált, polielektrolit oldattal keve*_szuszpenzió a
rotorban a centrifugális erő és a fajsúlykülönbség hatására összetevőire széfuálik.
A nehéz fajsúlyú anyag a dob íalára rakódik és ezen belül helyezkedik el a könnyű
.fajsúlyú folyadék. A víztelenített iszap fqrgócsiga közve1ítésével távbzik a
rendszerből'

Szalagszúrőprés: A szalagszűrőprés folyamatos üzemű, két végtelenített, rugós
görgők lst'zött mozgó, egymással fedésben lévő szalagbö áll. Az üzemeltetés
háromlépcsős: víztelenítendő iszap kémiai kondicionálása' kondicionált iszap
gravitációs víztelenítése a mozgó szalag kezdeti szakaszán, a gravitációsan
elővíztelenített iszap nyomás alatti víztelenítése nyomósza|agok között' Az
elóvíztelenítő szalagot egyes berendezésekben csigás továbbítással váltják ki'

Cslgaprés'A ktipos csigatengellyel és kÚpos szilrőkkel felszerelt csigaprés a
bevezető zónára, a hárornrészes besűrítő és víztelenítő zónára, valamint a
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pneumatikus ellennyomású kúppal fe|szerelt prészónára oszlik. Az iszap
víztelenítése nyomás alatt, csigaspirá|okka]tÖrténő továbbítás és préselés hatására
megy végbe, míg a dekantvíz szijrőfelületen távozik.

Sa/snes fÍlter: Kompakt gépészeti.berendezés a nyers szennyvízbén lévő mechanikai
szennyezések fázisszétválasáására és a szennyvízbő! történö kivonására,
síjrítésére és víztelenitésére, de alkalmas lehet fölcisiszapok egyidejíi
víztelenítésére is. A berendezésben alkalmazott hálls szűrőszövet különbclző
típusú műanyagokból, különböző vastagságú szálakból készÜl, különböző
lyukbőséggel. A szennyvízben lévő mechanikai szennyezés gravitációsan
ráÜlepszik a fogadókamlán áthaladó szűrószÖvetre, és ez a szabályozott
vastagságú lepényréteg alkotja azt a szűrőréteget, amelyen keresztül a keze]endő
szennyvíz áthaladva finom szűrésre kerul. A szűrőszövet mozgása kozben
elszállítja a szövet felületén kifogott |ebegő anyagot (iszapot) az úgynevezett
tisztítótérbe, ahol egy Íúvókarendszer lefújja az iszapot a szűrőszövet felületéről
egy iszapkamrába. onnan a szennyezöanyag egy sűrítő csigára kerÜl, mely a ráiilő
iszapot fokozatosan előrenyomja és besűríti' A csigaprés a sűrített iszapot
fokozatosan előrenyomva víáelenítő hengerbe juttatja azt, ahol vógbemegy aZ
iszap vÍztelenítése.

2.?.10. Szi ppantott szen nyviz fog adása

A települések csatornávaI nem rendelkező területeiről szippantó gép'járművel
kerÜl a tisáítótelepre a szennyvíz.
Az ürítőállások a tetepek egy részénél kerítésen kívüI helyezkednek €t, más
esetekben viszont a telep területén belti! történik az Ürítés.

A telepekre tengelyen beszál|ított szippantott szennyvíz mennyisége és minősége
áttalában lényeges ingadozást mutat. A műtárgyak Íe|adata az egyenetlen terhelések
kiküszöbÖlése, a szippantott szennyvíz feladások egyenletességének biXosítása.
A szippantott szennyvíz íogadás első műtárgya akézi tisáításti rács.
Az e]őkezelés része lehet levegőztetés, meszezés, ülepítés is.
Ezen szennyyizek tisztltása egyÜtt történlk a közcsatornán érkező szennyvíz
tisáításával.

A szippantott szennyvíz fogadásakor szemrevételezéssel és szúrópróbaszerij
mintavéte|ezéssel kell a szennyvíz minőségét ellenőrizni. A szÚrópróbaszerű
ellenőrzés körülményeit, adatait (a szippantott szennyv1z származása, mennyisége,
a szippantÓ gépjármű rendszáma, a gépjárművezetö neve, lakcíme) mintavételi
jegyzókonyvben kel| rögzíteni.
A vízmintát az esetleges speciá|is vizsgálati igény (p|. nehézfémek vizsgálata)
megje!ölésével mielőbb a Központi Laboratóriumba kell juttatni. Ha a vizsgálat
eredménye megállapítja, hogy a szippantott szennyvíz minősége nem felelt meg a
szennyvíáisáító telepre 1örténő kihordás elŐzetesen szeződésben rigzített
követelményeinek, úgy erról az érintett szennyvíz szippantást végző szervet
(szemé|yt) értesiteni kell, szélső esetben kezdeményezni kell a szippantott szennyvíz
kihordására vonatkozó szerződés felmondását. A szippantot1 szennyvíz
szúrÓpróbaszerű mintázását e]sősorban a bizonytalan eredetű és a szemrevételezés
során a szokásostól lényegesen eltérő megjelenésű szennyvizek gsetén kell
elvégezni
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A befogadói nyilatkozatot az Alföldvíz zrl. Hatósági osztálya adja ka belső
szabályzatba n rögzítettek szeri nt.

Amennyiben a tisáítótelep esetében más közigazgatási terÜletről kérnek befogadli
nyilatkozatot, t19y a nyilatkozat kiadásáhoza tulajdonos önkormányzat ho'zájárúlása
is szÜkséges. További helyi szabályozásra nincs szükség.
A szennyvízrendszer iizemeltetését és ennek részeként a befogadói nyilatkozatok
kiadását az üzemeltetö az önkormányzattal kötÖtt szeződés alapján végzi.

3. HIBABEJELENTÉS, HlBAELHÁnírÁs

3.1. Hibabejelentés

Csőtörés esetén, illetve a |akosság, fogyasztők á\tal hibák ós felmerÜlő zavarok
esetén a központi diszpécsel szolgá|atnál:

Telefonszám : 06_80_922-333

Ezen kíviil a szennyvíáisztító telepeken személyesen'

3.2. HibaelhárÍtás - javítás

A felmerülő hibák lehető leggyorsabb kijavítását a szennyvíztisztító telep dolgozói
végzik.

Az elektromos és a folyamatirányításban észlett hibák kijavítása a terÜlet| divízió
m űsze részének' i lletve vil lanysze relőjé nek fet adata.

A fielyszínen a divízió által el nem hárítható dugulásokat a Szervíztizem irányítása
a]á tartozó mosató csoport szüntet meg' akik a divízió által adolt információk aiapján
vonulnak ki a teriiletre.

Szükség esetén a hiba je|legétől ftiggően a hibák elhárításába a társaság egyéb
egységei is bevonhatÓk'

Üzrmr[IETÉssEL KAPCSOI.,ATOS ÁlrnúNos
ELŐíRÁsoK
A csatornamű üzemeltetőjének á|talános feladataia következők: t

> Az irányítástechnikai berendezések segÍtségével az áternelők Üzemének
figyelemmel kisérése, a szükséges beavatkozások elvégzése.

biztonságtechnikai szempontok érvényesÜlése mellett a szennyvíi előírt
mértékű tisztítását elvégezze és a tisáitott szennyvíz minősÓgi ellenőrzésére,
mennyiségi mérésére, valamint a mintavételre meg legyen a tehetőség'

rendszeresen figyelni és ellenörizni kell, a meg nem engedett terakódásokat,
bíizt, korróziót okozó szennyeződéseket el kell távolítani és a hibákat ki keli
javÍtani.

4.
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dolgozók biztonságos közlekedését.

hozzáf érhetóség et minde n id őbe n b iztosítan i kel l.

ellenőzése, szÜkséges beszabályozások elvégzése, uszadék eltávolÍtása'

', Azon szennyvíztisztító telepek bejáratát, ahova a szippantott szennyvizet
kihordó Vagy más a szennyvízhá|őzat üzemeltetésével és karbantartásával
kapasolatos gépjármíÍvek üzemszerűen nem hajtanak be állandóan zárva kell
tartani.

' jogosultak tartózkodhatnak, idegen személyek csak külön engedéllyel,
kíséróvel léphetnek be.

létesítmény egyéb helyiségeiben, a telep védőterületén nem tartózkodhat.

tisztán kel| tartani, és rendeltetésének megfe|e|ően használni.

kell tartani.

szabad.

távolítani.

Minden esetben be kell tartani az egyes csatornaművekre vonatkozó üzemeltetási
utasításban foglaltakat, illetve a Társaság által kiadásra kerülő egyéb
szabály zatokba n és utas ításokb a n fog la lta katl

s. ÁlrnúNos BlZToNsÁcrrcHN l KAl ELŐíRÁsoK
A tislítótelep re vo n atkozÓ bizto nsá gtech n ika i e |őírások a következó k:

r A tisáítótelepen illetéktelen személy nem tartÓzkodhat.
. A telepre történő belépéskor meg kell követelni a te|epen érvényes biztonság-

technikai és tűzvédelmi előírások betartását.
A dolgozók kötelesek az e|őírt munkavédelmi szabályokat betartani.

A dolgozók kötelesek legjobb tudásuk szerint a vezető utasításait végrehajtani
és rnu nkáju k közben fegyelmezett rnagatartást ta nÚsítani.

A dolgozó köteles munkavÓgzése során a rendelkezésére bocsátott, m|ndig az
adott Íeladatnak megfelelő védóeszközt rendeltetésének megfelelően
használni

zavartalan

a

a
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6. A csAToRNA És rtszrÍrÓrrlEPl DoLGozÓl<
EGÉsZsÉoÉtlEK VÉDELME ÉnorxÉerN BETARTAN DÓ
JOGSZABALYOK

A foglalkozás_egészségÜgyi orvosi vizsgálatok rendjét és gyakoriságát a
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és
véleményezésrőt sziló, többször módosított 33/1998. (Vl' 24.) NM' rendelet alapján
kell végezni. A jogszabály.szabályozza az előzetes, az időszakos valamint a'soron
kívüli munkaköri, szakmai atkalmassági úizsgálatok rendjét.

A 18/1998. (Vl. 3.) NM. rendelet szerint a dolgozókat védioltásban kell részesíteni'

Be kell tartani az alábbijogszabályokban elÖírtakat:

- 61/1999. (Xll. 1.) Eü.M. rendelet a biológiai kóroki tényezók hatásának kitett
munkavá llalók egészségének védelméről,

- A 25l2o00 (lX. 30.) EÜM-SzCsM rendelet ,a Munkahelyek Kémiai Bitonságrói
44t2000 (Xll. 27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapasolatos egyes eljárások, illetve levékenységek részletes
szabályai.

_ A 8911995 (Vll. 14) Korm. r. és a 2711995 (Vll.25) NM rendeletek a foglalkozás-
egészség ügyi szo lgá latról és szolgáltatásról.

A munkavállalók egészségének védelme érdekében eleget kell tenni a következő
jogszabályok előírásainak is:

{ 65/1999. (Xu. zz.7 EÍiM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő
egyéni védöeszköz használatának minimális biztonságl és
egészségvéde lmi követelményeiről'

,/ 2000. éviXXV' törvény a kémiai biztonságróI.
' { 2512000. (lX' 30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai

biáonságáról'
{ 44na0o. (Xll. 27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek
részletes szabályairól.

,/ 1999. éviXLll. törvény a nem dohányzÓk védelméről és a dohánytermékek
fogyasáásá na k, forga l mazásá na k e gyes sza bálya i ró l.

{ 25/1998. (xll.27') EuM rendelet az elsőso:ban hátsérülések kockázatával
járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
követelményeiről

,/ 312002. (ll' 8.) SzCsM-EirM egyÜttes rendelet a munkahelyek
m unkavéde lmi követelményeinek minimáIis szintjéröl

{ 24I2a07Nl}.3. KvVM rendelet Nizúgyi Biztonsági Szabályzat

A dolgozók egészségének védelmével kapcsolatosan a Munkavédelmi Szabályzat
rész|etesen fog lalko zik az a lábbiakkal:

-egyéni védóeszkoz juttatás rend.je;
_orvosi vizsgálatok rendje ;

_nemdohányzók védelme'
A kockázatelemzés munkakörönként elkészÜlt, mely aktualizálása folyamatosan
történik. L
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7 . UZEMELTETÉSI ADAToK RÖGzírÉs=, TECHNoLÓGIAI
ELLENŐRZÉSEK' M ÉRÉsrrc VIzsGÁLA[oK

7.1. Üzemeltetéssel kapcsolatos adatok rögzÍtése

Fa iizemeltetéssel kapcsolatos adatokat az üzemeltetők naponta kötelesek az
Üzemelési naplÓban vezetni.

Az Üzerynaplóba az alábbiadatokat kell bejegyezniés kiértékelni:

0 szolgálatban lévő kezelők nevét, munkaidejét,
0 Íelhasznált villamos és egyéb energia mennyiséget,
0 a tisztítÓtelepre érkező szennyvíz mennyiségét,
0 a kihordott szennyvíz mennyiségét,
0 áramszÜnet időtartamát, okát,
0 aggregátor üzemidejét,
0 meghibásodásokat, jelentősebb karbantartásokat,
0 gépek, berendezések üzemidejét'
0 ellenórzött miitárgyakat,
0 szennyvÍáisztítás során felhasznált vegyszereket, azok mennyiségét,
0 iszapelvétet idopontját, mennyiségét,
0 hálózat ellenőrzés idópontját, ellenőzés alkalmával tapasztaltakat,
0 szennyvíz mintavételek időpontját, helyeit,
0 helyszÍni laboratÓriumi v|zsgálatokat és eredményeit,
0 hatóságiés egyéb ellehőrzések időpontját,
0 keletkező szennyvíziszap mennyiségét,
0 szennyvíziszap teleprő| történő kiszállításának idejét' mennyiségét,
0 keletkező rácsszemét mennyiségét,
0 rácsszemét kiszállítás időpontját, a kiszállítot1 mennyiséget,
0 keletkező és elszállított hulladékok mennyisÓgét,
0 baleselekkel, üzemzavarokkal kapcsolatos eseményeket, megtett

intézkedéseket,

Az üzemnaplÓ rirellékletét képezik a szennyvíáisáító telep működésével
kapcsolatban a Kozponti Laboratórium áltaI végzett szennyvíz és szennyvíziszap
vizsgálati eredmények.

Üzemnapló
kezelő.

vezetéséért felelős a telepvezető, távollétében a szolgálatban lévő

A naplóban történt bejegyzéseket a telepvezető naponta köteles kiértékelni.
A normál üzemtől való eltérést az illetékes divízióvezetőnek je|enteni ke|l.

7.2. Helyi ellenőrzések.
A szennyvíztisztítÓ telep he|yi technológiai vizsgálatát, ellenőrzését - az

Üzemellenőaő laboratórium közreműkÖdésével - a szennyvíztisztító telep dolgozói
végzik. Ennek során biztosítani kell a helyszÍni mintavételt, a minták helyszíni labor
vizsgálatát, az eredmények naplózását' kiértékelését.
A tisztítótelep Íeladata a településen keletkező és a lelepre juttatott szennyvizek
tiszlítása. A tisztítási hatásfok ellenőrzéséhez szükséges a nyeÍs ésoa telepet

ALFÖLDV]Z zrt.



Csatornamüvek ÜzemeltetésiSzabályzata 21. o|dal

elhagyó tisztított szennyvizek vizsgálata. Ezen kívÜl vizsgáljuk a tisáítás| technológia
közbenső lépéseit.

A mintravételi helyek és kömponensek az egyes telepek tizemeltetési utasÍtásaiban
vannak részletezve.

A gyorstesáek alapján végzett mérések beállítása az érintett divízió, mint helyi
üzemeltető egység feladata, amennyiben felmerÜl a mérések pontatlansága, a
méréseket végzők betanításáról illetve a gyorstesztek felÜlvizsgálatáról a Központi
Laboratórium köteles gondoskodni, a divízió jelzései alapján'

A szükséges tesztek igény szerinti pótlásáról a divizió kérése alapján a
Készletgazdálkodási osáály intézkedik

Az egyes tisáítótelepek üzeme!ési engedélyében előírt mérési kötelezettségek
végrehajtásárÓl az Üzemviteli Főosztály érintett egységei gondoskodnak.

7 3. Ü ze m eI l en ő rző I ab o ratóri u m Í el l e n ő rzések

Az üzemelpnőrző laboratóriumok munká1át az érintett divíziók irányítják a
Technológiai osztály szakmal segítségével. Az Üzemellenőrző laboratóriumok által
végzett vizsgálatok nem akkreditáltak, de a módszerek az akkreditáltakhoz közelítő
pontosságú, gyors eredményeket biztosítanak. A laborok az üzemellenőrzésen és a
tebpi laborok szakmai irányításán túl - hatósági jóváhagyás esetén _ önellenőrzést
is végezhetnek. pa üzemellenőrző laboratÓriumok képesek a szennyvíztisztitó
tetepeken alkatmazott on-line mérőrendszerek kalibrálására.is. A vizsgálatok kÖrét,

részletezését a mindenkor érvényes belső szabályzat rÓgzíti.

7.4. Központi Laboratőrt u mi ellenőnések

Valamennyi szennyvíztisztí!ó telep felszíni vízbe tÖrténő szennyvíz
kibocsátása megrraboja á 15 m3/d-t, ezért a felszír:i vizek védelméról szóló
22a23o4. (vx.21.) Korm. rendelet 27' s (2) bekezdése értelmében a tisztÍtótelepek
öne|lenőrzésre kötelezettek.

Az Önellenőzési teru tartalmi követelményeit a 27l20o5' (Xll.6.) KvVM rendelet
tartalmazza.
Az onellenőrzési terv kÜlön dokurnentumként kerü| összeál!ításra.

A Központi Laboratórium önellenőzési terv keretében végzi a tisztítótelepek
szennyvizeinek vizsgálatát.
A terv tartalmazza a mintavételi időpontokat, a vizsgálandó komponensek kÖrét és a
vizsgáló laboratórium nevét is.

Az önellenőrzési tervben elöírt vizsgálatok a|apján történik a vízszennyezési blrság
és a kornyezetterhelési díjak kiszámítása'
Az elfogadott önellenőzési teruek 1 példányát a he|yszínen kel]tartani.

A telepek dolgozóinak közre kell működni a tervben előírtak minél pontosabb
végrehajtásában.
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s. ÜZEMZAVAR ESETÉN sZÜKsÉGEs TEENDŐK

A szennyvíáisáító telepeken bekövetkezett megváltozott Üzemállapot (Üzemzavar,
ami a tisztított szennyvíz minőségét kedvezótlen irányba befolyásoló működést
eredményez) esetén annak észlelésekor a szennyvíáisztitó telep aktuális irányítója
megteszi a hatáskorének megfelelŐ, lehetősége szerinti helyi beavatkozásokat,
egyidejű|eg értesíti a kÖzvetlen felettesét és az Üzemmérnokségi szennyvízágazat-
vezetőt. Amennyiben a telep közvetlen irányÍtÓja nem tudja elhárítani Vagy lokalizálni
a hibát és a hiba jellege ezt megkívánja, egyeáet az ágazatvezetőkkel. Az
ágazalvezetó megbizonyosodva a szokásostól (normá| üzemállapottÓl) eltérő
Üzemállapot tényéröl és konzultálva a divízió-vezetóvel értesíli a Technológiai és a
Hatósági osztályt.

Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli, a Divízió bevonja a Technológiai osáályt
a sztikséges beavatkozások megtétele érdekében.

Ha a bekövetkezett esemény a szennyvíztisáító teleprő! kibocsátott szennyvíz
minóségére befolyással van, a környezetvédelmi hatóság felé történő bejelentést a
Hatósági osztály teszi meg' Tisztítatlan szennwÍz befogadóba vezetése esetén az
illetékes szervek értesítése (pl.: befogadó ijzemeltetóje, katagárófavédelem stb')
szintén a Hatósági osztály feladata.

A Divízió, a Technológiai és a Hatósági osztály egyezteti a megfelelő
dokumentáláshoz szÜkséges további teendóket.

A megváltozott üzemállapot ideje alalt a Divízió gondoskodik a kibocsátott tisáított
szennyvízből tÖrténő mintavltelről (ebben az esetben pontminta megvétele
elegendó, 4 liter minta szükséges, de csak abban esetben veszi a Div'lzii a mintát'
ha ez nem esik egybe az előÍft öne|lenórzési mintavételi hellyel és mintavétellel!) és
a minta Központi LaboratÓriumba juttatásáról. Az edényzetet tele tolleni nem szabad,
kellő szabad helyet kell a folyadék felett hagyni. A mintavételek után, valamint a
szál|ítás közben ügyelni ke|l a minta megfelelő hőmérsékleten tartására. Hűvös'helyen, hőhatástól, illetve télen fagyhatástól védve kell tárolni és szállÍtani. Az így
megvett mintábót az Önellenőrzési tervben szereptő tisáított szennyvízre előírt
komponensekre kell a vizsgálatokat elvégezni.
Ha felmerÜl a gyanú, hogy a szennyvíztisáító telepet mérgezés érte, akkor a nyers
szennyvízből is kell mintát venni.
Amennyiben az üzemállapot ideje elhúzódik tá.jékoztatÓ jellegű Üzemellenőrző
laboratóriumi mérésekkel történik a szennyvíz minöség változásának figyelemme|
kísérése, szÜkség esetén a Technológiai és a Hatósági osáály bevonásával.
pü. üzemállapot normalizálódása esetén teljes körű laboratÓriumi vizsgálat
megrendelésére kelül sor, melyet a Divízió kezdeményez a Hatósági osztállyal
történő konzultáció mellett a Laboratórium felé' A mintavltel ldőpontját elózetesen be
ke|ljelenleni a környezetvédelmi hatóság felé, melyet a Hatósági osztály kötelessége
megtenni. A vizsgálatokat ez esetben az önellenőzési tervben rögzített mintavételi
mÓdnak és vizsgálati rendnek megfelelően kell elvégezni.
A szennyviztlsáító telep korábbi (normál) Üzemállapotának helyreáIlásáról szóló
értesítést a környezetvédelmi hatóság felé e]özetes konzultációt kÖvetően szintén a
HatÓsági osztály teszi meg.

A szokásostÓl e|térő Üzemállapot észlelésének idópon$át, a megtett intózkedéseket,
beava1kozásokat, az územállapottal kapcsolatos egyéb eseményeket, a2 észlelő
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szeméty és a havária tevezényléséVel megbÍzott vezető nevét rögzíteni kell az

ff-:::f 
alzemalupot 

ideje alatt kibocsátott szennyvíz. _mennyiségének
meghataro zásáről az 

'érintett 
szennyvíztisztító telep adottságainak függvényében a

meinyisegmérő adatainak rögzítéswel, illetve mÍiszaki becsléssel kell gondoskodni.

Minden ejetben gondoskodni kell az uzemállapotot jellemző szennyvízmennyiségi és

mlnőségi adatok meglétérőll

Az rizemállapot ideje alatt torténő mintavétel érdekében a szennyvíztisáító telepeken

biáosítani kelt két garnitÚra megfelelő mintavételi edényzet állandó rendelkezésre

állását. A kezdő ga-rnitúrák kijuttatása a Központi Laboratórium feladata, melyet a

soron következó 
-önellenőrzési mintavételekkel együtt teljesít. Ezt kÖvetően az

edényzet pótlásáról a Divízió gondoskodik.

A hatóság felé eIózetesen bejelentett önellenőrzési mintavételt a havária, rendkÍvüli

üzemállalot ideje alatt is igljesíteni kell, önellenőzési labomtóriumi vizsgálat

egyetlen esetben sem maradhat ell

- az érintett terület szennyvÍzágazati dolgozóinak kötelessége a közcsatornára

kotött szennyvíz előtisztítók 
- 
ellenörzése (szemrevét9]ez9s'. ,Üzemelési -napló

"ll"náoe'l, 
valamint a szennyvízmin'őség - Öblözetenkénti ellenőrzése

i.'"'r"uáebzés, esetteges tájékoztató jellegű mérések végzése gyorstesztekkel), a

vezető tájékoztat ása az el len ő rzések e red ményéről ;

- amennyiben az územzavart a szennyvíztisztító telepre érkezó rendkívüli

szennyezés okózza, a Hatósági osztályt be k9l] vonni a szennyezés eredetének

fettárása, a szennyezés okózójának kiderítése és a további szennyezés

*ág"xádaIyozása eioexénen' Ha rendkívüli csatornaeIlenőrzésre kerül sor, a

*ciJponti Laboratórium haladéktalanul biáosítja az akkreditált mintavételhez

szÜkséges feltételeket.

- a divízió-vezetó, megbízása esetén a szennyvízágazat-vezető, döntése

szerint bevonja az irányításá ahtt mt]ködó ÜzemellenŐruési LaboratÓriumot, a

xoiponti LabóratÓriumot ill. a Technológiai és a HatÓsági osztályt a probléma

megoldásába.
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9. SZEM Ét_yt FEIIÉTELEK

A teriiletiés szakáqi iránvítÓ

azAlÍöldvizZrl. miiszaki igazgatója: okleveles építőmérnök vízellátás-csatornázás
szakirányon

A vezető diszpécseri. hálózati üzemeItetés iránvítÓi és tisáítótelep vezetői
feladatokat ellátja a területileg illetékes divíziÓ vezetője, vezető helyettese, il|etve
ágazaMezetője, valamint a terÜletileg illetékes Üzemmérnökség ágazatvezetóje:

1. számú Terijleti Divizió

vezetője mélyépítő üzemmérnök

vezető-helyettese építtÍmérnök

szennyvízágazat_vezetóje vízellátási és csatornázásiüzemmérnök

2. számú Területi Divízió
vezetóje Vízellátási és csatom ázásiÜzemmérnök

vezető-helyettese vízgazdálkodási szaküzemmérnök

szennyvízágazat-vezetöje csatornaműkezelő

3. számú Területi Divízió
vezetője okleveles épÍtömérnok

vezetŐ-helyettese vízellátásiés csatornázási üzemmérnök

szennyvízágazat_vezetője vízellátásiéscsatornázásiÜzemmérnök

4. számú TerÜleti Divízió
vezetője .okleveles kornyezelgazdá|kodási agrármérnök

vezető-helyettese vízépító szaküzemmérnök

szennyvízágazat-vezetője okleveles vízépítőmérnök

5. számú Területi DlvíziÓ
vezetője vízellálásl és csatomázásl üzemmérnök

vezető-helyettese vízgazdálkodási szakÜzemmérnök

szennyvízágazat-vezetője okleveles vízépÍtőmérnok

A belső vízminőséo ellenőrzés irányítóia:
' azAlföldvíz Zrt. Központi LaboratÓriumának vezetője: mikrobiológus
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Avízlközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CClX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5812013.(ll'27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti

a víziközmű _ü ze m e l tetés i j o g v iszo n y ra i rá ny u lo szerződés köte le ző tortalmi
elemei:

2.1' az ellátásért felelős és a
viziközmŰ-szolgáltató megnevezése,
címe, székhelye

Szerződő felek

2'2' az ellátásért felelos és a víziközmű
tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos
megnevezése, címe, székhelye

Szerződő felek

2'3. az üzemeltetés jogcíme Szerződés 1.2. pontja

2.3' az Üzemeltetésre vonatkozÓ
akaratnyi lvá n ítás, nyi latkozat

Szerződés 7.1. pontja

2.4' a víziközmŰ-üzemeltetési
jogviszony létrejöttét megalapozó
pályázati eljárásra, Vagy a pályázat
nélkÜli szerzodéskötésre feljogosító
körülményre történő pontos utalás

Szerzodés 4.1' pontja

2's. amennyiben az Üzemeltetési
szerződés megkötéséhez,
módosításához, illetve
megszÜntetéséhez előzetesen valamely
belső dontéshozóként eljáró Szerv
döntése, illetve felhatalmazása
szÜkséges, akkor annak pontos
megjelölése;

Szerzódés'1 3.4. pontja

2.6. az üzemeltetés megkezdésének
időpontja

Szerzodés 7 .1 .8' pontja

2.7. a viztközmŰ-működtetéssel
kapcsolatos általános jogok és
kötelezettségek, ezen belÜl:
a) a viziközmű-Üzemeltetéssel

kapcsolatos szakmai követelmények
leírása

Szerződés 8.2. pontja

2.7. a vÍziközmíj-mtjködtetéssel Szerződés 8.7. és 8.9' pontia

I
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kapcsolatos általános jogok és
kötelezettségek, ezen belÜl:

b) a víziközművek rekonstrukciójára,
felújítására vonatkozó kötelezettségek
megosztása

2.7 ' a vÍziközmű-működtetéssel
kapcsolatos általános jogok és
kötelezettségek, ezen belÜl:

c) a víziközmíj tulajdonosát terhelő
víziközm(j-fej lesztési kötelezettségek és
a szükséges vagy várható fejlesztések
Ütemterve;

Szerződés 8.7.1' és 8.8' pontja

2.8' szerződés érvényességére és idobeli
hatálvára vonatkozó információk;

Szerződés 6.1. pontja

2.9' a szerződés módosításának
feltételei;

Szerződés 12. pontja

2.10. az egészséget nem veszélyezteto
és a biztonságos munkavégzésre
vonatkozó más jogszabályok
előírásainak érvényesítését szolgáló
szabályok;

Szerződés 8'3.3. pontja

2'11. az ellátási terÜlet pontos
megjelölése;

Szerződés 6'3' pontja

2'12' a viziközmŰ-Üzemeltetés
személyi feltételei;

Szerződés 8.3. pontja

13. a víziközmű-Üzemeltetés tárgyi
feltételei, ezen belÜl:

a) a víziközmú-Üzemeltetéshez átadott
víziközmíjvek és egyéb eszközök átadás-
átvételi jegyzőkönyve

Szerződés 7.1'2' pontja (Szerzodés 1
sz. melléklete)

2.13' a.a) a műszaki azonosításra
vonatkozó adatok,

Szerződés 6.2. pontja (Szerzodés 1. sz'
melléklete)

213. a.b) átadáskor fennállÓ bruttÓ, nettó
és könvv szerinti értékek,

Szerződés 6'2. pontja (Szerződés 1. sz.
melléklete)

13' a vízlközmű-üzemeltetés tárgyi
feltételei, ezen belÜl:

a.c) az alkalmazotÍ értékcsökkenési
leírási kulcsok,

Szerződés 8'12.4. pontja

2.13'd) az átadott eszközök használata
körében felmerÜlő ioqok és

Szerződés 8.12. pontja
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kötelezettségek;

2'14' az esetleges kiszervezés
mértéke, módja

Szerződés 13.1. pontja

2.15. a viziközmű-üzemeltetés
pénzÜgyi feltételei, ezen belÜl:

a) a víziközmű-szolgáltatót terhelo, az
ellátásért felelős irányában fennállÓ
pénzÜgyi kötelezettségek,

2'15. a víziközmŰ-üzemeltetés
pénzÜgyi feltételei, ezen belÜl:

b) a szolgáltatási díj megállapításhoz
javasolt díjkalkulációs séma, és annak
részletes leírása;

Szerződés 10' pontja

2'15' a vízlkozmű-Üzemeltetés
pénzÜgyi feltételei, ezen belül:
c) a szerzodés hatálya alatt

megvalósításra kerÜlő vízlközmú-
fejlesztések eredményeként létrejött
vagyontárgyak Üzemeltetésre való
átvételének rendje;

Szerződés 8.10' pontja

2.15. a víziközmú-uzemeltetés
pénzÜgyi feltételei, ezen belÜl:
d) a szerződés megszűnése Vagy

megszüntetése esetén a használatba
adott vÍziközmŰ-Vagyonnal való
elszámolás rendje;

Szerződés 11.2.1. és 1 1'2'2' pontja

2'16. a szerzódésszegés
következményei;

Szerződés 1 1'1 .2. pontja

2.17. a szerződés megszűnésére,
megszÜntetésére vonatkozó
rendelkezések;

Szerződés 11. pontja

2'18. a szerződés Vksztv. 32. s (4)
bekezdésében rögzített hatályvesztése
alkalmával az ellátásért felelősre és a
víziközmű-szolgáltatóra háramlÓ
kötelezettségek, jogok és garanciák,
kÜlönös tekintettel a birtokátruházás, az
adatszolgáltatás és az elszámolás
zökkenőmentes lebonyolítására,

Szerződés 11.2.4. és 11.2'5. pontja

2'19. a viziközmŰ-szolgáltatással
összefüqqő táiékoztatási

la



kötelezettségek, a tájékoztatás rendje,
terjedelme

2.19' a vízlkozmíi-szolgáltatással
kapcsolatos ellenorzési kötelezettségek,
az ellenőrzések rendje terjedelme

Szerződés 8.'l 3. pontja

2.20' a szavatossági jogok és
kötelességek;

Szerződés 8.1. pontja

2.21. a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízvédelmi
követel mények meg határ ozása,

Szerzódés 8.4. pontja

2'22' a kockázat és a kárveszély
viselésének módja, valamint a
vagyonvédelmi eloírások;

Szerződés 8.1 1.5' pontja

2'23. a víziközmű-szolgáltatót terhelő,
a vÍziközmű tulajdonos irányába fennálló
kártérítési felelősségre vonatkozó
rendelkezések

Szerződés 13'2.1. pontja

2.24. a víziközmíj
vagyonbiztosításának kötelezettségére
vonatkozó rendelkezések,

Szerződés 8.15' pontja

2.24' pont a vizlközmíj-szo|gáltató
felelősségbiztosítására vonatkozÓ
rendelkezések;

Szerződés 8'14' pontja

.t


