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1. PF

me|y |étrejött egyrészrő|

1.1.Je

Név: GSANYTELEK rözsÉo öruxonuÁnvznrn
cím:6647 Csanyte|ek, Vo|entér János tér 2'
adószám : 1 57 267 48-2-06
statisztikai számje| : 1 57 267 48.841 1 -321 -06
törzskönyvi azonosító szám : 7 267 42
képvise|i: Forgó Henrik po|gármester, mint v,tziközmŰ-tulajdonos,
(tová bbiakban: E I I átásé rt Felel ős)

az ALFoLDvÍz Regionátis

1.1.2.

E||átásért Fe|e|ős

Víziki5zmű.szolgáltató Zártköríien MíÍködő

Részvénytársaságt

5600 Békéscsaba.Dobozi út 5.
cégjegyzékszám: 04-10-001580
nyilvántartó bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
13100887-2-04
adiszám:
statisztikai számjel'',1 31 00887-3600-1 1 4-04
bankszámlaszám.' 10402609-26017989-00000000,
m n t Vízi közm ű -szo gá| tató (tová b b ia kban: V Íz i köz m ű - szo I g á ltató)
székhely/cím:

I

önkorr
szoIgá

Vksztl

szenn.
eleget
minde
szoIgé

1.2.4
Felek
vízikö;

tevékr
meghi

bekez

továbbiakban egyÜttesen: Felek
között

azonol
víziköz

Kormé

valamint,

i

1.1.1.

Szerz

az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|téte|ekke|.

1.3.

A

Szerz
üzem.

szabé

a|ap1é

közmt

2. Al

2.1. t
A jele

évi C

törzsl
haszr
törtér

2.2.4

AVI
közm
kapct

4
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1. PREAMBULUM
1.1'

Jelen szerződés célja

je|en szerződés cé|ja a te|epü|ésen a KEOP-1 ,2'Olo9-11-2}13-ooo5
azonosítószámu projekt keretében önkormányzati beruházásként megva|ósuIt

1'1'1,

v

os

A

íziközmŰ üze

m e

|tetése'

1,1,2' A je|en szerződés célja továbbá, hogy az E||átási Fe|e|ős Magyarország he|yi
önkormányzatairó| szó|ó 2011. évi CL)(XX|X tv. 13.s (1) 21' pontjában, aviziközműszo|gá|tatásró| szó|ó 2011' évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a

Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáró| szó|ó 58t2o13' (||,27 ')
Kormányrende|etbe (továbbiakban: Rende|et) fog|a|t közműves

lő

szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsoIatos kötelezettségeinek és feIadatainak
e|eget tegyen, és ezá|tal a víziközmű-szo|gá|tatást igénybe vevő Fe|haszná|ók a
mindenkor hatá|yos jogszabá|yokban fog|a|t követeIményeknek megfe|e|ő víziközmíjszoIgá|tatásban részesÜ|jenek.
1'2.

A vízikijzm ű-üzemeltetés jogcíme

Fe|ek az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó meg|évo és a jövőben létrejövo
viziközmíjvek Víziközmű-szo|gá|tató á|taIi Üzeme|tetésére, a vízikozmű-szo|gá|tatási
tevékenységE||átásért Fe|e|ős közigazgatási, a Vksztv. 2' s 4' pontjában
meghatározott, e||átási terÜ|etén történo e||átására az a|ábbi, Vksztv. 15. s (2)
bekezdés c. pontja szerinti bér|eti-Üzeme|tetésiszerződést (továbbiakban:
Szerződést) kötik.
,l.3.

A

Fe|ek rögzítik, hogy közöttÜk

2013. május 30. napján ''Bérleti Üzeme|tetési
Szerződés'' e|nevezésse| a telepÜlés ivovíz szo|gá|tatására vonatkozóan
üzeme|tetési szereződést kötöttek, me|y szerzodést a Magyar Energetikai és Közm(iszabá|yozási Hivata| a 226312013 számon hozott határozatáva| jóváhagyott és amely
a|apján 2014.01.01. napjától a Viziközmíj-szolgá|tató |átja e| a te|epü|ésen a
közműves ivóvízel|átást.

2. ALAPELVEK

2'1. A nemzeti vagyon védelme
A je|en szerződés tárgyát képező víziközmíj-Vagyon a nemzeti vagyonró| szó|ó 2011.
évi cXcV|. törvény alapján
he|yi önkormányzat kor|átozottan forga|omképes
törzsvagyonát képezi, i|y módon
víziközmŰ-Vagyon közösségi érdek szerinti
hasznosítása és megóvása - az át|átható és fe|e|ős gazdá|kodás hosszú távon
történo megva|ósítása á|ta| - a törvényben meghatározott érdek.

a

a

2.2.Az ellátási felelősség elve

Vksztv. a|apján a he|yi önkormányzat köte|essége és joga gondoskodni a
közműves ivóvíze||átással és közműves szennyvízeIvezetésse| és tisztítássaI

A

kapcsoIatos víziközm ű-szoI gá |tatási feIad atok

e

|végzésérő

l.

BÉnL-rrI _ ÜZEMEL

Tr".t

ÉstszrRzŐoÉs

e
szenn)

részére

A szolgáItatói felelősség elve
AViziközmű-szolgá|tato, az e||átási terü|eten a víziközmű-szo|gá|tatás nyújtásáró| e
szerzodés hatá|ya a|att a Vksztv. és a Rende|etben fog|a|tak a|apján gondoskodik, a
rábízott víziközmíj-szo|gá|tatás keretében a víziközmű-rendszer te|jesítő
képességénekmértékéig- fogadja a víziközmű.rendszerre rácsat|akozni kívánó
természetes és jogi szemé|yek, jogi szemé|yiség né|kü|i joga|anyok igényeit, a
Fe|haszná|óknak ivóvizet szo|gá|tat, elvégzi a fe|haszná|ási he|yen ke|etkező
2,3.

szennyvizek összegyűjtését, e|vezetését és tisztítását.
2,4,

Az üzemeltetési jogviszonyban éruényestilő alapelvek

6.A

HA

6.1.4

:

A jelen
de nen
A jelen

Felek rögzítik, hogy a je|en Szerzodésben nem szabá|yozott esetekben a Vksztv. ,l. $
(1) bekezdésében fog|a|t a|ape|vek mentén járnak el a Vksztv. 1 s (2) bekezdésében
fog|a|tak szeri nti a|ka|mazási sorrend követel ményénekbetartása m e| |ett.

A

3. FoGALoM MEGHArÁnozÁsoK

víziköz
vagyol

A

je|en szerződésben és annak me||ék|eteiben haszná|t foga|mak, kifejezések
tekintetében az ott meghatározottak, i||etve a Vksztv.-ben, va|amint a Rende|etben
fog|a|tak az lrányadők.

4.

A

BÉRLETt.ÜzeueLTETÉs|szEvŐoÉs LÉTREHozÁsÁnn
FELJoGosíró xönÜlnaÉruyer MEGHATÁnozÁsn

Ellátásétt Felelős tulajdonosi részesedésea Víziki5zmíi.szolgáltatóban
Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 16.s (1) bekezdésében meghatározott pá|yázati

6.2.4

hogy az E||átásért Fe|e|ős a Víziközmű-szo|gá|tató gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytu|ajdonna|rendelkezik, a Vízikozmű-szolgá|tató a
Vksztv. 16.s (6) bekezdés a. pontjában fog|a|tak szerint kizárólag az ál|am és a
te|epÜlési önkormányzatok közös tu|ajdonában á||, tehát a tu|ajdoni részesedések
egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

jelet

meglét

azono!

6.3.4,
Jelen
vízi-kö

7. A

AI

4'1, Az

e|járás |efolytatását a je|en jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szó|ó 2011. évi CXCV|. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellőzik, tekintette| arra,

t

7.1.4
te
1.

Vízikö
továbt
helyei
2.

mel|él

5. A

szERzóDÉs rÁncyn

Jelen szerződés tárgya az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában ál|ó - a Vksztv. 2.S 23. a)
pontja szerinti - víziközmű-rendszerek Víziközmű-szo|gá|tató álta|i Üzeme|tetése,
me|y magában fog|a|ja a Vksztv. 2' s 24' pont szerinti közműves

átvéte

Szerz
Vízkö
adott

-.
?,
BÉnlrlt_

v,

Üzr:Mnt i nt r.st szr.nzŐnÉs

szennyvíze|vezést- és tisztítást, me|yet

a Vízikizmíi-szo|gá|tató
részéreközszolgáltatási jogviszony keretében
nyújt'
e
a

6.

tő

A szEMŐDÉs HATÁLYA
HATÁLY)

"Tlr,GZro

(|DóBEL|, TERÜLET|, TARGY|

tó

a
'ő

6.1.A szerződés időbeti hatálya
A je|en Szerződés a Felek a|áírását
kÖvető 3 naptári napot követő e|so
munkanapon,
de nem korábban, mint az üzembe he|yezés
napján lép hatá|yba.
A je|en szerzodés hatá|ya határozatlan
ideig tart.

6'2,A szerződés tárgyi hatátya
A je|en szerződés tárgyi hatálya kiterjed az
Ellátásért Felelős tulajdonában álló
meglévő és a jövőben létrejövo közműVes
szenn yvíze|vezést- és tisztítást biztosító
víziközm(j-rendszereinek üzemeItetésére,
mely víziközmű-rendszerek átadáskori
vagyonértékeléséta Vksztv. 12.s (1)
bekezjo." a|apján a szükséges műszaki
azonosító adatokkal együttese n az 1.
sz. me|lékletben szerepeltetik a Felek.
6.3.A szerződés terüteti hatáIya
Je|en szerződés terÜ|eti hatálya atá
tartozik az E||átásért Fe|e|ős tulajdonában
tévő
v íz|közmű rendsze rrel
é rintett terÜ |et.

7.

A szERzŐDÉs LÉTREHozÁsÁnn VoNATK ozo

AKARATNYILATKOZAT

KIFEJEZETT

7.1,A VíziközmÍi.ü::?-"tt:tési jog-átadására,
valamint a Víziki2zmű-szolgáItatási
tevéken ység e l I átására vo n aikoza
ny i t

1,

áík";;i

Az E|látásért Fele|ős jelen okirat a|áírásáv a|
kizáró|agos je||egg e| fe|ruházza a
Víziközmíi-szolgáttatót a 6.2. pont szerinti
víziközmű-rendszer oerieti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. pontjában
megh atározotte|látási terü|et felhasználási
he|yeire nézve a víziközmű-szo| gáltatási
tevékenységellátásá
jogáva
nak

2'

|'

Az Ellátásért Fe|elős továbbá kötelezi magát,
hogy a jelen szerződés 1, sz.
me|lék|etében foglalt vagyonértékelés
és műszakiázonosító
átvételi jegyzőkönyv szerinti víziközm(j-rendszerek adatok, va|amint átadásvíziközműveit a je|en

Szerzodésben írt feltéte|ekkel a Víziközmű-szo|gáltató
bér|eti-üzeme|tetésébeadja, a
Vízközmíi-szo|gáltató pedig kötelezi
magát, nogy az E||átásért Felelős üzeme|tetésbe
adott vízikozmű-rendszert je|en szerződés
rendeIkezései szerint üzemelteti.

,.:r,.

BÉnlrrt _ Üzrur.Lr ut ÉstszrRzÓors

€'

pontban _ szerződés tárgya - megje|ö|t tevékenységek zavarta|an
e||átása érdekébenje|en Szerződés keretei között az E||átásért Fe|e|os birtokba adja,
a Yíziközm(j-szo|gáltató birtokba veszi a je|en szerződés 1' sz' me||ék|etében
rész|etezett víziközmú-rendszer víziközműveit' va|amint azok a|kotórészeit és

3'

Az 5.

3.

I

tartozékait.

szoIgált
folyame
szerzőc

4.

Fe|ek rögzítik, hogy a Yíziközm(j-szolgáltatót a je|en Szerzodés 7.1. pontja
a|apján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megil|etik mindazon jogok,
me|yek a víziközm(j-szo|gá|tatási tevékenységszerződésszerű teljesítéséheza
Vksztv. va|amint a vízi-közmű szolgá|tatásra vonatkozó hatá|yos jogszabá|yok
a|apján okszerűen szükségesek.

4.

E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó víziközmű-rendszert a YízikozmŰszolgáltató a Vksztv. 15. s (2) bekezdés c. pontja szerinti Üzeme|tetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfe|e|ően szerződő fe|ek itt nem szabályozott,
jelen szerződésse| ke|etkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá az
RendeIet vonatkozó szabá|yait rende|ik a|kaImazni.

5.t

5. Az

6. A Fe|ek tudomásu|

veszik, hogy a YíziközmŰ-szo|gá|tató Vksztv. 43. s (2)
bekezdésébenfog|a|tak a|apján a je|en Szerződés a|apján őt megi||ető viziközmŰszo|gá|tatási jogát nem engedheti át'

7.

Fe|ek rögzítik, hogy nem minősÜ| a jogosu|tság átengedésének, amennyiben a
Vtziközmij-szo|gá|tató a Vksztv. vagy Rende|et szerint a Hivata| engedé|ye, i||etve
tájékoztatása mellett 13.1. pontban fogla|t kiszervezésre vonatkozo szabá|yok szerint
jár e|.

8. Az Üzeme|tetési tevékenységmegkezdéséneka napja: a je|en Szerzodés 6'1'

I

me||ékl.

szerinti

kizáró
írásbar

|

Szerzó
foglalta

|étreho
ál|ásfo1

hatása
6.

vá|lal

i

megfel
kötelet
7.

szaval

érvény
jogkör

pontjában fog|alt hatá|yba |épésnapja.
8.

8.

A

vlzlt<özlvlÚ.ÜzeMElTETÉssel
RENDELKEZESEK

KAPCSOLATOS

szoIgá

Vízikö

8.2.

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

E|látásért Fe|e|os szavato|ja, hogy az 1. sz, me||ék|etben fe|soro|t
viz|kozm(j-rendszerek víziközm úvei az E||átásért Fe|e|ős kizárő|agos tu|ajdonában

1. Az

á||nak.

El|átásért Fe|elős szavato|ja, hogy az 1' sz' mellék|etben fe|sorolt
víziközmíjvekre nézve harmadik személynek nem á|| fenn olyan joga, me|y a
viziközmíj-Üzeme|tetés jogszerű fo|ytatását kizárná, vagy az annak körébe tartoző
víziközmú-szoIgá|tatás e||átásának fo|yamatosságát veszé|yeztetné Vagy

2. Az

elnehezítené.

/

I

1.

a

sz(
karba
e|őírá
2.

üzem
szolg

F

?
a-

rl*
dja,
ben

és

rtja
ok,

.a
tok

tűIny

ltt,

az

,,2)

tű-

a
/e
nt
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3'

Az

4'

Az Ellátásért Fe|e|os köte|ezettséget

5'

Az

W,'

E||átásért Fe|elős je|en okirat a|áírásáva| kije|enti, hogy a víziközműszo|gá|tatási tevékenység te|jesítését,i||etve a víziközmű-szolgá|tatás e||átásának
fo|yamatosságát kor|átozó, harmadik szemé|yt megil|eto jog (ide értve a támogatási
szerződésbő| eredő igényeket és köte|ezettségeket) nem á|l fenn'
vá||a| arra, hogy amennyiben

az 1. sz.

mel|ék|etben fe|soro|t vízlközmŰ-rendszerekre nézve a B'1'2, pontban fog|a|tak
szerinti víziközmű-szo|gá|tatási tevékenység e||átását veszé|yeztető, e|neh ezítő vagy
kizárő körÜ|mény a je|en Szerzodés hatá|ya a|att fe|merÜ|, úgy arró| ha|adékta|anu|
í rásba n é rtesíti a Y íziközmű -szo lgá|tatót.

E||átásért Fe|e|ős köte|ezettséget vá||a| arra, hogy amennyiben a je|en
Szerződés hatá|ya a|á tarÍoző vízlközmű-rendszerekre nézve a B.1.3' pontban
fogla|tak szerinti víziközmű-szolgá|tatási tevékenység e||átását kor|átozó jogot kíván
|étrehozni, úgy jog |étrehozását mege|ozően írásban kikéri a Yíziközmű-szolgá|tató
á|lásfogIa|ását annak víziközmíi-szolgá|tatási tevékenység e||átására gyakoroIt
hatása tekintetében.

6, A Víziközmű-szo|gá|tató

je|en okirat a|áírásáva| szavatossági fe|e|ősséget
vál|a| a víziközmű-szo|gá|tatási tevékenység mindenkor hatá|yos jogszabá|yoknak
megfe|e|ő végzéséreés az eset|egesen e|őfordu|ó hibás te|jesítésérta Ptk. szerint
köte|es he|ytá||ni.

7.

E||átásért Fe|e|ős fe|hata|mazza a YíziközmŰ-szo|gá|tatót, hogy a
szavatossági és a jótá||ási jogokat a kivite|ezokke| szemben helyette és nevében
érvényesítse,őt a szavatossági/jótál|ási köte|ezettség érvényesítésesorán teljes

jogkörre| képvise|je. JeIen nyiIatkozat visszavonásig érvényes.

8.

Az

E||átásért Fe|e|ős a 8'1.7. pontban fog|a|t garanciá|is jogok Víz|közm(jszo|gá|tató á|ta|i érvényesítéséhez
szÜkséges okiratokat szükség szerint átadja a
Y íziközmíi-szo gá |tató részére.
I

8'2'

1'

t+

t

I

A

vÍziközmíi.üzemeltetésével kapcsolatos szakmai,

követelmények

műszaki

A Víziközmű-szo|gá|tató köteles a rende|kezésére bocsátott víziközműveket a szÜkséges mértékbenfo|yamatosan, szakszerűen kezeIni, Üzemeltetni és
karbantartani, Yíziközmű-szoIgá|tatói fe|adatainak a vonatkozó jogszabá|yi
e|oírásoknak, és a je|en szerződésben fog|a|taknak megfe|elően köte|es e|eget tenni.

2, A

YíziközmŰ-szo|gá|tató kije|enti, hogy megfe|e| a víziközművek
Üzeme|tetésérő| szó|ó 2112002. (|V.25.) KöV|M rende|etben és a víziközm(jszo|gá|tatásról szó|ó 2011' évi cClX. törvény egyes rende|kezéseinek

*.

vt
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végrehajtásáró| szó|ó 5Bl2013' (||.27 ') Korm. rende|etben azYíziközmú-szo|gá|tatóra
vonatkozóan e|őírt fe|téte|eknek:

3.

AYíziközmű-szo|gá|tató rendelkezik a 21|2002. (|V. 25.) KöV|M rende|et á|ta|
e|őírt üzeme|tetési szabá|yzatta| a je|en szerződés hatá|yba |épéséve|,ame|y a fenti
jogszabá|ynak megfe|e|ően tarta|mazza a szakszerű és biztonságos Üzeme|tetésse|
kapcsoIatos műszaki, techno|ógiai, biztonságtechnikai
közegészségügyi
e|oírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakor|ásának szemé|yi fe|téte|eit; a
je|en|eg érvényben|évő Szab á|yzatok:
Csatornaművek Üzeme|tetési Szabá|yzata

és

-

4.

A Víziközmű-szo|gá|tató köte|ezettséget

szerzodés 1. sz'
me||ékletében meghatározott víziközmú-rendszerek üzemeItetésérevonatkozó
vízjogi Üzemeltetési engedé|yek megszerzése érdekébenmegindítja a szukséges
vá||a|, hogy a je|en

hatósági e|járásokat, a tőle e|várható módon e|jár azok megszerzése érdekében.

5, A

Víziközmű-szo|gá|tató

a

szakmai követelmények biztosítása érdekében

köte|es kÜ|önösen:

a,

a

vízjogi Üzeme|tetési engedélyben és az engedé|yezés során a

hatóság á|ta| jóváhagyott üzeme|tetési utasításban e|őírt fe|téte|eknek
mindenkor eleget tenni;

b.

a

VíziközmŰ-szoIgá|tató te|jes Üzemeltetési terü|etére vonatkozó,
mindenkor hatá|yos - a vízÜgyi hatóság á|ta| jóváhagyott, a je|en
Szerződés 2, sz. me||ék|etét képezo - Csatornaművek Üzeme|tetési
Szabá|yzatban |évő előírásokat betartan
i ;

újonnan |étesített viziközmŰ üzeme|tetésbe kerÜ|ése esetén a
vonatkozó

vílogi Üzeme|tetési engedé|yt beszerezni,

ame|yhez az

E||átásért Fe|e|ős minden szÜkséges közreműködést köte|es megadni;

a

je|en Szerződésben fog|a|t víziközmű-Üzeme|tetési tevékenység

fo|yamatos e||átásához szükséges - je|en Szerződés B.2. pontjában
fog|a|t műszaki és Szerződés 8.3. pontjában fog|alt szemé|yi

a

fe|téte|eket biztosítani
e.

8.3.4

:

a je|en szerződés 8.10. pontjában rész|etezett szÜkséges karbantartási,
javítási munká|atokat megfe|e|ő időben és minoségben e|végezni;

a

víziközmíj-szolgá|tatás fo|yamatos és zavarta|an fenntartása
érdekében napi 24 órában működő, hibabeje|entés fogadására
aIkaImas ügyeleti szoIgá|atot (diszpécserszolgá|at) szervezni és
működtetni;
10
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tatóra

g.

hibae|hárító részleget fenntartani, a
hibaelhárítás során a jogszabályi és
egyéb ágazatt e|őírások szerint e|járni,
és biztosítani a hiba krjavítását
az e|hárítási határidőn belÜl;

h.

A

á|taI

fenti

issel
lÜgyi

jogszabályokban, illetve az illetékes
hatóságok által kiadott, a
víziközművek Üzemeltetésével kapcsolatos
engedélyekben

rit; a

előírt

méréseket,vizsgálatokat és elemzéseket
elvégezni;

i'
sz.

Üzemnaplót vezetni, amely tarta|mazza
a vízjközm(j üzemeltetésével
kapcso|atos minden lényeges adatot
és eseményt;

j a fentieken

ozó

túl a Víziközmű-szo|gáltató köteles az
á|ta| üzemeltetésre átadott víztközmű-rendszer Ellátásért Fe|e|ős
Üzemeltetéséhez
kapcsolódó, és az üzemeltetést terhelő
környezetvédelmi, más hatósági
előírásoknak e|eget tenni, és ezze| osszefüggésben
vise|ni mindazon
károkat, ame|yek az územe|tetéshez
kapcsolódó hatósági előírások

Jes

)en

neki felróható megszegéséből erednek.

k. a Yízjközmű-szolgáltató pontos,

a
ek

áttekintheto költségkimutatásokat

I. A

),

Víz\közm(j-szolgáltató

Felelős

n

h

hite|es, analitikus részletességgel is
köteles vezetní'

atá |yos

a

által vezetett nyilvántartásoka t az E|]átásért
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
mindenkor

jogsza bá lyokn

a

k megfe

lő módon meg ismer heti,

azadatokról
közérdekből felvi|ágosítást kérhet, me|y
írásbeIi megkeresésre a
VíziközmŰ-szolgáltató a megkereséstol

;i

|e

..á'í.;ii lu-

köteles felvilágosítást adni, aoátot
szolgáltatni.
m.

n.oon

belü|

A

harmadik személy irányában, a szerzodés
teljesítése körében
felmerÜ|ő adatszolgáltatás során a
Víziközmű-szo|gáltató a polgári jog
Üzletí titokra vonatkozó szabályai,
és az 2O11.évi CXt|., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságró|
szó|ó törvény, a

Vksztv, va|amint a Rendelet rendelkezései
szerint köte|es eljárni.
8, 3.

A

v íz i ki5z m íi - ü ze m e l

1. A

teÍésse/ k a p c s o l a tos szem é ty i k
öv etet m

Víziközmű-szolgáltató köte|es

é n ye

k

a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenységekeretében biztosítani
a Vksztv-ben, ; ilffi;d;, valamint a
víziközművek Üzemeltetésérol szóló
21l2oo2. (|V.25') KöVIM rende|etbe n
az
Üze m e ltetó re vo n a tko zoan
e|(5í rt

sze mé lyi fe ltéte leket.

2.

AVízlközmű-szolgá|tató kijelenti, hogy
rendelkezika21l2Oo2. (lV' 25.) KöV|M
rende|et álta| e|őírt Üzemeltetési
szabá |yzatta|, amely tarta|mazza
a szakszerű és
11
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biztonságos üzeme|tetésseI kapcso|atos műszaki, techno|ógiai, biztonságtechnikai és
közegészségügyi e|őírásokat, továbbá az egyes tevékenységekgyakor|ásának
szemé|yi fe|téte|eit; a je|en|eg érvénybenlévő Üzeme|tetési Szabá|yzatot a Fe|ek a 2.
sz. me||ék|etben csato|ják'

3. A

Yíziközmű-szo|gá|tati az egészségetnem veszé|yezteto és biztonságos
működtetése érdekébena biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok
e|óírásainak a be|ső szabá|yzataiban és be|ső utasításaiban előírtak szerint
m indenkor érvénytszerez'
8'4, Környezefuédelmi, természetvédel mi és vízvédelmi követel mények

1. A Viziközmű-szo|gá|tató a vízikÖzmij-rendszer Üzeme|tetése során köte|es
eleget tenni a környezetvéde|emme|, természetvéde|emmelés vízvéde|emme|
kapcso|atos mindenkor hatá|yos jogszabá|yokban, hatósági határozatokban és az
ennek alapján eIkészítettbeIső utasítási rendben rögzített követelményeknek,
kÜ|önös

a,
b.

c,

d.

tekintettel a:

Amennyiben a hatóságok á|tal érvényesítettbírságok nem a Yiziközmíiszolgá|tatónak fe|riható okbó| |ettek kivetve, úgy a YíziközmŰ-szolgá|tató köte|es
megtenni minden tő|e elvárhatót annak érdekében'hogy az így ke|etkezett vagyoni
hátrány a szennyezo fizet alape|vének megfe|e|ően a tény|eges szennyezore
áthárításra kerüljön.

1,

A

v Ízi

3.4

El|átásét

4.A

E||átásé

szolgálti
Yiziközn

8.6. Ai

1.

A

fejIeszté
jóváhag

azE||áÍi

2.

1

a

8'4'3. pont szerinti áthárítás nem |ehetséges, úgy a

a

bírságot az

viziköz
fejleszt
vállalk<

megha

3.

8, 5.

és azév

felújítá

köte|es keze|ni, i||etve hasznosítani.

YíziközmŰ-szo|gá|tató
számo|ja el.

aktuá|is

3.t

2. A víziközmű-rendszer Üzeme|tetése során ke|etkező hu||adékokat, eset|eges
veszé|yes anyagokat a környezetvéde|mi jogszabá|yok maradéktalan betartásával

Amennyiben

A;

kötelezt
egy alk
külön n

működési engedélyben;
vízjogi üzeme|tetési engedé|yben,
hu||adékkeze|ésiengedélyben;
öne||enőrzési tervben;

foglaltakra.

4.

2.

érintett víziközmű-rendszer kö|tségei között

4.

foglalti
értékn
eIkülöt
5.

beava
A.

köz m ű. ü ze m e lteÚéssel ka pc so I ato s pé n z ü g yi feltétel e k

Fe|e|ős a Víziközmű-szolgá|tató
gyakor|ása e||enében használati díjra jogosu|t.

Az Ellátásért

á|ta|i bér|eti-üzeme|tetési jog

B.

12

e
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2.

Az E|látásért

Fe|e|őst megi||ető használati díj éves mértékemegegyezik az
aktuá|is szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységbenmeghatározott faj|agos összeg
és az éves fe|használói szám|ákban kiszám|ázott szennyvízmennyiség szorzatáva|.
A tárgyfélévet követő 60. napig a Yíziközmű-szo|gá|tató adatot szolgá|tat az
E||átásért Fe|e|ős részérea tárgyfé|évben értékesítettszennyvíz mennyiségéro|.

3'
4'

A

tárgyévi haszná|ati díj évente két rész|etben esedékes azza|, hogy az
El|átásért Fe|e|os a Víziközmű-szo|gá|tató álta| a naptári fé|évetkövető 60. napig
szo|gá|tatott adatok ismeretében á|lítja ki szám|áját 30 napos fizetési határidovel a

V

íziközmíi-szo gá |tató részére.
I

8.6. A teruszerű vÍziközmiÍ.fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések
:eles
tmel

)az
nek,

1. A

víziközmű-fej|esztésse| kapcso|atos döntések meghozata|a, a gördÜlo
fej|esztési terv e|készítéseés Hivata|i jóváhagyásra történo e|óterjesztése, i||etve a
jóváhagyott gördÜ|ő fej|esztési tervben fog|a|t víziközmíi-fej|esztések megva|ósítása
az E||átásért Fe|e|ős joga és köte|esség e a 8.7 ' pontban fog|a|t részletezés szerint.

2.

Az E||átásért Fe|e|os a B.6.1' pontban fogla|t feladatok te|jesítéseérdekében

3.

Az

köte|ezettséget vá||a| arra, hogy az ehhez szÜkséges döntéseket |ega|ább évente
egy a|ka|omma|, a megfe|e|o határidoben és tarta|omma| meghozza a rá irányadó,
kÜ|ön megá||apodásu kban fog|a|t eljárásrend i szabá|yok a| ka| ma zásáva|.

Jes
val

tűles
rni
ire

a
)tt

E||átásért Fe|e|ős víziközmű-rendszerére irányu|ó tervszerúi beruh ázási,
fe|újítási tevékenységet,melynek célja új víziközmíj létesítéseVagy a meg|évő
víziközmű bővítése, rekonstrukciója, i||etve pót|ása (továbbiakban: YiziközmŰfej|esztés) a Yíziközmű-szo|gá|tató a Vksztv' 29. s (4) bekezdése a|apján öná||ó
vá||a|kozási szerződés alapján jogosu|t e|végezni, me|y
B.5.2' pontban
meghatározott használati díj Vksztv. rende|kezése szerinti feIhaszná|ásnak minősÜ|.

a

4. Az

E||átásért Fe|e|ős kije|enti, hogy megfe|e|ve a Vksztv. 1B. $-ában
fog|a|taknak a haszná|ati díjat kizáró|ag a víziközm(j-fej|esztések körébe tartoző
értéknöve|ő fe|Újítások, rekonstrukciók finanszírozására haszná|ják fe|, azt
e|külön ítetten keze|

5' A

i.

tervszerű víziközmŰ-fej|esztés tárgykörébe kÜ|önösen

beavatkozások tarto znak:

A. Épütet
a. tetők cseréje és szigete|ése

b' hom|okzat fe|újttása, hőszigetelése
c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje
d' fűtéskorszerűsítés
e. burko|atépítés

)g

B'

f.

nyí|ászárők cseréje
Telephelyek, védőtertjletek
13
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a. A meg|évo utak, térburkolatok te|jes körtÍ he|yreá||ítása
b. kerítések, kor|átok betéteinek, dróthá|ózatának, |ábazatának

w
te|jes

cseréje

C. Szivattyútelepek, nyomásfokozok, átadási pontok

a'

b.

c.

Betonfe|Ü|etek te|jes javítása, ujvízzáro, vagy koptató réteg fe|hordása.
Nyomóvezetékek kitakarás né|kÜ|i techno|ógiákka| végzett javítása
minimálisan két csomópont közötti távolságban.
A fe|építményekné|azok a munkák, me|yek az épü|etek fe|újításai közé

soroIandók.

D. Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, téruilágítás
a, Légvezetékek és fö|dkábelek szakaszos (minimum két osz|op, vagy

b.

c.

d.

Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. fódarabok cseréje
c. gépek, berendezések te|jes körű fe|újítása

F.

lrányítástechnikai, informatikai eszközök
a' eszközök cseréje
b. eszköz fodarabok cseréje

G' Szennyvízátemelők, beemelő-, és szívóaknák
a. A műtárgyak vezetékei te|jes hosszban történő cseréje, ha csak

g.

a

sorolandók.

Áteme|ő szivattyúk cseréje
Vákuumsze|ep cseréje.

H, Szennyvíztisztítás, tárolás

A

1'

érdeké
hatá|yt

tervet
2.

elkész
év sze
3.

m(itárgyai

a. Betonfe|ü|etek teljes javítása, ujvízzárő, vagy koptató réteg fe|hordása.
b' A vezeték szakaszos, vagy te|jes hosszban történo cseréje, ha csak a

c.

l

8.7.

vezetéket cseré|ik.
b' A műtárgyak szere|vényeinek cseréje.
c. Betonfe|Ü|etek te|jes javítása és vízzáró vagy koptató réteg fe|hordása.
d. Aknák te|jes körtÍ fe|újítása.
e' A fe|építményekné| azok a munkák, melyek az épÜ|etek fe|újításai közé

'

{

el|enőrzo akna közötti), vagy te|jes hosszban történo cseréje.
Oszlopcsere.
Szigete|o, vagy szigete|ő |ánc csere te|jes hosszon.
Lámpatestek és áramkörök te|jes cseréje.

E.

f

/.

vezetéket cseré|ik.
Két e||enőrző akna, vagy két mtÍtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
14

meghi
nevéb
fejles:
jóváht

képvit

'€)
BÉnlril _ ÜZt..Mr:Ll rr ÉslSZL:RZÓDÉS

#

d. Csatornák kitakarás né|kÜ|i techno|ógiákka| végzett javítása

te|jes

minimá|isan két e|lenőrző akna' Vagy műtárgy közötti távo|ságban.
e. Aknák te|jes körű felújítása'
f' Zsi|ip szerelvények mozgó a|katrészeinek te|jes cseréje, vagy az e|záró
és szabá|yoző szere|vények komp|ett cseréje.
g. |szaprothasztók hoszigete|ésének,Vagy kupo|ájának te|jes körű
fe|újítása.
h. A fe|építményekné|azok a munkák, me|yek az épü|etek fe|újításai közé
soro|andók.
i. eszköz teljes körű felÚjítása

ása.
ítása
közé

l.
vagy

SzennyvÍzelvezető rendszer (gravitációs

és kényszeráramoltatásu) és

mutárgyaik

a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendő csatorna szakasz
hossza megha|adja a cső gyártási hosszát és a 4 métert, Vagy a
vezeték és idom cserét csak vákuumos vízszintsü||yesztésse| |ehet
megva|ósítani, ha csak a vezetéket cseré|ik.
b. Bekötőcsatornák cseréje.

c. Csatornák kitakarás né|küli techno|ógiákka| végzett javítása
minimá|isan két e||enőrző akna közötti távo|ságban.
d. A csatornaakna megsü||yedésének megszüntetése,
jár egyÜtt.
újjáépítéséveI
e. Aknák te|jes körű fe|újítása.

ha az az akna

8'7. A gördülő fejlesztési teru

k

a

;4,

özé

1.

Fe|ek rögzítik, hogy a víziközmű-szo|gá|tatás hosszútávúbiztosíthatósága
érdekében a Vksztv. 11. s szerint az E||átásért Fe|e|ős az arra irányadó mindenkor
hatá|yos miniszteri rende|etben fog|a|t formában és tarta|omma| gördÜ|ő fej|esztési
tervet ke||, hogy készítsen.

2' A

fe|újításiés pót|ási, va|amint beruházási terv HivataI részéretörténő
e|készítéseés benyújtása a Vksztv. 11. s (2) va|amint (3) bekezdése alapján minden
év szeptember 15. napjáig azE||átásért Fele|os köte|ezettsége'

3'

;a.
ka

E||átásért Fe|e|os a Ptk. 6.:15 s a|apján
meghata|mazza a YíziközmŰ-szo|gá|tatót, hogy az E||átásért Fe|e|ős he|yett és
nevében a Magyar Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| fe|é a gördü|ő
fej|esztési tervet benyújtsa, a jóváhagyási eljárás |efo|ytatását kezdeményezze a
jóváhagyási e|járás teljes fo|yamatában az El|átásért Fe|e|őst te|jes jogkörre|

Jelen okirat a|áírásáva|

az

képvise|je.
).
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kötelezettséget vá||a| arra, hogy a 8'7'2' pontban
foglaltak maradékta|an te|jesítése érdekébena mindenkor hatá|yos jogszabá|yi
rende|kezéseknek megfe|e|o tarta|omhoz a Yíziközmű-szo|gá|tató írásban javaslatot
készít,i|letve annak e|készítéséhezminden szÜkséges adatot és tájékoztatást megad
az E||átásért Fe|e|ősnek'

5.4

5. A Yíziközmű-szo|gáltató

|egkésőbb a tárgyév május 30. napjáig, de nem
korábban, mint a je|en szerződés hatá|yba |épésétkövető 150 napon be|Ü|
tájékoztatni köte|es az E||átásért Fe|e|őst a kÖzműveinek á|ta|ános á||apotáró|, i||etve
javas|atot ke||, hogy e|oterjesszen az egy éven be|Ü| szÜkségessé vá|ó
rekonstrukciós beavatkozásokró|. Javas|atában a Yíziközmű-szo|gá|tatő az egyes
rekonstrukciós téte|ek műszaki indoko|tságát, várható bekerÜlési kö|tségét, i||etve a
beavatkozások elmaradásának várható és |ehetséges következményeit is köte|es
ismertetni, áZ E||átásért Fe|e|ős közművagyon gazdá|kodássaI kapcsoIatos
következő évre vonatkozó döntéseiknek elősegítése érdekében.

Fe|ek rö
kapcsolt

6, A

6.F

4. A Yíziközmű-szo|gá|tató

rekonstrukciós és fe|újítási munkák kö|tségét az E||átásért Fe|e|ős
szerepe|tetik az adott gazdasági év önkormányzati kö|tségvetésében a B'5.2.
pontban szerep|ő haszná|ati díj mértékéig.

8'8,

1.

A

hibaethárítással összefüggő értékni5velő fel(tjításokra vonatkozó

rendelkezések

Amennyiben olyan műszaki prob|éma ke|etkezik, ame|y haladékta|an
beavatkozást igénye|, és a beavatkozás nyi|vánvalóan a rekonstrukciós il|etve
értéknöve|ő fe|újítások számviteIi kategóriájába soro|ódik, és javítás je||egű
beavatkozásra nincs mód, i||etve az nem |enne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknöve|ő fe|újításe|végzéséreaz Üzemelteto jogosu|t, i||etve a biztonságos
e||átás fenntartása érdekébenegyben köte|es is.

2'

A

Vksztv. 30. s (1) bekezdése a|apján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekébena Yíziközmíj-szo|gá|tató köte|es e|végezni azokat a hibaje||egge|,
várat|anuI felmerÜ|ő beavatkozásokat, ame|yek a számviteIről szó|ó törvény
rende|kezései a|apján az értéknöve|o fe|újításokkörében számo|hatók

e|.

3.

A

4.

Ezen fejezet hatálya a|á tartozó beavatkozások tekintetében a 8.10.2. és

8.8.1. pontban fog|a|takon kívÜ| aYÍziközmúi-szo|gá|tató köte|es e|végezni
mindazokat a beavatkozásokat, me|yek a fe|újítás körébe tartoznak, és amely
e|maradása az e||átás biztonságát veszé|yeztetné Vagy egyéb kárveszé|y
fe| merÜ|éséve| közvet|enÜ l fenyeget'

8.,l 0. 3.

pontban fog

|a

|tak szeri nt jár a Y íziközmú-szo|gá|tató.
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A8.B.1 ',8'8,2' és8'8.3. pontszerin..

'o.

bekci.v9tke.zésétő| számított két munkanapon
be|Ü| - aho| az
:í:'-'^1':1..:,^|lo-"
E|látásért Felelős erre bármikor e|érhető
kapcsolattartót, diszpécsei *"ü;".xÍ
mtÍködtet azonna| - értesíteniköteles
az Ellátásért Fe|e|őst, aki jogosult képviselőjÜk
útján a beavatkozást megtekinteni,
arról tájékozódni.

t"l"jJl"'ál:'

n"n' a

je|en szerződés a|áírásako r
az E||átásért Felelos á|ta| kijelolt

Csányi László pénzügyi irodavezető-he|yettes;
Tet.: 63t578-511

Felek rögzítik, hogy amennyiben az e pontban
megnevezett kapcso|attartók
személye változik, úgy a vá|tozásró| a Víziközmű-szo|gáltatót
az Ellátásért Fele|ős
írásban haladéktalanul tájékoztatni köte|es.

6.

Ha a VíziközmŰ-szolgáltatónak fe|róható okbó| je|en
a
B.8. pont szerint
vízikÖzművek elvárható pótlása, rekonstrukciója
etmarad, és a szolgáltatás
fo|yamatosságát Vagy biztonságát veszélyezteti,
az Ellátásért

a jelen
szerződési pontra történo szó szerinti
hivatkozássat, a te|jesítésree|égségeshatáridő
egyidejű kitűzésévelírásban felszólítja
Víziközm(j-szolgá|tatoi
szÜkséges
intézkedések megtétetére, s ennek
eredményte|ensége esetén maga gondoskodhat
a szükséges beavatkozások e|végzéséről.
Fe|e|os

zó
ln
/e
1ű

ió
Is

a
t,

I

a

a

7.

A Yíziközmű-szo|gáltató a 8 B pontban meghatározottak
szerint
beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegy
zéke a|apján, árjegyzéki

elvégzett
besorolás
hiányában pedig a teljes önkö|tség +
3o/o árrést tarta|mazőáron jogosult,
a naptári
fé|évetkovető hónaptól, 90. napra
szó|ó fizetési határidőve I az E||átásért
Fe|e|ős fe|é
|eszám|ázni.

8' Az

E||átásért Fele|os kijelentik, hogy megfelelve
a Vksztv. ,l8. $-ában
fog|a|taknak a haszná|ati d'rjat kizáró|ag
a víziközmű-fej|esztések körébe tartozó
értéknovelőfe|Újítások, rekonstrukciók
finanszírozására használják fel, azt
e|kü|ön ítetten kezelik.

9. A

Víziközmíj-szo|gá|tató a számla megkÜ|déséve|
egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csato|t me||ék|etben
megküld-eni, me|yek szÜkségesek ahhoz,
hogy a víziközmŰ-fejlesztés műszaki
és értékbeliszempontból az Ellátásért Fele|ős
könyveiben a számviteli szabá|yoknak
megfele|ően nyi|vántartásba vehető
legyen.

10. A

hibaje||eggel, várat|anul felmerÜlő értéknövelő
fe|újítások tárgykörébe
különösen a 8.6.5. pontban felsoroltak
tartoznak.

17
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8,9,

1.

A

víziki5zmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak

üzemeltetésre valő átvételének rendje

A Víziközmti-szo|gáltató á|taI e|végzett víziközmíi-fejIesztés eredményeképpen
|étrejövó víziközmŰ az Üzembe he|yezés napjáva| az E||átásért Fe|e|os tu|ajdonába
kerÜ|.

ri
szolgálte
munkant

4,A
eszközö

2'

AYíziközmű-szolgá|tató a kiá||ított szám|a megkü|désével egyidejű|eg köte|es
mindazon adatokat csato|t mellék|etben megkÜ|deni, me|yek szÜkségesek ahhoz,
hogy a vlziközmíi-fej|esztés műszaki és értékbe|iszempontbó| az E||átásért Fe|e|ős
könyveiben a számviteIi szabá|yoknak megfe|e|ően nyilvántartásba vehető |egyen.

3'

Az e|végzett víziközmű-fej|esztések eredményeképpen létrejövo
víziközműveket az E||átásért Fe|e|ős számvite|i nyi|vántartásba Veszi, me|y
nyi|vántartásba véte||eI egyidejű|eg ezen tényrő| tájékoztatja a Yízikozmíi-

szoIgá|tatót.

4.

A nem a

5.

AYíztközmű-szo|gáltató

víziközmű-szo|gá|tató á|ta| e|végzett vlziközmŰ-fej|esztés esetén a
kivite|ezoto| átvett műszaki átadás-átvéte|i dokumentáció egy pé|dányát az E||átásért
Fe le |os szi ntén meg kÜ |de n i köte|es a V íziközmű-szo|gá|tató részére.

folyamat

történő
Üzemel1

úgy eze

eIvégez

5.4
összefü
használ
biztonsi

a

terv

tevéker
(példáu
fődarab

amennyiben a víziközmű-|étesítményrende|kezik az
Üzeme|tető hozzájáru|ásának figye|embe véte|éveI kiadott vízjogi |étesítési
engedé||ye|, és a műszaki átadás-átvéte|i e|járás sikeresen |ezáru|t, i||etve ha az
engedé|y azt e|őírja, úgy a probaÜzem sikeresen befejezodött és a rá vonatkozó
jogszabá|yok szerint a víziközmű Üzeme|tetésre a|ka|mas - köte|es és kizárólagosan
jogosu|t a megva|ósu|t víziközmű-|étesítményt trzeme|tetésre átadás-átvéte|i és
Üzembe he|yezési e|járás keretében átvenni'

módon,

8.10. Karbantartás és javítás

köteIez

-

1. A

Yíziközmíj-szo|gá|tató kizáró|agosan jogosu|t, egyben köte|es a
karbantartási és javítási tevékenységek elvégzésre,me|y magában fog|a|ja az
Üzeme|tetésben |évő E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó vízikozmíj-tárgy,
nyomvona|as |étesítmény,berendezés, felszerelés, gépészeti, vi||amos erőátvite|i
működtetés, je|zést szo|gá|ó, je|átvite|i, va|amint hidraulikai berendezés fo|yamatos,
zavaria|an és biztonságos működtetését szo|gá|ó javítási, karbantartási munka saját
kö |tsége n tö rté nő e|végzését,va |am nt az ezekre vonatkozó h bael hárítást.
i

i

2. A

Víziközmíj-szo|gá|tató a közvet|en kárveszé||ye| járó hibae|hárítást a
hibaje|entést követően azonna| - de |egkésőbb három őrán be|Ü| - tartozik
megkezdeni.

|

8.11.

A

ki

1.

és kö

I

jogszal
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elvégzi
2.

az Elli
szoIgá
víziköz
3.
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Ieírási
1B

,g

é\..

BÉnlrrt_
rgyak
ippen
lnába

)teles
hhoz,

llelos
n.

'w

ÜZEMEL-TETÉSI SZERZŐDÉS

3. A

közvet|en kárveszé||ye| nem jári Üzemzavar e|hárítást a Yíziközműszo|gáltató a hibaje|entés után |ehetoség szerint azonna|, de |egkésőbb 3
munkanapon belÜl tartozik megkezdeni'

4.

Amennyiben a VíziközmŰ-szo|gá|tatónak fe|róható okból a víziközműtárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javítása elmarad, és ez a szo|gá|tatás
fo|yamatosságát vagy biztonságát veszé|yezteti, az E||átásért Fe|elos je|en pontra
tÖrténő hivatkozássa| írásban fe|szó|ítja az Üzeme|tetőt a munka e|végzésére, Ha az
Üzeme|tető ennek e||enére is késlekedik a karbantartás vagy javítás e|végzéséve|,
úgy ezen munká|atokat az E||átásért Fe|e|ős jogosu|t az Üzeme|teto kö|tségére

eIvégezni.

:jövo
mely
zmű-

ána
isért

Kaz
ítési

taz
ozó
san

és

a

az
gy,
teli
OS,

Úát

5. A

dk

és javítás tárgykörébe a

víziközművek-Üzeme|tetéséve|
összefÜggő, a 8.6.5. pont a|á nem tartozó beavatkozások tartoznak, így kü|önöSen a
haszná|atban |évő tárgyi eszköz Üzemképességénekfo|yamatos, zavarta|an,
biztonságos megőrzése, az ezt szo|gá|ó javítási, karbantartási tevékenység, ideértve
tervszerű, mege|őző karbantartást
mindazon javítási, karbantartási
tevékenységet, amelyet a rende|tetésszerű haszná|at érdekében e| ke|| végezni
(példáu|: az eIhaszná|ódott, hibás aIkatrészek cseréje, me|y nem minősü|
fődarabnak, i||etve a vezeték.há|ózaton végzett csőtörések e|hárítása stb.), o|y
módon, hogy az a fo|yamatos e|haszná|ódás rendszeres he|yreá||ítását eredményezi.

a

8,11.

1'

és

A

Víziki5zmíÍ-üzemelteÍéssetkapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési

kötelezettségek

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy az á||amháztartás szervezetei beszámo|ási
és könyvvezetési köteIezettségeinek szabá|yairó| szó|ó mindenkor hatá|yos
jogszabá|y rende|kezései a|apján az E||átásért Fe|e|os könyvvite|i mérlegében
kimutatott eszközeire - ezen be|ü| a víziközm(j-Vagyonra - vonatkozó éves |e|tározásí
kötelezettség te|jesítéseérdekébenegyÜttműködnek, a szÜkséges adategyeztetést
e|végzik, a másik fé| adatbekéréséthatáridőben te|jesítik'

2.

A víziközmű-fej|esztés eredményeképpen |étrejövo víziközmij Vagyon esetén
az E||átásért Fe|e|ős a je|en Szerződés B.9'3. pontja szerint köte|es a Víziközműszo|gá|tatót tájékoztatni a számvite|i nyi|vántartásba véteIrő|, va|amint
víziközmŰ-Vagyo n m űszaki pa ra méte rei ro|.

3.
a

karbantartás

a

|étreJött

A je|en Szerződés B.7' pontjában fog|altak szerint a Víziközmű-szo|gá|tató

köte|es minden tájékoztatást megadni az E||átásért Fe|elősnek a mindenkor hatá|yos

jogszabályi rende|kezéseknek megfe|e|ő gördÜ|ő fej|esztési terv elkészítéséhez,
annak benyújtásához.

4,

A jelen szerződés tárgyi hatálya a|á tartozo víziközművek értékcsökkenési

|eírási ku|csait az E||átásért Fe|e|os

-

tekintette| tu|ajdonosi státuszára _ jogosu|t és
't9

r
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w

egyben köte|es meghatározni a mindenkor rá irányadó hatá|yos jogszabá|yok szerint
azza|, ho gy a rró | írá s ba n tájé koztatj a a Y íziközm ű -szo g á ltatót.
I

5.

Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv' 61. $-ban fog|a|t fe|hatalmazás a|apján
szemé|yes adat keze|éséreAdatkezelőként fe|jogosítottak, az adatkezelés és a
HivataI részéretörténő adatszo|gá|tatás tekintetében együttműködésre köte|ezettek.
8,12.

A

Feleket megillető ellenőrzési jogosultságok, az ellenőrzések rendje

9.4
megilleti
Üzeme|k
eIlenőrzt

10.

A

Víziközmű-szo|gá|tató jogosu|t e||enőrizni minden o|yan, a viziközmíjüzeme|tetést érintő munká|atot, ame|yet az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó vagy
tu |ajd on á ba ke rÜ |ő víziközmíjveken ha rmad ik szemé |y vé gez.

megbízc
végzett
szemé|y
megfele

2. Az

11.

1. A

E||átásért Fe|e|ős a Víziközmű-szo|gá|tató rende|kezésérebocsátja az
víziközmŰ-üzeme|tetést érintő munkák e|őterveit, valamint az engedé|yezési és a

kiviteIezési terveket, pá|yázati, ilIetve ajánIatkérési dokumentációt, valamint

mindazon információt, ame|y a

mu

nkálatok megíté|hetoségéhezszü kséges'

3.

AYíziközmű-szo|gá|tatató el|enőrzésijoga kiterjed a tervezés (8'12'4' pont), a
kivite|ezés, a műszaki átadás-átvéte| nyomon követésére is (B.12.5. és 8'12.6. pont).

4.

Az E||átásért Felelős köte|es bevonni aYíziközmű-szo|gá|tatót a 8.12.1. pont
szerint munkák tervezési fo|yamatába az engedé|yezési és kivite|ezési e|járást
mege|ozően, me|y e|járásban a Yíziközmű-szo|gáltató jogosu|t nyilatkozatot tenni.
Ennek keretében a Yíziközmű-szolgáltató köte|es az E||átásért Fele|őst tájékoztatni

az á|tala

szakszerűt|ennek, gazdaságtalannak, i||etve hiányosnak tartott műszaki

mego|dásró|.

5,

Az Ellátásért Fe|e|ős írásban köte|esek értesíteni a Víziközmű-szo|gáltatót

8,12.1. pont szerinti munkák megkezdésérő|.

6.

e||enőrz
belÜ| írá

12.

informát

nem har

8.13.4
kt

1.

a

Az

2.

8'12'4,, 8.12'6., va|amint a
8'12.7. pont szerint észrevéte|eireérdemi intézkedésnem történik, az új |étesítmény
Üzeme|tetését a Yiziközmű-szo|gá|tató fe|téte|ekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhatja.

I

kü|önöt

a.i

b.t
c.
d.

A

Abban az esetben, ha Viziközmíi-szo|gá|tató

I

alapján
fele|őss

Víziközmű-szo|gá|tató a nem megfele|ő minőségű, szakszerűt|en, vagy a
jóváhagyott tervtő| e|térő munka esetében, az észle|t hiba (hiányosságok) sú|yától
fÜggően, tudomására jutását követően azonna| köteles je|ezni és kezdeményezheti
az E||átásért Fe|elősné| a munka azonna|i |eá||ítását, javítást, cserét.

8.

A

meg|ét(

E||átásért Fe|elős a 8'12.1. pontban fog|a|t munká|atok műszaki átadásátvéte|i e|járására meghívja a Víziközmű-szo|gá|tatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosu|t észrevéte|eket tenni, me|y észrevéte|eket jegyzokönyvben rögzítenek.

7'

A
miszerir

I

l

e. l

f.

l

s.)

8.14. A
1.

VagyoÍ
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9. A Viziközmű-szolgá|tatási tevékenység tekintetében az E||átásért Felelőst
megi||eti a je|en Szerződés hatá|ya a|á tartozó víziközm(j-|étesítmények
Üzeme|tetésének, á||apotának, va|amint a víziközmű-szoIgá|tatás minőségének

e||enorzési joga.

10'

Az E||átásért Fe|e|ős felhata|mazza aYízlközmij-szo|gá|tatót,

mint képvise|eti
megbízottat, hogy az E||átásért Fe|e|ős megrende|ésére Vagy megbízása a|apján
végzett nem közműves szennyvízszá||ítási közszoIgá|tatást végző harmadik
szemé|ynek teljesítésekörében fe|merÜ|ő tevékenységétannak jogszabá|yi
megfe |e lősége sze m po ntjábó | e||enőrizze.

a

11'

A 8.12'10' e|járása során aYíziközmű-szo|gá|tató munkatársa köte|es fe|tárni,
miszerint az E||átásért Fe|e|ős képviseletébenjár e|. A Yíziközmű-szo|gá|tatő az
e||enőrzés eredményérő| minden esetben, annak megtörténtétő| számított 8 napon
be|Ü| írásbe|i tájékoztatást köteles adni az E||átásért Fele|ős részére.

12. Az

az e||enőrzés során birtokába kerÜ|t adatokat.
jogszabá|yi
információkat eltérő
rende|kezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fe|.
8'13.

A

E||átásért Fe|elős

Víziközmű-szolgáltato felelősségbiztosítására vonatkoző

kötelezettségek

1' A Yíziközmű-szo|gá|tató

a je|en Szerződés a|áírásáva| a Vksztv. 19. $-a
alapján köte|ezettséget vá||aI a vÍziközmű-szo|gá|tatáshoz kapcso|ódó

fe|e|ősségbiztosítási szerződés megkötésére, a fe|e|ősségbiztosítási jogviszony
meg|étéro|a Szerzódés hatálya alatt maga gondoskodik'

2.

A B.13.1' pont szerint fele|ősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok

kü|önösen:
as-

a' álta|ános feleIosségbiztosítás;

rni,

b. a víziközm ű -szo gá |tatási tevéke nység fe |e|ősség biztosítása
c' munká|tatói fe|e|ősségbiztosítás;
d. kö rnyezetszen nyezési fe|e|ősség b iztos ítás
e. te|jesítésisegédek, a|vállalkozók tevékenységéhezkapcso|ódó
feIe|ősség b iztos ítás
I

;

;

ta
ttó|

;

f. Munkagépek, munkagépkénthaszná|t gépjárművek á|ta| okozott károk

eti

feIe|ősség b iztosítása
9. jármű f|otta köte|ező fe|e|ősségbiztosítása.
;

a
4,

A

V íz i k öz m íÍ.va gyo

n

v a g y o n b i zto s ítá s á

ra

vo n

atkozó köte

ezetts ég e k

ny

8,

3n

Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 9 s (6) bekezdése a|apján a vízlközmű-vagyon
vagyonbiztosításáró| az E||átásért Fe|e|ős köteles gondoskodni.

1

1'

21
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2.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben az E||átásért Fe|e|ős a jelen
szerződés hatálybalépésétőlszámítottan 15, napon beltjl a Víz\közmű-szo|gá|tató
részéreírásban nem tesz e||enkezo tarta|mú nyi|atkozatot, úgy a VíziközmŰszo|gá|tató a víziközmŰ-vagyonbiztosítást a Ptk' 6:440.
a|apján jogosu|t az
E||átásért Fe|e|os, mint érdeke|t javára saját nevében megkötni.

"lk"lt"
így kÜ|öl
A.

s

a.
b.

c.

3.

A 8.14'2'

d.

pont szerint e||enkező tarta|mú jognyi|atkozatnak ke|| tekinteni az
E||átásért Fe|e|ős álta| megkötött vagyonbiztosítási kötvény meg|éténekigazo|ását
(p|. kötvény máso|at) tarta|mazó írásbeli értesítést.

4'

e.
f.

A

Ylziközmű-szo|gá|tató á|taI megkötött vagyonbiztosítás díját és annak
va|amennyi költségét az E||átásért Fe|e|ős a Yíziközmű-szo|gá|tatónak szám|a

B.

e||enében megfizetni köte|es.

h.

g.

8'15. Az Ellátásért Felelős tulajdonában áIIő közutak, közterüIetek használata

i.

1. A

YíziközmŰ-szo|gá|tató köte|ezettségeinek gyakor|ásához a szÜkséges
mértékigjogosu|t az E|látásért Fe|e|ős közigazgatási terÜ|etén |évo E||átásért Fe|elŐs
tulajdonában á||ó közterü|eteket igénybe Venni, az utakra, ilIetve közterÜ|etekre
vonatkozó szabá|yok betartása me||ett.

2'

Az

E||átásért Fe|e|ős vá||a|ja, hogy je|en Szerződésben fog|a|t feladatai
e||átása érdekében a VíziközmŰ-szo|gá|tató á|ta| igénybe vett közterü|eten a
Yíziközmű-szolgá|tató emb|émájávaI eIlátott, figyelmezteto je|zést haszná|ó
járműveire parko|ási díjat nem érvényesít,
8.

1

6, Feles/egessé vá ló vízi közm űvek üzemeltetésbőI történő kivo nása

1, A szolgá|tatásban

fe|es|egessé vá|ó viziközmű-Vagyon Üzeme|tetési körbő|
történo kivonását a VíziközmŰ-szo|gáltató jogosu|t az erre vonatkozó szakmai
indokokka| a|átámasztva kezdeményezni, és az E||átásért Fele|ős tartoznak azt
elfogadni.

2, A je|en

j.
k.

s.

I
elszáml
gondos

4.

1

eszköz
jogvisz
a'l

b.

pont szerinti víziközmŰ-Vagyon Üzemeltetésbő| való kivonásának

kö|tségei az E||átásért Fe|e|ost terhe|ik.
8.17.

1.

A rendszer-független tárgyi eszkijzt5k speciális elszámolási kérdéseiről

Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 7 s (1) bekezdésébenfoglalt fe|hata|mazása
a|apján a rendszer-fÜggetlen víziközmíj-elemek térítése||enében a 8'17 -4' d.
pontban fog|a|tak szerint aYíziközmű-szolgá|tató

2,

részéreátadásra kerÜ|nek.

Fe|ek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatá|ya a|á tartoznak a víziközmŰ o|yan
nem egyedi gyártású berendezései, a|kotórészei, ame|y a vízlközműtő| á||agsérelem
né|kÜ| e|vá|aszthatók és a víziközmŰ-há|őzaton Vagy a víziközmíj-há|izatok között -

c.

d.

.3
!-.

é:

V
Br:rilrrt _
a jelen
lgáltató

ÜZEMEL l ET ESI SZERZŐDES

alka|mazásicé|járafigye|emme|_szabadonáth"ú
így kÜ|önösen:

a. Gépi berendezések:

<özmŰ-

iult az

? vízmérők;
b.

kútszivattyúk(búvárszivattyúk, villanymotor);

c.

motoros to|ozárak hajtóművei;
búvárszivattyúi;
szennyvíztelepi átemelo szivattyúk;
szennyvíztelep reaktortereinek teverői.

d. szennyvízáteme|ők

eni az
o|ását

:
f.

annak

B,

zámla

g
h.

ta

i.

j

éges

k.

,le|ős

lekre

v

1!--

Irányítástechnikai eszközök:
fo|yamatos mérők és adatgyűjtők (on-|ine);
adatátvitel eszközei (mooemór;: ráoiot< gő's

adatátviteIi kábe|ek;
vezér|d'k, berendezések (PLC)
;
fo|yamatirányítók (Pc-k, szám ítógépek);
fo|ya matirá nyító szoftverek

-

berendezések, je|ző és

3' A Víziközmű-szolgáltató a

latai

rendszer-fÜgget|en víziközm(j-elemet számviteli
elszámo|ásaiban azegyéb saját tu|ajdonú eszkoieitől
e|kÜ|önítetten tartja nyitván, és
gondoskodik a szÜkségessé váló felújításáról,
pótlásáró|.

ná|ó

4.

na

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a 8'17'2' pontban
rész|etezett tárgyi
eszkÖzök tulajdonjogának tekintetében a következő
speciális szabályt rendelik

jogviszonyukban alkalmazni:
"ből

nai
azt

ak

sa
.l

n

n

a' Az E|látásért Fe|elős

tulajdon ában át|ó, e fejezet hatá|ya a|á
tartozó tárgyi
eszközöket azE||átásért Fe|e|ős a következő utemezés
alapján, folyamatosan,
térítése |enében a Y ízjközmű-szolgáltató tu lajdoná
ba adja.
b, Az E||átásért Fe|e|ős tulajdonában á|ló rendszer.független
tárgyi eszközön
szükségszerűen elvégzett fe|újításiés pótlási munka
ráfordításait a társaság
saját könyveiben aktivá|ja. Az Ellátásért Fele|ős
az eszközérték nullára torténő
leírásáig (nu|la eszközértéket ered ményező értékvesztés
e|számolásáig) az
eszközt nyi|vántartja.
c. Fe|ek rögzítik, hogy addig, amíg az Ellátásért Felelős
tartják nyi|ván az
eszközt, úgy
VíziközmŰ-szotgáltató ráfordításait bérelt Vagyonon
vég rehajtott saját beru házása ként, rekonstru
kció ként tartja nyilvá n.
|

a

d'

Az

E|látásért Fe|elős vá||a|ja, hogy az Üzemeltetéshez
szÜkséges,
nyi|vántartása szerinti nulla értékűtárgyi eszköz
tu|ajdonjogát Vízikö

zműszo|gáltatónak a leírást követő év utolsó napjával
a nyilvántartás szerinti bruttó
érték10 %-os értékenszámított vételár megfizetése
e||enében átruházza
kivéve, ha a Víziközmíi-szolgá|tató se|ejtezési e|járás
|efolytatására tesz
javaslatot.
23

'á\

w

BÉnlrrt _ ÜzrurlrETÉSI SZERZÓDÉS

e. A d. pont szerinti esetben a Víziközmű-szo|gá|tató _ az

5.

f.

köteles

územe|tetéshez
szÜkséges mennyiségben - az eszköz pótlásáró| gondoskodni köte|es.
A fe|es|egessé vá|i rendszer-függet|en víziközmíj-e|emek tekintetében a
V íziközmú-szolgá|tatónak ne m á| | fen n véte| i köte|ezettsége'

5. A tu|ajdonjog változás

eredményeképpen a Yiz|közmű.szo|gá|tató vá||a|ja,
hogy a tárgyi eszközön a vá|tozást követően eszközö|t rekonstrukciós, fe|újítási és
pót|ási munkákat saját működési bevéte|eibő| finansztrozza, az összeget az
E||átásért Fe1e|ősre bére|t közművagyont érinto rekonstrukciós e|számo|ás keretében
át nem terhe|heti.

6.

Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatá|ya a|á tartozo tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatá|ya is kiterjed
és a támogatási szerzodés a tulajdon átruházásátkizárja, vagy je|entősen e|nehezíti,
úgy a gát|ó körÜlmények megszűnéséig a kérdéseseszközök az E||áÍásért Fe|e|ős
tu|ajdonában marad nak.

9.

A

vlzt<özMÚ.szoLGÁLTATÁsI
KAPcsoLATos REN DELKEZÉS E K

JOGVISZONNYAL

1. A Víziközmű-szolgá|tató az Ellátásért Fele|ős közigazgatási terÜ|etén ta|á|ható
fe|haszná|ókka| a Po|gári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rende|et e|őírásai szerint
köteles e|járni, és ennek keretében a fe|haszná|ókka| a közszo|gá|tatási szerződést
megkötni.

az

fe|téte|eirő| e|ozetes tájékoztatást ad.

3'

A Vksztv.

e|vé1

Avi

6.

alapvető sz

jóváhagyott

7.

A

ví;

kapcsolódó
Üzletszabá|

9.2. Díjak

A

Víziközn
igénybevét

továbbá a
i

í0. A

REND

A ielen sz
1. A F
aYiziközr

2.

E||átásért Fe|e|ős közigazgatási terÜ|etén ta|áIható, a
Yiziközmíj-szoIgá|tató á|tal üzeme|tetett törzshá|ózat mentén fekvő ingat|an
tu|ajdonosa (vagy egyéb jogcímen haszná|ója) az ingat|an közműhálózatba va|i
bekötését kezdeményezi, a YÍziközmú-szo|gá|tató a bekötés lehetőségeirő| és

Amennyiben

.|

beszedni,

9'1, Közszotgáltatási szenődések megköÍése

2.

A bek
jogszabályi

8 s (1) bekezdése a|apján

a bekötést kezdeményező Felhaszná|ó

(Vksztv. szerint Beruházi) az így létrejövo bekötővezeték víziközmű tu|ajdonjogát az
Ellátásért Fe|e|ősre átruházza. Az átruh ázásró| szó|ó szerződés tekintetében a je|en
okirat a|áírásáva| az E||átásért Fe|e|ős meghata|mazza a YíziközmŰ-szo|gá|tatit,
hogy he|yette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse'

4. A

Ytziközmű-szo|gá|tató köte|ezettséget vá||al arra, hogy az így |étrejövo
víziközm(j-Vagyon számvite|i nyi|vántartásba vétele végett negyedévente adatot
szo|gá|tat az E||átásért Fe|elősnek.
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Fel
foglalt, dí
tájékozta|
egyÜttmű

11.

st

11.1. A
1.

Je

2.4
szerződ(
meg.

3.

Jr

fe|téte| l

V
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.té.h*
iben

a

5'

A bekotési vízmérő fe|szere|ését. cseréjét, va|amint csatlakozás készítését- a
jogszabá|yi fe|téte|ek teljesÜ|ése estén _ az Yíziközmű-szo|gáltató
Vagy megbízottja
köte|es e|végezni.

6.

tá||alja,

tási és
)et az
etében

zközre
iterjed

s

A

víziki5zmű-szo|gá|tató köte|es a víziközmű-szo|gáltatási tevékenység
a|apvető szabá|yait a Vksztv-ve| és a Rende|ette| összhangban a Hivata| á|ta|
jóváhagyott Üz|etsza bályzatban rögzíten i.

7. A

víziközmű-szo|gá|tató köte|ezettséget vállal a víziközmíi-szo|gá|tatáshoz
kapcso|ódó ÜgyÍé|szo|gá|ati fe|adatainak e||átására a mindenkor hatá|yos
Üz|etszabá |yzatban m eg határozott he|yeken.

9.2' Díjakbeszedése

hezíIi,
eIelős

A

YAL

í0. A vízlrözMÚ-szoloÁlrnrÁs oílÁnn VoNATKozo

Víziközmű-szo|gá|tató jogosu|t és egyben tartozik a víziközmíj szo|gá|tatások
igénybevételéérta fe|haszná|ókkal szemben csatornaszo|gá|tatási díjat fe|számítani
továbbá az egyéb irányadó jogszabá|yoknak megfe|e|ően a vízterhelési díjat
beszedni, i|letve ezen díjigényeketérvényesíteni.

RENDELKEzÉsEK

Iható
rerint

dést

,a
Itlan

'talO

és

álő

az
len
|ót,

vo
tot

A

jelen szenődés hatálya atatt alkalmazott díjak

1'

A Felek rögzítik, hogy a közszo|gá|tatási szerződésekben a szo|gá|tatási díjat

aYíziközmű-szo|gá|tató

a mindenkor hatá|yos Vksztv. szerint jogosult aIkaImazni.

2.

Felek kötelezettséget vá||a|nak arra, hogy a Vksztv. 65. (4) bekezdésében
s
fog|a|t, díje|okészítő,díjfe|Ügye|eti tevékenységhezkapcsolódó adatszo|gáltatási
és
tájékoztatási köte|ezettségek HivataI irányában történő teljesítéseérdekében
együttműködnek.

11. szERzŐDÉs MEGszÚnÉst FELTÉTELEK
11

.1. A szerződés megszíÍnésénekmódjai

1.

Je|en Szerződést a Felek írásban közös

megegyezésse| megszÜntethetik'

2. A

je|en Szerzodés bárme|yik fél Vksztv' 20,
$-ában fog|a|tak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidőve| szÜntetheto
meg.

3'

Je|en szerződés megszűnik a Vksztv' 29.

feltéteI bekövetkezésével.

25

s (2) bekezdésben fog|a|tak szerinti

é\

'w'
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foglalt
Je|en Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv. 32' s (4) bekezdésében
más viziközmŰközérdekű Üzeme|tető kije|ölési határozatban foglaltak szerint
szoIgá|tató á|tali birtokba |épésselegyidejűleg.

4

11'2. A Szerződés megs zíjnésénekszabáIyai

Je|en Szerződés megszűnésekor a Yizlközmű-szo|gá|tató ellenszo|gáltatás
(Üzemképes
nélkÜ|, rende|tetésszerű használatra aIkalmas műszaki állapotban
megkötésekor rábizott és a
á||apotban) köte|es az Ellátásért Felelősnek a szerződés
képező viziközmúszerződés ideje a|att keletkezett, az Ellátásért Felelős tu|ajdonát

1.

rendszert - a Víziközmű-szo|gáltató tu|ajdonába kerÜlt rendszerfÜgget|en-víziközmú
a megszűnés hatá|yba
e|emek kivéte|ével- |eltár keretében átadás-átvételi e|járássaI
esetén a Hivatalnak átadni.
lépéséveIegyidejtÍ|eg visszaadni, közérdekű Üzeme|tetés

adott
Fe|ek je|en szerzódés megszűnése esetén az Üzemeltetésbe
elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Fe|e|ős
közművagyonnal kö|csönösen

2. A

Fe|e|ősnek átadott
köte|es megtérítenia Vízközmű-szolgá|tató á|ta| az E|látásért
a YíziközmúrendszerfÜggetlen víziközmú-elemek értékét,melyek kimutathatóan
az e|számolás még nem
szolgáltató finanszíro zásában valósultak meg, és ame|yekre
finanszírozásában
történt meg. A megtérítendoösszeg a Yíziközmű.szolgá|tató
könyv szerinti nettó
megvalósult rendszerfüggetlen viziközmú-elemek megszűnéskori
értéke.

A je|en Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra
évi CCIX. törvény
egyéb kötelezettségekre a víziközmű-szolgáltatásró| szó|ó 2011.
21. $-ában fog|altak azirányadők.

és

3.
4'

A jelen Szerzódés Vksztv' 32. s (4) bekezdésében rögzített hatá|yvesztése
együttműködni kötelesek a
a|ka|máva| a Felek egymássa| és a Hivatalla| egyaránt
heIyezésének
Hivata| á|taI határozatban kije|ö|t közérdekű Üzeme|tető birtokba
zavartalan |ebonyo| ítása érdekében.

5.

hatá|yvesztése
$-ban foglaltak, a

tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a
fog|altak, az e|számo|ásra a
birtokátruh ázása a je|en Szerződés 11.2'1' pontjában
1 1 .2'2' pontjában fog|a|taka t a|ka|mazzák'

Vksztv. 21,

szERzőDÉs

RENDELKEzÉsEK
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Felek
jogszabályv
jogszabály l

13.
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13.1.

A kis;

A viziközm

tevékenysé

szerinti

Viziközmű.
tevékenyst
kötelezetts

13.2.A kc
előít

1,

A

rendszert
használni
vagyontát
eredó kát
járó kock

2.4

víziközm
kiépíten
őrzésvéc

MóDosÍrÁsÁnn

VONATKOZO

A felek

szabályt
tevéken
rendelkt
13.4.Je

1.

t

s7ol9g!l
I

tt5r1énő mődosítás

írásban módosítható
Felek megá||apodnak abban, hogy a je|en szerződés kizáró|ag
a FeIek közös megegyezésével.
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12'1. Közös megegyezéssel

m

13.3.lrá

A jelen Szerzodés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében fog|alt

12, A

12.2. Jogs
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12.2, JogszabáIy váttozás okán szükséges módosításo*

A Felek

kötelezik magukat, hogy amennyiben je|en Szerzodést

érintő
jogszabá|yvá|tozás következik be, úgy je|en
Szerződést annak megfe|e|oen a
jogszabá|y hatályba |épésétkövetően
módosítják.
gáltatás
"nképes
ott és a

közműiközmŰ
atályba
átadni.

adott

reIelős

itadott
özműJ nem

sában
nettó

ra és
'vény

Íése

eka
!nek

ése

,a

aa

13. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
A kiszeruezésre vonatkozó rendelkezések
A víziközmű-szolgáltató kije|enti, hogy a Vksztv' és Rendelet szerinti
kiszervezett
tevékenységeinek mértékeés módja nem akad á|yozzaa
Vksztv. 35. s (1) bekezdése
szerinti működési engedé|y megszerzésétés annak
fenntartását. E körben a
Víziközmű-szolgá|tató kötelezettséget vá||a| a jogszabályban
foglalt kiszervezett
1

3,1.

tevékenységek HivataI részéretorténő tájékoztatási
köte|ezettségének je|en szerződés hatá|ya a|atti
te|jlsítésére.

és

engedé|yezési

13'2,A kockázat és kárueszéty viselésénekmődja,
valamint a vagyonvédetmi
eIőírások

1'

A VíziközmŰ-szo|gá|tatató a víziközmű-Üzeme|tetésbe vett vtziközmijrendszert rende|tetéSszerűen, az e|várható |egnagyobb
gondossággaI köte|es
használni és Üzeme|tetni, továbbá annak állagát köte|es
megóvni, azza|, hogy a
vagyontárgy neki felróható esetteges megsemmisü|ésébő|
Vagy megrongá|ódásábó|
eredő kárért a polgári jog á|talános szabá|yai szerint
fe|e|ősságget iarto zik az ezze|
járó kocká zatokat viseI n i köteles'
2'

A Víziközmű-szo|gáltató köte|essége az Üzemeltetésre részéreátadott
víziközmű-rendszerek vagyonvéde|méről gondoskodni,
a vagyonvéde|mi-rendszert
kiépíteni(kiépíttetni) és működtetni, illetve szÜkség
szerint víziközmíj-rendszer

orzésvédeImétbiztosítan

13'3.lrányadó

i.

jog

A fe|ek közötti üzeme|tetési jogviszony tekintetében - a jelen
szerződésben nem
szabá|yozott kérdésekben a Vksztv', a Rendelet,
a Ptk. va|amint a vízgazdá|kodási
tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabályok
mindenkor hatályos
rende|kezései aIkalmazandóak.

lo

13.4'

1'

Jelen szenődés éruényességéhezszükséges előzetes
dijntések
je|en
A
Szerzodés a|áírására a Víziközmű-szolgá|tató á|tal a Víziközmű-

:Í2,?e:,i1 ..i'(...
)favc,

ttó

Alapszabá|,T?k,
.

Í.f:)h?|9|,mazásáva|

az

lgazgatóság

2-..ii; ;7l
í'{,{:,,'!pf, /i.J:::ff
.. n?il n:n
[[:J:j?::r;::
,Szerződés
kerü|t sor. Ennek megfe|e|ően a je|en
módosítására, megszÜntetésére
vonatkozó minden további írásbeli jognyi|atkozat
megtételére a VíziközmŰ27
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feljogosított személye az
-zobáltató mindenkori jelen ügycsoportban képvise|etre
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og os u
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t.

Község
A je|en Szerződés a|áirására az E||átásért Fe|elős által a Csanyte|ek
sz, határozata
Önkormányzat képviselő-testü|etének
a|apján kerü|t Sor. Ennek megfe|elően a je|en Szerződés módosítására,
jognyi|atkozat megtéte|ére az
megszüntetésére vonatkozó minden további írásbe|i
Község
E||átásért Fe|eIos képvise|etre feljogosított szemé|ye a Csanyte|ek
jivá ha gyó határ ozatáva I jo gosu |t'
Ö n ko rm á nyzat Ké pvi se lő.testÜ letén e k

2.

1

3.5. Részleges érvénytelenség

hatá|yta|annak, vagy
Amennyiben a jelen szerződés bárme|y része érvényte|ennek,
érvényességét,
végrehajthatatlannak bizonyu|na, úgy az a szerződés egészének
Fe|ek tartoznak az
hatá|yosságát, Vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a
részt hason|ó
érvényte|ennek, hatá|ytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyu|t
gazdasági eredményt biztosító érvényes,hatályos és végrehajtható rende|kezésse|
pótolni.

13.6. Viták rendezése
kérdésbenvita
Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely
Ennek érdekében bármely fél
merü| fel, úgy megkísér|ik azt békésúton mego|dani.
igényének
egyeztetést rezdóményezhet a jelen szerződésben foglalt va|ame|y
napon belÜl nem vezet
érvényesítésevégett.
_az Amennyiben az egyeztetés 30
peres
egyeztetést kezdeményező fé| jogosult igényétpolgári
eredményre, Úgy
jelen szerződésbő| eredő
úton, bíróság e|ott érvényesíteni.Felek rögzítik, hogy a
a Békéscsabai
valamennyi vitás kérdéseldöntésére a pertárgy értékétolfÜggóen
kötik ki.
Járásbíróságot, illetve a Gyulai Törvényszék kizáró|agos i||etékességét

14. ÁrueneT| RENDÉLKEZÉSEK
1. Tekintettel arra, hogy

a víziközmíj-rendszer használatért fizetett használati díjakra

nincs hatályban, ezért a
egységes jogszabályi ónde|kezés a jelen okirat a|áírásakor
mint a víziközmtj.rendszer
Fe|ek megáIlapodnak abban, hogy az E||átásért Fele|őst,
jogának gyakorlása ellenében az
tu|ajdonosát a víziközmű.rendszerek üzeme|tetési
alábbi használati díjak i||etik meg:
31. napjáig a
A je|en szerződés 6.1. pont szerinti hatá|yba Iépésétől2015' december
+ ÁFA.
szennyvíz vízlközmíj-rendszerre fizetendő haszná|ati díj: 13,70 FUm.

a 2015, évi CXIX. sz.
z. Fe|ek rögzítik, hogy 2016. január 1. napjátó|, - tekintette|
rendeletében haszná|ati
törvény 1o s (3) bekezdésére - amennyiben a Hivata| elnöke
rende|etben fog|a|tak szerint
díjat határoz meg, úgy Felek a használati díj mértéketa
jogosultak és köte|esek jelen jogviszonyukban alka|mazni.
28

3. Felek met
haszná|atidi

jebn okirat
hoz, úgy a
alkalmazni.
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hatályba lé
csatolják a

Jelen Szer
helYbenhal

Kelt, Béké

x
AHN

M

si
viztl

1.

2.s
3.s
ELI

'v
BÉ.Rlt,.T|

\tt

_ ÜZt.Ml L t t.t ÉSlszlr<zonr:s

é|ye az

Község
ározata
tására,

ére az
(özség

, vagy

ségét,

lk

az

3. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy amennyiben az árhatósági jogkört gyakor|ó a
használati díjakat Vagy a szo|gáltatási-díjakat módosítja, i||etve ezekre vonatkozóan
a
je|en okirat aláírásakor hatályos rende|kezésektő| e|térő jogszabályi
rendelkezést
hoz, úgy a Fe|ek vá||a|ják, hogy a je|en jogviszonyukban ezen eltéréseket rendelik
alkalmazni.

4' Fe|ek rögzítik, hogy az átadott víziközmű-rendszerek átadás-átvéte|i
jegyzőkönyvét _ tekintette| arra, hogy a birtokba véte|re kizáro|ag je|en
a
szerződés
hatá|yba |épésétkövetően kerÜlhet Sor
- a birtokátadás-átvételi e|járást követően
csatolják a je|en Szerzodéshez.
Jelen Szerződést a Fe|ek e|o|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megeg yezőt,
helybenhagyólag írják a|á'

tson|ó

:éssel
Ke|t,

r vita
|y fé|
ének
rczet
eres
redő
abai

Békéscsaba.
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Dr. Csák Gyu|a
vezérigazgató

polgármester
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Csatornamüvek Üz

1.

BEVEZETÉS

az ALFpLDVíZ Regionális-

VíziközműTarta|mában megfelel
szo|gá|tató Zn, á|ta|üzemeltetett csátornamiivekre vonatkozik'
, zl1zooz' (lV. 25. ) KöViM re nde let követelmé nyelnek.
tarta|mazza, ezen
A szabá|y za| a csatomamílvekket kapcso|atos. általános |eírásokat
és ismert azon jogszabá|yok,
kívü| megta|álhatók benne a készítésidején érvényes
e|őírásait a|ka|mazni
me|yeket az uzem,eltetés során figyelembe ke|| venni, i||etve

Je|en üzeme|tetési szabá|yzat

kell.

formájában
he|yi csatornaművekre vonatkozi elöírások üzeme|tetési utasítások
kerü|nek kiadásra.
szabá|yzatot
Va|amennyl csatornaműné| a he|yszínen ke|| tartani ie|en üzeme|tetési
és a csatornamű üzeme|tetési utasítását.

A

2, ÜnEMELTETÉS|, TEcH NoLóG tnl LEíRÁs
2,

1 Szen nyvízelvezetés

2.1 .1

a hálózatba
Gravitációs szennyvízelvezetés esetén a keletkező bzennyvizek
áteme|öbe.
kerü|ve gravitációsan jutíak el az adott terÜ|ethez, öb|özetheztartozó
,18.
életévétbetöltött, a|apfokú biáonságtechnikai
GravitáciTs hálizaton munkát csak
szak., vagy
űzsgáuat renoeliezó, védőo|tássa| védett íérficsatornamű-keze|ő
betanított munkás végezhet.
az e|fo|yás zavarta|anságát, az eset|eges
A gravitációs há|izat fed|apjainak meglétét,
jzukség
szerint. szemrevételezéssel e|lenőrizni
csatornahibára uta|ó sÜtlyedéseket
veszélyéthordozi
ke!|, kieme|t ngyáimet fordítva -a gyakóri meghibásodás
csatornákra. A
csatornaszakaszJká é' a burkoÍt ná1iy torgalmú közutak a|átti
rendeIkező
szennyvíz há|ózatra rá nem' csat|akóitatoú, de bekötővezetékke|
kel|.
ing"tlá.orat időszakonként szintén ellenőrizni, il|etve e||enőriztetni
nagynyomású
dugu|ásokaÍ
Az ész|e|t hinaxai iamerás vizsgálatta| ke!| el|enőrizni. A
ezze| fog|a|kozó csoportok
csatomamosati geípéLke|l elhá-rítani, melyet kifejezetten
ú ágvezetékeket véga kn ábó| szü kség sze ri nt öb|íte

sz€

közbenső

átet

karbantartásim
bhetövé teszia
Közbenső áten
kerü|, hogy ép
csatomahálóza
magasabb szitr
Pd egyes öb
elhelYezett szi'
közeiebb lévö

pZ Alfö|viz

n

i ke l'
l

szabályos, a vonatkozT
Amennyiben szükségessé vá|ik, a forga|om e|terelésérő|

jogszabaryoknak megteteto módon ke|| gondoskodni.
ke|l sze|lóztetn!,
Aknába történő |eszállás e|őtt legalább három fedlapon 30.percig
gáz, a kén.
(a
metán
a |égtérárta|mat|anságáró|
majd míiszerre| x"lr
tarta|mának
'eggyőződni va|am.ínt a légtérmegfeleló oxigén
hidrogén és a szén-líJnoxid,
dolgozót kel| beosáani, akik
mérésével).Az aknába |eszá|ló do|gozóho7 kPÍ fenti
mássa| nem,,bízhatT meg. Az
közÜ| az egyik l.iiarotag |ent dolgoio tarsat figye|i,
az ő esetleges mentéséhez mentőhevederzetet és

aknába leszállT J"Ió"'o

mentőkötelet köte|es vise]ni'
A gravitációs csatornák tisztítását szÜkség szerint ke|| elvégezni'

Z Zrt'

z

közbensö fö
rende|kezö, ki
pz áteme|ök
üzeme|nek útt
Az összegyüj
végátemelök
hosszabb .nY
közös

Gravitáciis szennyvíze|vezetés

l"fl1!',}:xl*m

A társaság

nyom|

csatomarend
do|gozó közb

A hagyomá
rendszerű sz
'A Pneumati
rendszer. A
és csav
automatikus
automatikus

a

Ez

marad.

segitségév
csúcsterhe|
|erakódását
A berendez
Befo|yó fáz

-

Asz
Am
Am

- Hai

Szennyvíz

Ab

-A

táv
bet
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3. oldal

Csatornam űvek Üzemeltetési $zabá |vzata

4. oldal

A társaság szennyvíze|vezető csatornái nem mászhatóak, ezt az
:ikÖzmú-

rnegfelel
:4,

ezen

lbá|yok,

almazni
tájában
ifyzatot

izatba
e.

;hnikai

vagy
tleges
rőrizni

rdozó
ra, A
lkező
nású
ortok

Ü.zeme|tetési és
karbantartási munkák során szem e|őtt ke|t tartani, még akkor is, ha a keresámetszet
lehetővé teszi a bebúvást.

Közbenső áteme|ők |étesitéséreVan szÚkség, ha a csatornahálózat olyan mé|ységbe
kerü|, hogy építésenagy beruházást igényel, Ekkor a há|ózat gravitációs üzemét

közbenső átemelők szakítják meg' A kozbenső átemelők feladata, hogy a
csatornahálózaton érkező, időben viltozó mennyiségű és minőségii szennyvizeket
magasabb szintről induli csatornahá|ózatba juttassák,
Aű, egyes öb|ozetek szennyvizeit az öblözethez tartozó szennyvízátemelőben
e|he|yezett szivattyúk juttatják nyomóvezetéken keresztÜ| egy másik, a tisáítóműhöz
közelebb |évő oblözet gravitációs csatornájába.

Az

A|fö|víz zÍ1'' álta| Üzemeltetett szennyvízelvezető há|őzat áteme|ői részben
közbenső födémmeI e||átott, részben modernebb, külön szerelvényaknávaI

rendelkező, közbenső födém nélkÜ|i, elektromos szivattyÚkkal et|átott áteme|ők'
AE, átemelők nagy része nedvesaknás (merülőszivattyús) rendszerű, azonban
Üzeme| nek Ún. száraza k n ás sze n nyvízáte me|ők is.
Az osszegyíijtött szennyvizeket a végátemelők juttatják a tisztítTtelepekre. Mivel a
végátemelők á|ta|ában egy nagyobb öblözet szennyvizát nyomják kü|öná||ó és
hosszabb . nyomóvezetéken a tisztító1e|epre, vagy esetleg több végáteme|ő egy
köztis nyomóvezetéken juttatja ki a szennyvizet, így a végáteme\ök az egész
csatornarendszer vizét szivattyúzzák, ezért teljesítményiiknagyobb, mint a rá
dolgozó kozbensó áteme|öké.

A

hagyományos, szivattyús üzemű szennyvízátemelőkt}n kívü| Pneumatikus

rendszerű szennyvízáteme|ő te|ep is mÍiködik.

pneumatikus áteme|ő zdb - fe|váltva Üzeme|ő - légkompresszorra| működő
rendszer. A pneumatikus berendezésnéla szennyvizet nyomásáI|ó tartályban gyűjtik
és a csavarkompresszorokbó| származó sűrített |evegőve| dugu|ásmentesen,
automatikusan továbbítják. Minden egyes pneumatikus szivattyúzási fázishoz
automatikusan |evegőt adagol a berendezés, ezá|ta| a szennyvíz aerob és szagta|an
marad. Ezen túlmenően a nyornócsövet a rende|kezésre ál|ó kompresszorok
segítségéve|naponta egyszer teljesen
ke|| üríteni (cé|szerűen az esti
csúcsterhe|és után). Ezá|ta| nem kerÜlhet sor a csővezetékben a szi|árd anyag
|erakidására és a hártyaképződésre.
A berendezés működése során az dábbi fázisokat különböáetjük
meg:

A

ki

Befolyó fázis:

koző
etni,
kén-

lnak
akik

,AZ
és

aft.

.
.

A szennyvíz az e|óaknán keresztü| a munkatartá|yba jut;
A munkatartály megte|ik;
A munkatartályban lévő levegő kiszoru| és e|i||an;
Ha a tartá|y te|e van' megkezdŐdik a továbbítási fo|yamat cik|usa'
Szennyvíz |ovábbÍtási fázis:
A befolyó-nyí|ás automatikusan bezáródik;
A tartá|yban |évő szennyvíz levegő befúvás hatására szennyvíz
táwezetékbe jut. A befúvatott |evegó megakadá|yazza a nyomócsóben a
berothadás megindu|ását is.

.

2014' jú|ius

a

a
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Csatornamüvek Üz

Í
épü|t átembtőt< az idŐközben életbe |épett szigorúbb beépítésiszennyvizeket
jutásáimegakadá|yozó |evegótolja,sZ
előírások miatt rendelkeznek a bűzös |evegó kornyezetbe
A rendszer fó
Biofi|ter szagmentesító
A,szűrőany,ag
á|l.
(beemelő) eg|
bio|ógiai|ag aktiv szűrőanyagbó|
A biofi|terben |évő. sztirőegység
-"
abszorbeálja a |evegő szénnyezódéséit, szÍiróanyagon . tévő - -sp'eciá|is |ravitáciÓs gyű:
szaghatást okozó anyagokat'
mikroorganzmus.ok niőlogiaitag .lebontják ,
óravitáci.s oy(
megtiszíult Ievegő a kidobókürtón keresztÜl kerü! a környezptbé.
Az inga
mely fo|yamatosan figye|i
"éseténjuttatását végz
A berendezéshez utónedvesítő rendszer tartozik,érték
a|á ascixrenés

Az utóbbi időben

berendezéssel.

a

A
a
szÜrőtö|tet nedvessfu.tartalmát, s az előírt
automatikusan beka[csol. A berendezések fagyvéde|emmel. ' e|látottak, a Szelepaknák
kerÜ l visszavezetésre
be rendezésben ke|etköző kondenzvíz a csato rnába
u,:.,
A biofilterek üzeme|tetése során gondoskodni kelt a keze|ési utasítás betartásár
,
folyamatirányítási
csatornaművek
"rnervá#,#
a
kapcso|va
van
be
része
Egyágy aknát
Az áteme|ők nagy
akna kö:
rendszerébe.
egy alkalomma! a ^z
csatlakoznak
A szennyvízátemelők mindegyikénéle|tenőrizni ke|l heti
Az el|enőrzést2 tő, 18' vákuum hatá
a

szintje|zök, vlsszacsapó sze|epek és to|izárak műkodését.
é|etévétbetöltött, a|ápfokú biztonságtechnikal vizsgáva| rendelkező, védőoltással közvetítéséve
Az e|lenörzés szelephez
védett íérficsatornamúke'e!ő szak-, vágy betanított munkás végezheti.
belépni szennyvlzma
során csak az átemelő felső teréoe, vágy a szere|vénykezelö !érbe -szabad

ii.k*"#lÉÍ""''.E#.liff3il'tr.:H.í

j:3'5::? j.ill#.n"l9."T:.P#ffi

A.vákt
átemelőbe történő belépéskerÜ|endó. Ha feltét|enü| szükséges
czannWiZ€
a sze n nyvize
il
ffi ;j ;
oL
5# :i: -ffi :'f#"ü r"''rffi.i "#:'"?,H15.i:]i
{'{ a munkavégzés után
Vákuumgépl
a tisztítóaknába neszal|'ás fe|tátet-eivel. Az eltávolított fed|apokat
ha|adéktalanuI vissza kell heIyezni'
Az áteme|ő szivattyújának cóeréjéhez, amennyiben' a kiemeléshez |e kell menni az
nagyobb súly nem
(vákuumtartl
áteme|őbe, miniműn 3 fő szükséges úgy, hogy egy főre 50 kg.nál
eIektromos
az
kotnie
ki
ke||
vilianyszerelőnek
eÉtt
kieme|és
eshet. A szivattyút
ifletve az
emelő
vizs-gááatott
végezheti
szemé|y
há|ózatbi|. A kieme!ést szaKképzett
szivattyúk).
le ke|l mosni.
mege|őzően
eá
szál|ítani,
kell
e|
szivattyút
kiemelt
Ha
a
berendezéssel'
szükséges t
szivattyút
A
behe|yezett
titos.
tartózkodni
Eme|és ldeje a|att az aknában
vezére|ve.
ia.
csatlakoztatn
á
|ózatra
h
elektromos
|
az
ke|
lónek
ui l"ny.,"re
A vákuumg,
keI|
kiépíteni'
áteme|ést
ideiglenes
megkívánja,
vagy a szen
munka
Ha az átemelöben végzett
szeretvényaknákban
tartozó
A géphazb
az ún. ,,me-ntőcsonkok'' az- áteme|őkhöz
rende|keznek
'ávnu'
keresztil|tá
rende|kezésre á|inak. Azon áteme|őknét, ame|yek n9m .
kell
építeni.
ki
nyomóvezetókre
szennyvíz
szárepényaknával, a mentesítö csonkot a
Az átemelŐk tisztítását kel| végezni:

eItenörizn
;

i'

pe.

:

ö;i;;

k

I

I

korróziós károk miatt,
- Ülepedett anyagok miatt,
- uszadék miatt,
. csatornasérÜtésre uta|ó, a szokásostól eltérő mennyiségű homok esetén,
ekkor a csatlakozó csatorn ahá|izatvizsgá|ata is szÜkséges (p|.: kame rás) '

- Íe|ü|eti

2.1 .3 NYot

Aza
rendszerÜ,
szennYviz

majd
2.1,? Vákuumos szennyvíze|vezetés

Egyes településeken részben Vagy egészben kényszer áramoltatású,A
vákuumőó rendsierrel történik a szennyviz összegyiijtése, szá||ítása.
2014. jÚlius

Fzi

onl
bekötöcsa
egyaránt'
lega|ább i
dolgozik.
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beépítési
'adá|yozó

irőanyag
speciális

pkat. A
figyeli a
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rttak, a
;áról.

rányítási

nmal a
! fő' í8.
roltássaI

enőzés
be|épni
1ázoktó|

szabad
ikséges
yeznek
és után
:nni az
rly nem
tromos
eme|ó
mosni.
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tpíteni,
rákban

reznek
íteni.

Csatornam űvek Üzeme|tetési Szabá|yzata

szennyvizeket a rendszerben kialakítolt vákuum hatására a szennyvíz után beszívott
|evegő to|ja, szállítja folyamatosan a vákuumgépház íelé.
A rendszer fó részei: vákuumgépház, vákuum alatt lévő vezetékek, csatlakozó
(beemelii) egységek (sze|epaknák), va|amint
szelepaknákhoz csatlakozó
gravitációs gyűjtők.

a

Gravitációs qyűjtők
Az ingatlanokról a szennyvíz összegyűjtését' és a sze|epaknákba történő
juttatását végzik' Átlagosan egy sze|epaknához 60-80 m hosszú gyűjtő tartozik.
Sze|epaknák

A

gravitációs gyűjtőkbő|

rtású,

r.A
lzzrt.

a

köáerületen vagy

az

lngatlanok terÜletén
juttatják
elhelyezett sze|epaknák fogad.iák a szennyvizet és
az e|vezető rendszerbe.
Egy-egy aknára maximum 6 db ingat|an van rákcitve.
akna közbensö födémmel e||átott beton akna,
közbenső födém a|att
^z
csat|akoznak be a gravitációs bekÖtőcsatomák. A födémen ta|álható a sze|ep, me|y
vákuum hatására nyit i||etve zár. A nyitáshoz szükséges vákuumot a rendszer
közvetítésévela vákuumgépházban elhelyezett vákuumszivattyúk á|lítják elő. A
sze|ephez vízszint érzéke|őszonda csat|akozik, mely
megfeleló
szennyvízmennyiség e|érésekora szelep nyitását idézi e|ő.

a

a

Vákuumvezetékek
A vákuumos e|vezető rendszerbe a szelepaknákban elhe|yezett sze|ep juttatja
a szennyvÍzet, avákuum vezetékek fe|adata a gépházba továbbítani a szennyúizet.Vákuumgépház

gépház fe|adata a telepÜ|éseken ke|etkező szennyvizek begyíijtésea
hálózaton keresáÜ|, a há|ózatró| érkező szennyvíz szakászos táro|ása
(vákuumtartá|y), a há|ózatban a vákuum tartása (vákuumszivattyú és vákuumtartály)
ll|etve az összegyűlt szennyvíz tisztító te|epre történő továbbítása (kitáp|á|ó
szivattyúk). A gyűjtés megfele|ően méretezett vákuumtartá|yban történik, a
szÜkséges vákuumot vákuumszivattyúk biztosítják a tartá|yban lévó vákuumszintről

A

vezérelve.
A vákuumgépházból a szennyvíz nyomóvezetéken a gravitációs gyűjtőcsatornába,
vagy a szennyvíáisztító telepre jut a kitápláló szivattyúk segítségével.
A gépházbó| a vákuumszivattyúk á|ta| szál|ított, szennyezett |evegö bioÍi|teren
keresztü| távozik a környezetbe.
2'1.3 Nyomás a|atti

ietén,
ís)

6. oldal

szennyvízgyűiíő rendszer

Az a]kalmazott nyomás a|atti szennyvízgyűjtő rendszer ,,egy ház, egy akna''
rendszerű, vagyis az ingatlanok szennyvizét házi szennyvízátemelők bocsátják

szennyvíz közcsatornába.
Az ingat|an szennyvize gravitáciisan csa1|akozik

a házi szennyvízáteme|őbe,
majd onnan szivattyú nyomja tovább ktzcsatornába nyomás a|att |évő
bekötőcsatornán keresztü|' A közcsatorna lehet gravitációs vagy nyomás a|atti
egyaránt, de nyomás a|atti szennyvízgyűjtő rendszerrö| akkor beszé|hetÜnk, ha
|egalább 2 db házi átemelő ugyanabba a nyomás alatti szennyvíz közcsatornába
dolgozik,

20,t4. jÚ|ius
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csatornaművek

Haanyomása|attiszennyvízgyűjtőcsatornaagravitációsszennyvízgyűjtő
szennyviztisztító te|epre már vegyes
rendszerbe jutta$á a $zennyvizet, akkor a

Üze

2.2.z. Rács

A

telePl
településen
a
Amennyiben
kerül.
vákuumgépháá
rendszerű Gsatorn;hárzatooÍ szarmazo szennyvíz
a
csatorna
üzeme|,
csatorna
kizárl|ag nyomás a|atti szennyvÍzgyűjtőaz közvetlenÜl a tisztító te|epre kerÜ|. A beépitett rác
végátemelóbe 1uttatj" á *,"nnyvizeí, "no*nÁ"n
finomrács.
fe|at
juttató szennyviz beeme|ő egységek A rácsok
tözshá|ózatba
a
szennyvizet
any
A háztartási
üzemképes á||apotának folyamatos szennyező hul|
mŰködőképesseg;nát. e, ÜzembiáónságánaÍ<,
korábbi kiépítésűés az akkori á|tal kiszűrt
uixrá'mű.szotgáltatr i"láo't..
fenntartása
álta| üzeme|tetett házi beemelóket is A kifogott Écs
szabá|yozás értetméoen azinóattan-tu"iűi: .től tu |ajd ono''
szerzödés ket
a
ó,ol. 0,|
|9.'9*."
átveszi üzemeltetéi'á ía i'".á-g u nx za l
követően ha|adéktalanul vi|lamos tebpre kerül e
ház] beeme|ő egység a|aoaiat mérés)
történik . amennyiben a házi megnevezésé
biztonságtecnnixai.ietuv.áágaíat (müizeres
független elektromos e|látással A ke|etkezö' a
beeme|ő egység az ingat|an aia'''"tuta'atol
rendsiérről, vagy - amennyiben az nyilvántartást I
rendelkezik . a te|jes, fÜggetlen "táit'o*os
beeme|ő egység áramel|áti
Kommunális h
ingatlan aramettáiá-ilnoJieréről van e||átva
(hu||adék) hetl
vezetékéről.
. mennyisége a
árame||átásátó|
saját
ingat|an
az
A házi beeme|Ő működéséhez szÜkséges
etlátás kÉóíté."az.e||áksért fe|e|ós (önkormányzat)
2.2.3. Homol
frigget|en vi|lamos
kötelezettsége
üzernettetési
e|látás
"n"'gi'
lnergia
fe|adata, a kiépü|t fÜgget|en vinamás
A Vízn
vonatkozó jogszabá|yokban
ui,ixti''iü..átgan"tlé, mety-ekre
azonban
feltéte|ek
jogszabá|yi
i||etve
homokfogó v
meghatározott turetml idó áll ."-nd"tk",é"'", üzeme|ó házi beeme|ő egység
A csatornahá
teljesillésekor az ingát|"n *aat aiamellátásával
csökkenteni ke|l a mii működéséhez
áiiát
,,"nn1,ii'.'ioróáúáta.i
a telepek rác
esetében
energia
elektromos
jiváirandó
A
szükséges elet<troilo* xoft.?gex nag'lágáva|.
Feladata: - (
a|qRián, i||etve az ezt igazo|i
meghatáriiJ'"
kö|tség
'sziv-attyr:x.ii,'á'i.!9.t"inaiFt/m3-ben, a faj|agos vil|amos
vi|lamos togyasztás;érők adatái árá,óia! .qf:|t számítva egységesen.
.Í
fogyasáást áttabíoi beépítésit<ornyeiót felvéte|ével

a

n

"

A

' a

a

?.

a

a

Aházibeeme|őá||ag.ésvagyonvédelménekbiáositása,agravitációsházicsatorna.I
és az ész|e|t eset|eges hibájának je|zése az
keze|ése va|amint aia,i at"fre|ö órzésé
ingat|an.tu|ajdonos fe|adata, az átemelö

-iái''ii és a

bekötőósatorna Üzeme|tetése, A szennyv|l
Ényegesen
Üzeme|tetójének . a. kötelessége,
kafuantaÍása pedig a szennyvíz
csak az ingai|an-tulajdonos .1u,d1?y1l
Használato
te|ekhatáron belÜl a közmű uzemetieto
hibae|hárítás).
kárbantartás,
A homokfo
be|eegyezéséve|ta*ózrodnat, oolgoirrái1etlenozés,

de
é.

SzennyvÍztisztítás
2.2.1' Mennyiségmérés
! '/. -^.
kel|
meg |.^ll
méréssel
mennyiségét
szennyviz
érkező
A tisztítóte|epekre
a
Vagy
érkezó nyers szennyviz
meghatározni. A *áIe* tó'tenhet a nyómovezetéken meghatározásáva|, illetve a
elvezetett szennyviz mLnnyisegének

2,2.

tisztított,

uegat"'n"|ők

mérőivel.

ffi[

|!.,!! *A-Atla| na.,n
.."I rnennlrlhatr1 ío|-: mérő

ffií*ill':;kr" n*::l*::ffi: *'x'']:f#l

J3,i:|'n"lu,,".o';

.*"ffJffáli:H'I
-vg't'r'lB.
$jf#í:il?p*-lm ru::"{l*::Jgr*rT.'-JJí:Iil:1i
telepet terhe|ő
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yvízgyüjtő
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villamos
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lIlátássaI

tiben az
amel|átó

ásátót .
Ényzat)
:ettsége
lyokban
l|tételek

egység
léséhez
energia
igazo|ó
illamos

;atorna
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tetése,
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2.2.2, Rács

A

te|epü|ésen összegyÚjtött

szennyvíz

a

főáteme|ő(k)tő|'

i||etve a

érkezik a tisztítóte |epre'
A beépítettrácsok egy része kézi tisztításÚ durva rács, más részlik gépi tisztításti
váku

u m

gép hááó|

nyomóvezetéke n

Íinomrács.

A

a

szennyvízben |évő, azza| é*ező durva úszó és lebegő
szennyező anyagok eltávolÍtása, a te|epek tisztítóberendezéseinek véde|me. A rács
á|ta| kiszűrt hul|adék a lelepek ttibbségében gyiijtőedénybe (kuka, konténer) kerÜl.
A kiÍogott rácsszemét elhe|yezése befogadói nyi|atkozat alapján' illetve vállaIkozási
szerződés keretében környezetvédeIml engedél|yeI rendeIkező huIladéklerakó
telepre kerü| e|szá|lításra. Telepenként az i|letékes elhe|yező hul|adéklerakó telep
meg nevezését az üzeme |tetési utasításo k tarta |m azzák.
A ke|etkező, a tárolt és az e|szál|ított rácsszemét mennyiségéről az üzemnaplóban
rácsok fe|adata

nyitvántartást kell vezetni.

Kommuná|is hulladék|erakón csak o|yan szennyvíztisáításbó| származó rácsszemét
(hul|adók) helyezhető el' ame|yben a feká| coli és a feká| streptococcus m|.ben mért
mennyisége a kezelés során az eredeti értéknek10 o/o.a a|á csokken.

2.2.3. HomokfogÓ és zsír-homokfogó

A Vízmiivek á|ta! Üzeme|tetett szennyvíztisztító te|epek egy része rendelkezik
homokfogó vagy zsír.homokfogó műtá rggyal.
A csatornahá|ózat álta| szá|lított szennyező anyagok egy része homok. A homokfogó
a te|epek rács után kÖvetkezó műtárgya.
Feladata: - gépészeti berendezések, fő|eg szivattyúk, keverők kopás e||enivéde|me,
telepi műtárgyak cisszekötő vezetékeiben
ülepedés
megakadályozása,
- műtárgyak szervet|en anyag terhe|ésének csökkentése,
- a műtárgyak homokka| való feltö|tődósébő| származl károk és leÜrítések
eIkerülése.
A szennyvíz át|agos áramlási sebessége a homokfogóban lecsökken, ezá|tal a vízné]
|ényegesen nagyobb siirűségű homok a Íenékre Ülepíthető
Haszná|atos típusok: hosszanti átfo|yású, i||etve tangenciális homokfogó'
A homokfogóból kikerülő hu||adék engedél|yel rende|kezö hu||adék|erakó te|epen
kerü| e|helyezésre. Gyűjtése kÜlön táro|ó edényben torténik.
Egyes homokfogó műtárgyak egyben o|ajok és zsírok e|távo|ítására is a|kalmasak,
ezért zsír-homokfogó műtárgyaknak nevezzÜk azokat. lde soro|hatók azok a
kompakt (szerelt) berendezések is, melyek a homok és zsír eltávo|ítására öná||óan
a|ka|masak' Az olaj és zsír fe|úsztatásához |evegőbevite| szÜkséges, |efö|özését
pedig vagy a Reze|ő (kézíszerszámmal), Vagy automatikus berendezés végzi. A
|efo|özött zsír külon táro|andó.

a

A

kifogott, táro|t

az

és e|szállított hu|ladékok (homok, zsír) mennyiségérő|az

üzemnap|iba n nyi|vá ntartás1 kel| vezetn i a rácsszeméthez hason|óan.

2,2.4, Eleveniszapos bio|ig iai tisztítás

Az eljárás során a tisztítandó nyers szennyvíz o|yan víztérbekerü|, melyben a
bio|ógiai lebontás végzésérealka]mas élő biomassza,'e|eveniszap tartózkodik' A
ZZrt.
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Csatornamüvek

csak akkora, a nyers
megfe|elően méretezett biológiai medencében az eleveniszap
fÜggő terhe|ést kap,
-mikozben
szennyvíz mennyiségétő| és szennyezőanyag-koncentráciTjától
a szennyviz tápanyagtartalmát
mellye| károsodás-náxur képes érintkezni,
idó atatt lezajló biokémiai
saját sejtanyag an^*' 2i epiie'e'".fordítja a tartózkodási
a megfe|e|ő tisztítási
fo|yamatot soran. n tisxitas során .,nii'oig fenn ke|l tartani
naiastok e|éréséhezszÜkséges lszapkoncentráciTt'
|évő é|ő szervezetek
Á uiorogi"i tisztítás műkodéöének a fe|téte|e az e|eveniszapban
életfe ltéte |e ine k fe n ntartása.
Az e|eveniszapos...niorogiai tisztítási techno|ógia lehet folyamatos és szakaszos
üzemű techno|ógia.

Stabilitása na
anaerob terel

az

foszfore|távo|i
szükség. Leh

fenn.

je|entől ;, tisztítási hatásfokka| arányos
r1ác' snrán
szer
a szervesanyag
során e
Á tíiotogi"i |ebontás
(Co?' H:o) képződnek.
része |ebom|ik, iátyu'"t során szervetlen árryagor
szinkronban
!ebqm|a9áva|
A |evegóáetés "hatására a szervesanyagok nagyarányúNH4.N-ből
Noz, majd
etőbb
nitrifikáció is zailir, Áe$nek kcivetkezté.b"-n a' oxiáatnato
távolítható e| a szennyvízböl
Noe képződik. A nitrogén, mint fó tápanyagforrás-akkor
és |l|' tis-titási
Nz formájában - ezző| csökkentve a ubfögadó tápanyagterhe|ését
szennyvíz visszavezetésre kerü]
fokozatot valósitva il€g .' ha a magas Nog.-iarta|mú
tápanyag is van .ielen. Ennek
o|yan anoxikus,'"gt"Éróen átkevőrt környezetbe, -aho|
kiskorös recirku|áció
gépészeti mego6ájára nitrátos, más néven denitrlfikációs, vagy
be|ső recirku|áció. Két|épcsős, azaz
szo|gát, mely a oióroglai műtárgyon be|Üli, azaz
tápanyagforrása |ehet kÜ|ső
levegőztetett terek kdzötti közbénső u|epíiő denitrifikácló
hatásfokú denitrifikáciThoz
tápanyagforrás ls (p|. etano|), amennyinen a megfe|elő
né* fi'tosítható eÉgendő tápanyag a nyers szennyvízbő|.

Atl|.tisztításifokozatmásikrészeafoszfor,minttápanyag,tervezett,

szabá}yozott eltávo]ítása.

'Anyersszennyvizetanaerobreaktorfogadja,aholkeveredikarecirku|áltatott
sem kémia!|ag kötött
Pű. anaerob tér nem tarta|mazhat Sem oldott;
ortofoszfát formá.iában
á||apotban oxigent. Az anaerob térben a mikroorganizmusok
sejtjeikben' Az aerob
foszfort adnak |e' mig szerves szénvegyÜ|eteket-raktároznak
foszfort vesznek
terekben , ,,"nu*óvüpt"t oxidációja Jóran a mikroorganizmusok
a fölösiszappal távozik a
fel és po|lfoszfáttáít"xitu" épitik bó sejtjeikbe. A foszfor

iszappal'

vizbő|.

(he|yesen méretezett és
Stabil bio|ógiai foszforeltávolításhoz ideális viszonyok szükségesek, ezért nem
kiaIakitott rendszer, megfeIelo tápanyagarányok, stb')
viszonyai között etabi|nak'
tekinthetó az év mindeir ldőszaüánán-es ierhelési

2014' július

utóti|epítö|

eleveniszaP

2.2.4.1. Fo|yamatos Üzemii biolTgiai tisztítás
tartalmaz bioligiai reaktort és
A folyamatos üzemű bio|ógiai tisztítás mindig
ü|epítöt is.
utóülepítőt, kétlépcsős biológái tisztítás esetén közbenső
különböző
megkÜ|önböztetünk
Folyamatos uzemii biobliai tisztitás során
ki,
mutatható
oldott oxigén
térrészekben riatáritott |eve!őztetett (aerob) tereket,.aho|
kötött á||apotban ta|álható,
anoxikus terexet, aho1 oxigéi gyaxorlátihg csak kémiailag
több
ill' anaeroo terexJ, melvóroJn nincs jelón oxigén. Ezek mindegyike"bontható
e!ősegítve a
térrészrea t"*"iátt rLtaxításnak megfe|e|őán, a kaszkádozássa|
Üzemá|lapotának
csőreaktor etv érvényesü|ését,ezze| i medenceterek tervezett
gyakortati megva tósítását'
-az
iszapkoncentrációt az e|eveniszapos medencéhez tartozó
A rendszerb en
azaz recirkulációja
utóü|epítőben leii|epített iszap megfelelő hozamú visszavezetése,
tartja

{

kerü|ése, az i
iszaprecirku|á
szabályozhat
becsü|hetó.

A

||l' tisáítá
kiépü|t szen
annak hatás
példáu| az o:

Az oxidációt

recirku|áció
ezeken a tel

Az oxidációt

árokban md
.berendezés
iuttatja és a

iebesség 0
ez egYben
harmadik o

A

rotor álti
merü|ésim
A folYamatt
Az oxidácit
nitrifikáció
A rotor á
eiektoros r

A

vízmé|y

biáosítiák
áramo|tatc

A bio|ógia
elhalt mil

mennyisé
biomassz

2.2.4.2' s

Szakaszt

esetén (
egymástt

A mecha

szabályo
elevenis:
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, a nyers
llést kap,
tarta|mát
liokémiai
tisztítási

rvezetek
:akaszos

Csatornaművek Üzeme|tetési Szabá |yzata
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Stabilitása nagyban függ az anaelob terekben kia|akuló tartózkodási időtő|, az
anaerob terek osztottságától (kaszkádozásátó|), az iszaprecirkuláció kialakításátó|,
az utóü|epítőben lévő iszap tartizkodási idejétő| (visszao|dódás). A recirku|á|tatott
eleveniszap nem tartalmazhat nitrátot, mert
b|okko|hatja
biológiai
megfelelően
tervezett
foszforeltávo|ítást, ehhez
és üzeme|tetett rendszerre van
szükség. Lehetőség ehhez a levegőztető elemek he|yes kiosztása, a túl|evegőztetés
kerli|ése, az iszap anaerob térbe torténő visszajuttatása előtti denitrifikáIása (osztott
iszaprecirku|áció), stb' Anaerob tér né|kül
bio!ógiai foszfore|távo|ítás nem
szabá|yozható, a foszfor fölösiszapba történő spontán beépülése20.50 To-ra

az

a

a

becsÜ|hető.

<tort és
|önböző
tható ki,
t|á|ható,

ttó több

gítve a
ntának
tartozó
tlációja
lrányos
ronban
2, ffiájd
rvizbő|

iztítási

l kerü|
Ennek
luláció
, azaz
:kü|ső
:iThoz
'ezett,
Itatott
kötÖtt

iában

lerob
iznek
zik. a

|t és
nem
lnak.

7zÍt,

A Ill' tisztítási fokozat, azaz tervezett és szabályozott tápanyag-e|távo|Ítás né|kü|
kiépült szennyvíztisztítite|epek esetén is van spontán tápanyag-eltávo|ítás, de

annak hatásfoka csak igen kis mértékben befolyásolható. Ilyen technológia része
például az oxidációs árok, mínt folyamatosan levegóztetett és kevert reaktor.

Az oxidációs árok az e|eveniszapos eljárás egyik speciá|is változata, utóülepítő és
recirku|áció tartozik hozzá' A nyers szennyvíz rácson keresztiil kerÜ| az árokba,
ezeken a telepeken nem üzemel homokfogó vagy zsír-homokfogó.

Az oxidációs árok a |evegőztető medence szercpét tö|t| be. A nyprs szennyviz az
árokban már e|őzőleg kifej|ődött aktív organizmusokka| keveredik. A levegőztető
.berendezés rotor, mely az oxigént az aerob é|ő szervezetek részérea szennyvízbe
juttatja és az árok szennyvizét keveri és mozgatja. Az árokban az átlagos áram|ási
sebesség 0,3-0,5 m/s a szi|árd anyagok szuszpendált á|lapotban tartása céljából, s
ez egyben a pe|yhek megfelelő oxigén e||átását is biztosítja. A rotor műktdésének
harmadÍk cé|ja a nyers szennyvíz nagyobb szennyezőanyagainak darabolása'
A rotor á|ta| az áram|ó szennyvízbe bevitt oxlgén mennyisége e|sősorban a rotor
merÜlési mélységétő|és forgási sebességétől függ.
A fo|yamatos üzemŰ biológiai tisáítás része minden esetben az utóÜ|epítő.
Az oxidációs árok fe|adata a szennyvíz szerves anyagainak oxidá|ásán túlmenően a
nitrifikáció is.

.

A

rotor áltaI bevitt |evegő kiegészítéseként megÍele|ő vízmé|ységesetén
ejektoros mély|égfúviüzemeltethető.
A vízmélységnövelése érdekébenátalakított oxidációs árkok légel|átását légfúvók
biztosítják finombuborékos |evegőztetó elemeken keresáü|, keverővel történő
áramoltatás meIlett.

A biológiai reaktor a hozzá tartozó utóÜ|epítővel zárt reaktorrendszer, igy az é|ő és
elha|t mikroorganizmusokból és kumulá|1 szennyezőanyagokbó| álló biomassza
mennyisége fokozatosan nő.
fo|yamatbi| az aktuális üzemá|lapot szerinti
biomassza-szaporulatot, azaz a fö|ösiszapot időnként e| ke|| távo|ítani.

A

2,2.4.2' Szakaszos Üzemű biotógiai tisztítás

Szakaszos Üzemű, összefogla|óan gyakran SBR reaktor nÓven em|ített reaktorok
esetén egy tér |átja e| a kÜlönbözó funkciikat időben e|tolva a fo|yamatokat
egymásti|. Ez a mego1dás utÓü|epítőt és iszaprecirku|ációt nem igénye|'
A mechanikai|ag tisztított szennyvíz ilta}ában kiegyenlítő térbe kerü|, ahonnan annak
szabályozott, szakaszos feladása biztosított
lega|ább
reaktorból á|ló
eleveniszapos terekbe.

a
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a kevert és levegóztetett
Egy-egy reaktortérben program. szerint követik egymást
biáositó dekantálás és
időszakok, me|yet ülepítés,a tisztított szennyvíz-ótvetebt
fölösiszap-e|vétel követ'
terekke| vagy a dentitrlfikáció
A reaktor e|őszelektor zőnáva|, e|Őszetektor
intenzifiká|ható technológiai
tápanyagszÜkségIetét biztosító belső recirku|ációval
ria|aritáéti| és méretezéstő| függően.
nem szabályozható, a
Szakaszos ilzemű reaktor esetén a biológia! toszlo19ttávolítás
becsü|hető.
fosáor ftlösiszapi' tei'teno spontán neéplÉse20-50 %.ra
2,2.5. CsepegtetŐtestes bio|ógiai tisáítás

a|ternatívája,
csepegtetŐtestes tisztítás az eleveniszapos rendszer

A

A

kémie

kieqészItéseké
szJmpontbó|cs
Az alkalmazol
adago|ásával
csoPortokkal'
üzemkö|tség s
bhetöség..
alumlniumvegl
ülepithetö ki é
mennyisége l

i|letve

A

mennyiségétól
ioénye|t foszft

kiegészítője lehet.
á víz pHértl
szennyvíz
átesett
történik.
A műanyag töltetii csepegtetőtestekben a mechanikai tisztításon
az abban
közvetítéséve|,
hártya
biotógiai
te|epÜ|t
tö|tdanyagra
fe|ületű
nagy fajlagos
ie'io' ú.jorganizm usok |ebontó tevékenységerévén tisztu |.
a szennyvizet a mozgi (forgó) elosztórendszer a 2.2.7.Ütepit
. A|apvető követe|mény, hogy
-ágyen|etesen
ossza szét úgy, hogy a tö|teten ne
Bio|ógi
csepegtetőtest ián'ií'b'"
a|aku|janak ki anaerob ál|apotok.
maradék a bio|ógiai hártya E|öü|epÍtö:
A tö|tetre kerülő szennyvíizöme gyorsan átha|ad rajta. A
tehermente
fe|szÍnénlassan ha|ad, illetve csepeg lefelé.
anYagok z(
A
|evegőztetés).
|éghuzamú
(természetes
csepegtetőtest |evegőáetett
.a Közbenső ü|
ami
oxigénne|,
e|látása
te|jes.
tevegöztetés cé|ja
. helYezkedi
oiztgsitj1.
lapotát
á|"'"p"gtetőtest.
|e
bontó
aerob
uso-k
izm
x|.áo'g"n
*
részéneke
a
rendszerből
(távozik
|eszakad
időnként
xJpz.ooit,
hártya
A töltet fe|Ü|etén bloúji.i
Utóü|epitö:
a csepegtetőtestet xovitő utepitó iszapjában), majd újrapótlódik.
ebvenisza
bizonYos
Két!épcsős csepegtetőtest9q rendszer:
két
talá|ható.
csepegtetötest
kapcsolt
.oiní
két,
elevenisa
rendszerben
Ebben
elevenisz
csepegtetőtestxo'ekÖzbensőü|epítőkerÜ|t',.beiktatásra,metynekcéljaa
előtt.
csepegtetőtest
ik
másod
a
rtása
r*négd' nvag ok visszata
2.2.8.Fertí

A

a

i

.

A

a

á|talában hatékonyabb tisztítást éredményez,mint az
kerül a szennwiz'
a|ka|mazott rendszerek. Első lépcsőben a csepegtetőtestekre
árkokban történik a további
majd ezután e|eveniszapos reaktorokban, pt' oxioáciis

tisztítás.

csak részbio|ógiai tisztításra
Csepegtetőtest Üzeme|tetése már nem gyakor|at, mive|
lenns szükséges.
a|kaimás, és elhaszná|idása után újraépítése
2.2,6. Kém iai foszfore|távol ítás

a

vegyszeres foszfore|távo|ítássa| kiegészlthető minden
Kémiai, azaz
eleveniszapos és csepegtetótestes biológiai tisáítás.
de azokon
A kémiai fosáore|távolítás fe|tételeit mindenho| célszerű kialakítani' a biológiai
me|yeken
a szennyvíztisztitó te|epeken nem Íe|tét|enül kelt Üzemeltetni,
tisztitási hatásfokot
szerinti
foszÍormentesítós tartisan és folyamatosan az e|válások
mutatja.
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A
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egőztetett
tntálás és
titrifikáció
;hno|ógiai
ozható, a

r,

illefue

zennyviz
rz abban

rdszer a
eten ne

li hártya

és). A
ami 'a

lszerbő|

A

két
:é|ja a

nállóan
nnyvíz,
további

ttításra

ninden
rzokon
o|ógiai
rsfokot

Mztt

kémiai foszforettávo|ítás önátlóan, és a bio|ógiai|ag fosáoreltávo|ítás
kiegészitésekéntis atkalmazható, de magas kö|tségvonzata miatt Üzemeltetési
szempontból csak az utóbbifogadható elió megoldásként.
AE' á|ka|mazott főáramú kémiai foszforeltávo|ítás a|apja, hogy fémvegyü|etek
adago|ásáva| a Íém-ionokkölcsönhatásba kerÜ|nek a fosáát. és polifoszfát
pontjain adago|ható,
csof,ortokka|. Vegyszer a tisáítási folyamat különböző
uzemko|tség szem[ontjábó| a szimu|tán kicsapatás kedvezőbb az utókicsapatásnál'
általában vas. vagy
A |ehetőség szerint anaerob térbe adago|t vegyszeÍ pedig
az utóü|epítőben
alumíniumve-gyÜ|e1, a kémiai reakció után képződő csapadék
vegyszer
adagolandT
Az
ülepíthetó kiéi onnan távolíthatT e| a fölösiszappal együtt.
mennyisége ftigg az eltávolítandó foszfor mennyiségétő| (vagyis a szennyvíz
mennyisegétőt, válamlnt a nyers szennyviz Íoszfortarta|ma és a tisáított szennyvíz
igényáft föszfor-koncentrációja kozötti kÜlönbségtő|), a lebegőanyag mennyiségétő|,
í ,í, pH-értékétö|,stb' pa. adago|ás beá||ítása laboratiriumi méréseka|apján

A

.

történik'

2'2.7.Ülepítők
Bio|ógiaiszennyvíztisztító telepeken az ü|epítő három he|yen forduIhat e|ő.
bio|igiai egység
bio|ógiai tisáítiegységetőtt van. Cé|ja
E|őÜlepítő:
pe|yhesedett,
szerves (Bo|)
teheimentesítése durvább szuszpendált, részben

a

anyagok zömétöl.

a

í

Közbenső Ülepító: a kétlépcsős biológiai rendszerben a két bio|Tgiai egység között
jelentős
. he|yezkedik el' Célja az első bio|ógiai lépcsőben képződő e|eveniszap
részénekeltávo|ítása.
pe|yhes
Utóü|epítő: fe|adata a Íolyamatos Üzemű biológiai tisztítás során képződó
eleveniszap szeparálása, az e|eveniszap idŐszakos táro|ása, az e|eveniszap
bizonyos inertetii sűrítése,olyan áram|ásviszonyok e|kerü|ése, ame|yek az
eleveniszap tisztított szennyvízzet történő elúszását eredményezlk. A recirku!ációs
e|eveniszap visszavezetése az utóülepítőbő|történik (nagykörös recirku|áciT).

2.2,8'Fer1őtlenítés
A biológiai szennyvíztisztitó rendszer va|amennyi tisztítási műve|ete elősegÍti
szennyvízben lévő mikroorganizmusok
kisebb-nagyobb hatékonysággaI
mennyisé!ének csökkentését, a tisztítási folyamat végénazonban még mindig
viszony|ag jetentős számú mikroorganizmus marad a szennyvízben.
A fertőtlenítés cé|ja, hogy tisztított szennyvízben valamennyi patogén
mikroorganizmus biztonsággal inaktiválhati |egyen,
A szenriyvíz fertőtienítése nem köle|ező, azokon a telepeken ke|| végezni, aho| azt a
közegészsé g ü gyi hatóság h atá rozatbán el rende lte.
A fertőt|enítésse| érintett tisztítóte|epeken a fertőt|enitési idószak nem feltét|enÜl érinti

a

a

a té|i időszakot.

Mive| a szennyviz k|óros fertőt|enítése a kornyezetre számos kedvezőtlen hatást
gyakoro|hat, eiért kÜ|önosen érzékenybefogadik esetében a korábban e|rendelt
íertotlenitési határozatot a kozegészségügyi hatóság visszavonta.

A fertőtlenítés törlénhet nátrium.hypok|orit adago|ással illetve k|órgázza|, valamint a
berendezés rendelkezésre állása esetén UV-berendezésse|.

Fertőt|enítés e|rendelése esetén azt úgy ke|| végezni, hogy a tisztított e|fo|yó
szennyvíz Co|iform száma az e|óírt határértéka|á csökkenjen.
A határértékeket jogszabáty, il|etve az adott tisztítóte|ep kibocsátásaira vonatkozó
határozattarta|mazza.

2.2,9. |szapkeze|és
A szennyvíziszap kezelésének alapvető cé|ja, hogy a keletkező fölösiszapot
olyan á||apotba hozzuk, hogy az a|kalmas |egyen további hasznosításra, szá||ításra,

il|etve végleges e|he|yezésre.
|szapkeze|ésre a fÖ|ösiszap keirÜl, mely a szennyvíztisztítási techno|ógiára jutó és ott
képzödő szerves
szervetlen anyagok Összessége. - fÓbóiszap a

és

A

szennyvíáisztításban már nem hasznosítható, je|en|éte . arányátó| függően
üzemköltség.több|etet i|l. az elfo|yó vízben vízminöségrom!ást okozhat, ezért el kel|

venni a rendszerbő| a lehető |egegyenletesebben.
fö|ösiszap keze|ése, mive| szárazanyag-tarta|ma mindössze 1 % körtili, annak
síjrítéséve|kezdődik. Az alka|mazott gravitáciis sűrítőkben az iszap szárazanyagtarta|ma megfe|e|ő tartózkodási idö után 2.3 o/o.Í3 nó, miközben a dexantvlz
.
visszakerÜ| a
Gravitiációs sűrítésesetén a vízné!nehezébb Íajsú|yúszi|árd lebegő anyagok a
gravitáció hatására a siirító fenékzónájába illepedneK majd a fe|ettük |evő szÍlárd
anyag tömegsúlya kcivetkeztében tömörödnek.

A

tisztításifolyamatba'

A

rendszerekből kikerü|ő iszapok kezelése, i|letve végső elhelyezés eIőtti
stabilizálása történhet anaerob és aerob úton.
Stabilizá|ás: maradék szervesanyag |ebontása, biológiai stabilitás etérése.
Az iszapvíztelenítésfő célja aziszap víztartalmának, ezáltal az iszap mennyiségének
csökkentége, a szárazanyag.tartalom nove|ése, ami a térfogat csökkenéséúe| jár
együtt'

Az iszap víztelenítésetörténhet iszapszikkasztó ágyak

haszná|atáva!, illetve gépi
vízte|enítő berendezés Üzemeltetésévelis.
Iszapszikkaszti ágyak: Aa iszap gravitációs vízte|enílésérea|kalmazhatók. Kedvező
időjálási körü|mények között a természetes párolgás kihaszná|ásáva| akár 50.60 %
szárazanyag.tarta lom is e |érhető. A| ka |mazá s u k so rá n n ncs vegyszerigény.
Az iszapbó|távozó csurga|ékvíza tisztÍtási lechno|ógiára kerül visszavezeiésre.
Hátránya a munkaigényes iszapeltávoIítás. Üzemeltetését nagyban befolyásolják a
klimatikus viszonyok
lszapcentrifuga: A berendezésbe betáp|ált, pol|e|ektro|it oldattal kevert.szuszpenzió a
rotorban a centrifugá|is eró és a fajsú|ykü|onbség hatására összetevóire szétválik.
A nehéz fajsú|yÚ anyag a dob ta|ára rakódik és ezen be!Íj| he|yezkedik el a könnyű
vízte|enítettiszap forgócsiga közvetítéséve| távbzik a
'fajsú|yúfo|yadék.
rendszerből.
i

A

Szalagszűrőprés; A sza|agszűrőprés fo|yamatos Üzemű, két végtetenített, rugós
gölgők között mozgó, egymássa| fedésben |évő szalagbó| á||. Az üzeme]tetés
három|épcsős: vízte|enÍtendő iszap kómiai kondicioná|ása, kondicioná|t iszap
gravitáclÓs víztelenítésea mozgó sza|ag kezdeti szakaszán, a gravitációsan
e|ővízte|enített iszap nyomás a|atti vízte|enítésenyomósza|agok között' Az
elövízte|enítő szalagot egyes berendezésekben csigás továbbítássa|vá|tják ki.
Csigaprés.A kúpos cs.gatenge|lye| és kúpos szÜrőkke| fe|szere|1 csigaprés a
bevezető zónára, a háromrészes besÍirítő és vízte|enítő zonára' valamint a
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pneumatikus e|lennyomásu kúppa! fe|szerelt prészónára osz|ik. Az lszap
vÍztelenítésenyomás a|att, csigaspirá|okkaItörténő továbbítás és prése|éshatására
megy végbe, míg a dekantvíz szÍÍrőfe|ü|eten távozik.
Sa/snes filter: Kampakt gépészeti.berendezés a nyers szennyvízbén|évő mechanikai
szennyezések fázisszétválasztására és a szennyvízbő| történő kivonására,
sűrítéséreés víztelenítésére,de alkalmas |ehet Íö|ösiszapok egyidejű
víztelenítéséreis' A berendezésben a|ka|mazott há|ós szűrőszovet kü|önboiő
típusúműanyagokbó|, kÜ|önböző vastagságú szá|akbó| készül, kÜ|önbtző
lyukbőségge|. A szennyvízben |évő mechanikai szennyezés gravitációsan
ráü|epszik a fogadókamrán áthatadó szűrőszövetre, és ez a lzabá|yozott
vastagságú |epényréteg alkotja azt a szűrőréteget, ame|yen keresztü| a kezelendő
szennyvíz áthaladva finom szűrésre kerül. A szűrószövet mozgása közben
e|szállítja a szövet felü|etón kifogott |ebegő anyagot (iszapot) az úgynevezett
tisáÍtótérbe, ahol egy fúvókarendszer tefujja az iszapot a szűrősztivet-ie|Ütetéről
egy iszapkamrába' onnan a szennyezőanyag egy siirítő csigára kerii|, me|y a ráü|ő
iszapot fokozatosan eIörenyomja és besiirlti' A csigaprés a sűrített iszapol
fokozatosan előrenyomva víáelenítő hengerbe juttatja azt, aho| végbemegy az
iszap vízte|enítése.

rgok a

szÍ|árd
e|őtti

gének
rc| jár

gépi
lvező

60%

2.2'10,Szippantott szennyvíz fogadása
A te|epü|ések csatornával nem rende|kező terüIeteirő| szippantó gépjárművel
kerül a tisáítóte|epre a szennyvíz'
Az ürítóál|ások a telepek egy részénélkerítésen kívü| he|yezkednek B|, más
esetekben viszont a telep terü|etén be|ü|ttrténik az ürítés.
A te|epekre tengelyen beszá|lított szippantott szennyvíz mennyisége és minősége
á|ta|ában |ényeges ingadozást mutat. A miitárgyak fe|adata az egyeÁet|en terheÉsék
kiküszöbo|ése, a szippantott szennyvíz feladásik egyen|etességének biáosítása.
A szippantott szennyvÍzÍogadás e|ső miitárgya a kézitisáításúrács.
Azelőkeze|és része |ehet |evegőztetés, meszezés, ülepítésis.
Ezen szennyyizek tisztítása egyÜtt történik a kÖzcsatornán érkező szennyvíz

tisztításával.

I

iák a
ziő a
rá|ik,

tnyiÍ

ka

gós
ltés
zap
san

Az
a

A

szippantott szennyvíz fogadásakor szemrevételezésse|és szúrópróbaszerii
mintavéte|ezésse| ke|l
szennyvíz minőségót elIenőrizni.
szúrópróbaszerű
e|lenőzés korti|ményeit, adatait (a szippantott szennyvíz származása, rnennyisége,
a szippantó gépjármű rendszáma, a gépjármíjvezető neve, lakcÍme) minÍavéíe|i'

jegyzőkönyvben

A

a

A

kel| rÖgzíten i.

vízmintát az eset|eges speciá|is vizsgá|ati igény (p|. nehézfémek vizsgálata)
megje|o|ésével mie|őbb a Központi Laboratóriumba kel| juttatni' Ha a viisgá|ai
eredménye megá|lapítja, hogy a szippantot1 szennyvíz minősége nem fele|t még a
szennyvíztisztító te|epre tÖrténő kihordás e|őzetesen szerződésben rögzíiett
követelményeinek, úgy errő| az érintett szennyvíz szippantást végző siervet
(személyt) értesítenikel|, szélső esetben kezdeményezni ke|| a szippantott szennyvíz
kihordására vonatkozó szerződés felmondását.
szippantott szennyvíz
szúrópróbaszeríj mintázását elsösorban a bizonytalan eredetti és a szemrevételezés
során a szokásostó| llnyegesen eltirő megjelenésű szannyvizek esetén kelI

A

a

e|végezni.

a
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A

befogadói nyi|atkozatot az A|ftldvíz zrt. Hatósági osztálya adja ki belső
szabályzatban rögzítettek szerint.
Amennyiben a tisztítóte|ep esetében más közigazgatási terÜletrő| kérnek befogadli
nyi|atkozatot, úgy a nyilatkozat kiadásához a tulajdonos önkormányza|hozeájárulása
is szükséges. Továbbl he|yi szabályozásra nincs szükség.
A szennyvizrendszer üzeme|tetésétés ennek részeként a befogadói lyilatkozatok
kladását az lizemeltető az onkormányzatta| kötött szeződés alapján végzi.
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BABEJELENTÉS, H|BAELHÁRíTÁs

',

3.1, Hibabeje[entés

Azt
kih

Csőtörés esetén, i||etve a |akosság, fogyasztók á|tal hibák és felmerÜ|ő zavarok
esetén a központi diszpécser szo|gá|atná|:

kal
tar

Telefo nszám: 06.80 -922.333

jos

Ezen kívü| a szennyvíztisáítT te|epeken személyesen.

kís

3.2. HibaelhárÍtás

lé|

A felmerülő hibák

-

iavítás

]ehető leggyorsabb ki.javítását

a szennyvíztisztító telep do|gozói

tis

végzik.

Az elektlomos és a

Íolyamatirányításban észlelt hibák kijavítása
m űsze részének, letve vi| la nysze re|őjének fel adata.

a terüIeti divízii

kr

i I

A he|yszinen a divízió álta| el nem hárítható dugulásokat a Szervízllzem irányítása

st

.

a|á tartozó mosató csoport szüntet ffieg, akik a divízió álta| adott információk alapján
vonulnak ki a terü|etre.

Szükség esetén a hiba jellegétő| fÜggően
egysógei is bevonhatlk'

4.

ÜzrnaELTETÉssEL
ELŐÍRÁsoK

té

a hibák e|hárÍtásába a társaság egyéb

KAPCSOLATOS

A csatornamii Üzemeltetőiének álta|ános fg|adataia

ÁlrnúNos

kovetkezők:

l

Minden
utasitás
szabály'

5'

Át

A tiszt

rA

figyelemme| kisérése,a szÜkséges beavatkozások e|végzése.

"t

biztonságtechnikai szempontok érvényesÜ|ésemelletl a szennyvíz e|őírt
mértékűtisztításál e|végezze és a tisáított szennyvíz minŐségi e|lenőrzésére,
mennyiségi mérésére,valamint a mintavéte|re meg |egyen a lehetőség'
Va|amennyi műtárgyat, vezetéket, zárószerkezetet, gépeket, gépi berendezést
rendszeresen figyelni és e]|enőrizni ke||' a meg nem engedett lerakódásokat,
bűzt, korróziót okozó szennyeződéseket el kell távolítani és a hibákat ki kel|

javítani.
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3l

dolgozók biztonságos köztekedését.
hozzáférhetőséget

m lnde

n

id

zavartalan

őben biztos ítan i ke||.

Miitárgyakban |évő keverők, levegőztető elemek, szivattyúk működésének
e||enőzése, szükséges beszabályozások e|végzése,uszadék eftávolítása.
Recirku|áció beál|ítása, a beál|ítás folyamatos e|lenőzése.
A te|epre elŐírt |aboratóriumi vizsgálatok e|végzése.
Fölösiszap e|vétel.a |aboratóriumi eredmények alapján.
A tisáítási techno|ógia folyamatos e|Ienőzése.
Azon szennyvíztisáító te|epek bejáratát, ahova a szippar:tott szennyvizet
kihordó vagy más a szennyvizhá|ózat üzemeltetéséve| és karbantartásáva|
kapcsolatos gépjárművek Üzemszerűen nem hajtanak be á|landoan zárva ke||

tartani.

A te|ep terü|etén (érvényesegészségügyikönyv birtokában) csak az arra
jogosu|tak tartózkodhatnak, idegen személyek csak kÜlöh engedétlyel,

kísérővel léphetnek be.
telepen ügyfétfogadás a tartózkodó he|yiségben történhet. Ügyfél a
|étesítményegyéb he|yiségeiben, a telep védőterüÉténnem tartózkodhat.
A te|ep terü|etén az utakat szabadon és tisáán, a jó|éti helyiségeket ál|andóan
tisztán ke|| tartani, és rendeltetésénekmegfe|elően hasznáíni. Az üzemettetéshez szÜkséges anyagokat, eszközöket á|landian készen|étben
kelltartani.

A

szabad.
távo|ítani.

Minden esetben be ke|| tartani az egyes csatornamiivekre vonatkozó rizemeltetési
utasitásban fog|a|takat' i|letve a Társaság á|ta| kiadásra kerÜ|ő egyéb
szabá|y zato kba n és utas ítás o kb a n fog |a lta kat!

5.

ÁLTAlÁruos B|ZToNsÁGTEcHN'KA| ELoíRÁsoK

a A tisáítóte|epen i||etékte|en szemé|y nem tartózkodhat'
a A te|epre történő be|épéskolmeg ke|l követe|ni a te|epen érvónyes
biztonság.

technikai és tiizvédelmi e|őírások betartását.
a A do|gozik köte|esek az e|őírt munkavéde|mi szabályokat betartani.
a A dolgozók köte|esek legjobb tudásuk szerint a vezető utasításait
végrehajtani
és munkáiuk közben fegyelmezett magatartást tanúsitani'
A do|gozi köte|es munkavégzésesorán a rende|kezésérebocsátott, mindig az
adott fe|adatnak megfele|ő védőeszközt rende|tetésének megfele|oen
használni.

2014. jú|ius
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Munkavégzéssorán a do|gozó köte|es olyan magatartást tanúsítanÍ,amellyel
saját és mások egészségét,testi épségétnem veszé|yezteti.
A do|gozÓk csak o|yan tevékenységetfolytathatnak ame|yekhez:
+ a szükséges szakmai képzettséggel,
.+ kel|ő szakmai gyakorlatta|,
=+ szükséges munkavédelmi ismeretekkeI,

ugya
közvt

orvosi|ag ..alkalmas'' minős|tésse! rendelkezik,
=+ a biztonságos munkavégzésfe|téte|ei adottak,
a Íe|adat végzéséve|felettese megbízta.

rA

'+

2

,

-

Tisztítóte|epi, csatornák üzemeltetéséveIkapcsolatos munkák veszélyes
tevékenységnek minősÜ|nek' E munkát végző dolgozTknak munkavéde|mi

vizsgávaI ke|| rendelkezniÜk.
Biológiaiveszély miatt a munkavállalók szennyezett ruhában nem hagyhatják
a te|epet, a munka- és védőruha tlsáítását a telepen kellvégezni!
a A fekete.fehér öltÖzőben, iltetve fürdőben az e|őírt tisztálkodás kcitelező.
a

Étkeznicsak e!őzetes tisztálkodás után, munkaszünetben,

a

rend

r
r

A kiadott védőruházatot a munkavá||aló köte|es hasznáJni.
a A te|epen közvetlen fogyasztásra is alka|mas növényeket termeszteni tilos'
oktatva.
Fogla|koztatni csak 18. é|etévétbetöltött, vagy a munkafo|yamatra érvényes
szakmunkás.bizonyítvánnyal rendelkező szemé|yt szabad.
pC. egészségreártalmas és veszé|yes munkahelyeken (így p|. gépház,
munkavá|laIót ke|l egyidőben fog|a|koztatni, hogy
fertőtlenítő) |ega|ább
rende|lenesség vagy baleset esetén a szükséges segítségnyújtásbiztosítható
|egyen. Ez atő| kivételt képez az {igye|et, de ügye|et a|att munka szintén csak 2
munkavá|laló egyidejű jelenléte esetén végezhető. A folyamatos kapcsolattartás
érdekébenmobil e|ektronikus kommun ikációs eszközt kel l biztosítan i.
A lisztítótelepen ti|os egyedÜl munkát végezni:
során,
= karbantartás
csatornában, aknában,
+ gázveszé|yes terekben, illetve ilyen jellegű munkákná|,
:+ szennyvíz mintavéte|nél.
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A fentiek a|ól kivéte| az az eset, amlkor ba|eset vagy stilyos kár elhárításári|
van szi.
A kezeIőket csak olyan munkával szabad megbízni, amire e|őzetesen ki

esett
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étkezőhelyen szabad.
Csatornába va|ó leereszkedés esetén a vonatkozó munkavéde|mi e|őírásokat
(24I2007(Vll.3.)KvVM rend, - MsZ-10-280:1983, . MVSZ) szigorúan be ke|l
tartani.
A tűzrendészeti szabdyzat által ,'A', és ..B'' tűzveszé|yességiosáá|yba soro|t
he|yiségekbe és azok |égterébebemenni, bármilyen cé|bó| ott munkát vagy
e|lenőrzést végezni, a helyiségben tartózkodni csak indoko|t esetben |ehet (p|.:
ha|aszthatatlan uzemzavar e|háritása, sú|yos baleset Vagy nagyobb anyagi kár
megelőzése, elhárítása stb.). ||yen esetekben a terület fe|ettes vezetője a
részéreelóírtak szerint ílásban rende|heti el a munkát. A munka megkezdése
e|Őtt kÖteles meggyőződni az engedélyben e|őírtak betartásári|.
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Va|amennyi dolgozó köteles a tudomására jutott minden o|yan eseményt, ame|y
ugyan ba|esetet nem okozott, de a tények alapján baleset veszé|ye fenná||t, a
közvetlen fe|ettesének azon na| je|enten i.

r fi
.
.
.
r
r
.
.

o

r
.
o
o

.
:

s

r

a

és ba|esetet ész|e|ő szemé|v a
|egkisebb sérÍiléstis köteles az őt közvetlenü| irányító vezetőnek je|enteni. Éjjel
vagy munkaszüneti napon a kozponti diszpécserszo|gá|atnak azonnal, indoko|t
esetben 24 őrán be|ül je|enteni.
Minden ba|esetet szenvedett dolgozó

kezelő szemé|yzetet csak olyan berendezések műkcidtetésével |ehet

megbízni, me|yek keze|éséreelőzetesen ki |ett oktatva.
KépesítéshezkÖtÖtt munkák e|végzésére(villanyszere|és,' hegesztés stb.) csak
o|yan személy végezhet, aki az adott-szakterületen érvényese|őírt képesítésse|
rendelkezik.
Dohányoznicsak a kije|ött he|yen szabad!
Hegesztési munka végzésóhez a terü|et il|etékes vezetőjének írásos engedélyét
ki ke|| kérni!
Télen a szabadban |évó közlekedési utakat, 'bejáratokat és munkaál|ásokat
csúszásmentésítenikel|.
A felnYitott aknákat őrizetleniil hagyni nem szabad. Azokat a munka befejezése
után azonna| |e ke||Íedni, i|letve megfete|ően körül ke|l kerÍteni.
Köz|ekedésre haszná|t acé|lépcsőt, acéI fedlapot otajos ruhával az e|csúszás
veszélye miatt nem szabad tisztítani.
Üzemben |évő gépeket takarítani, olajozni, zsírozni T|Los!
Javítás cé|jábó| |eá||ított gép indító kapcso|ójára ki ke|l fÜggeszteni a

BEKAPcsoLN. TtLoS

fe|iratú táblát.

Vil|amos e|osztÓ szekrények ajtajait zárya ke|!t'artani'
Hibás Vagy hibára gyanús e|ektromos berendezésl még akkor is ki ke||
kapcso|ni ha emiatt
munka fo|yamatos végzésében,üzemettetósében
fennakadás ktvetkezik be.
A vi||amos elosztószekrény köze|ében, telején bármilyen anyagot táro|ni Tllos!
A kapcso|ók, keze|ő szervek törése esetén a cseréről haladéktalanul intézkedni

a

kell.

Karbantartáshoz, javításhoz sztlkséges villamos üzemi gépek csat|akozásait
szabványosan ke|l biztosítani'
Az anyagtáro|ás szabályait be kell tartani.
Az egészségügyi, a|kalmassági, biztonságtechnikai vizsgálat, a munká|tató
belső szabályozásában (MVSZ) fog|altak szerint történik.
A te|ep terÜ|etén csak a szennyvízkezeléshez, karbantartáshoz és tisztításhoz
szükséges veszé|yes anyagok használhatÓk és tárothatók az erre a célra
e|őírás szerint kia|akÍtott, megje|ci|t helyen.

Minden esetben betartandő az ALFotoVÍz Regioná|is Víziközmii-szo|gá|tató

Zrt. Munkavédelmi szabályzata
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Csatornamtlvek Üzeme|tetési Sza bá|vzata

csAToRNA ÉsrlszrÍrórrLEPl DoLGozóK
VÉDELMEÉnorxÉgrNBETARTANDÖ
EGÉsZsÉcÉNEK
JoGsZABÁLYoK
6. A

A

fog|a|kozás.egészségügyi orvosi vizsgá|atok rendjét és gyakoriságát a
munkaköri, szakmai, i|letve személyi higiénésa|kalmassági orvosi vizsgá|atról és
vé|eményezisről szóló, többszor módosított 33/1998. (v1.24.) NM. rendelet alapján
ke|| végezni' A jogszabá|y.szabá|yozza az e|őzetes, az időszakos valamint a'soron
kívü|i munkaköri, szakmai alkalmassági úizsgá|atok rendjét.
A 18/1998. (Vl. 3') NM. rendelet szerint a do|gozlkat védőoltásban ke|l részesíteni,
Be ke|| tartani az a|ábbijogszabályokban e|őírtakat:
.6111999. (Xl|. 1.) EÜ.M. rendelet a biológiai kóroki tényezók hatásának kitett
munkavá|lalók egészségénekvédelméről'
25|2000 (lX. 30') EÜM.SzCsM rende|et ,a Munkahe|yek Kémiai Bitonságról
^
44l20o0 (X||. 27.} EüM rendelet a veszélyes anyagokka| és a veszé|yes
készítményekkelkapcso|atos egyes eljárások, i||etve tevékenységekrészletes
szabályai.
. A 89/1995 (V||. 14) Korm. r. és a 2711995 (V||.25) NM rende|etek a fog|alkozásegészségügyi szolg á|atró| és szo lgá|tatásró|.
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7.1, Üze'

Az

tizem'
üzeme|és

Az üzemr

0r

0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

inunkavá||alók egészségénekvéde|me érdekébeneleget ke|l tenni a ktivetkező
jogszabályok e|őírásainak is:
,/ 65/1999. (X||. zz.1 EüM rende|et a munkavá||alók munkahe|yen torténő
egyéni védőeszköz használatának minimális biáonsági és
egészségvédeImikövete|ményeirő|.
2000. éviXXV. lörvény a kémiai biztonságró|.
2512000. (|X' 30.) EüM.SzCsM rende|et a munkahelyek kémiai
biáonságáról.
44|2000' (Xll. 27') EüM rende|et a veszé|yes anyagokkal és a veszé|yes
készítményekkelkapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek
rész|etes szabá|yairól.
1999. éviXLl|. törvény a nem dohányzÓk védelmérŐl és a dohánytermékek
fogyasáásá na k, forga| mazásá nak egyes sza bá lya ró l'
25/1998. (X}|. 27,) EÜM rendelet az e|sósorban hátsérii|ések kockázatáva|
biztonsági
kézi tehermozgatás minimá|is egészségi
követelményeiről
,/ 312002. (||. 8') SzCsM-EüM egyt.ittes randelet
munkahelyek
m unkavédelmi követe|ményeinek mi n imá|is szintjé rő|
./ 24na07N|l.3, KvVM rende|et Alízügyi Biztonság! Szabályzat

0
0

0
0

{
. r'

i

jári

és

a

do|gozÓk egészségénekvédelméve| kapcso|atosan a Munkavéde|mi SzabáIyzat
részletesen fog la|kozlk az alábbiakka|:
-egyéni védöeszkoz juttatás rendje;
.orvosi vizsgá|atok rendje ;
-nemdohányzók védelme.
A kockázate|emzés munkaktrtnként e|készÜ|t, me|y aktualizá|ása fo|yamatosan
tÖrténik'

A
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. ÜzEMELrETÉs| ADAToK RÖczírÉsE,TEcHNoLóGA|

ELLENŐRZÉSEK'

M

ÉnÉsrKVEscÁLArox

7,1. UzemelÍeféssel kapcsolatos adatok ri5gzítése
Az. iizemeltetéssel kapcsolatos adatokat az üzeme|tetők naponta köte|esek az

üzeme|ési naplóban vezetni.
Az tizemnap|óba az a}ábbi adatokat ke|l bejegyezni és kiértéke|ni:
0 szolgálatban lévő kezelők nevét, munkaidejét,
0 felhaszná|t vi!|amos és egyéb energia mennyiséget,
0 a tisztÍtitelepre érkező szennyvíz mennyiségét,
0 a kihordott szennyvíz mennyiségél,
0 áramszÜnet időtartamát, okát,
0 aggregátor üzemidejét,
0 meghibásodásokat, je|entősebb karbantartásokat,
0 gépek, berendezések Üzemidejét,
0 el|enőzött műtárgyakat,
0 szennyvíáisztítás során fe|használt vegyszereket, azok mennyiségét,
0 iszapelvéte| idöpontját, mennyiségét,
0 há|ózate|lenőrzés időpontját, e|lenőzés a|ka|mával tapaszta|takat,
0 szennyvíz mintavéte|ek idöpontját, helyeit,
0 helyszíni |aboratóriumi vizsgálatokat és eredményeit,
0 hatósági és egyéb e||ehőrzések idipontját, \
0 ke|etkező szennyvíziszap mennyiségét,
0 szennyvíziszap te|epröl történő kiszá|lításának idejéq mennyiségét,
0 ke|etkező rácsszemét mennyiségét,
0 rácsszemát kiszá||ítás idŐpontját, a kiszátlított mennyiséget,
0 keletkező és e|szá|lított hu||adékok mennyiségét,
0 ba|esetekke|, üzemzavarokkal kapcsolatos eseményeket, megtett
intézkedéseket,

pc'

Üzemnap|T fue||ék|etétképezíka szennyvíztisáíti telep működésével
kapcsolatban a Központi Laboratórium á|ta| végzett szennyvíz és szennyv,lziszap

vizsgá lati eredmények.

Üzemnap|ó vezetéséórt fele|ős

a

telepvezető, távollétében a szo|gálatban |évó

keze|ő.
A nap|óban történt bejegyzéseket a te|epvezető naponta köte|es kiértéke|ni.
A normá| Üzemtől va|ó e|téréstaz i||etékes divízióvezetőnek je|enteni ke||.

7.2.

Helyi ellenőzések'

A szennyvíztisztító telep helyi techno|ógiai vizsgátatát, e||enőrzését . az
üzemel|enőző |aboratórium kozreműködéséve| * a szennyvíztisztító telep do|gozói
végzik. Ennek során biztosítani kel| a he|yszíni mintavéte|t, a minták he|yszíni íabor

vizsgálatát, az eredmények nap|ózását, kiértékelését.
A tisztítTte|ep feladata a telepÜlésen keletkező és a te|epre juttatott szennyvizek
tisztítása. A tisztítási hatásfok el|enőrzéséhez szÜkséges a nyers és a tblepet

20,|4' jú|ius
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e|hagyó tisáított szennyvizek vizsgá|ata. Ezón kívriI vizsgáljuk a tisztítási techno|ógia
közbenső |épéseit.

8' ÜzE]

A

mintavéte|i helyek és komponensek az egyes telepek tlzemeltetési utasításaiban
vannak rósz|elezve.

A szennY

A

eredmény
megteszi
egyidejűle
vezetőt.

gyorstesztek a|apján végzett mérésekbeá|lítása az érintett divízió, mint helyi
üzemettető egység feladata, amennyiben feImerÜ| a mérések pontat|ansága, a
méréseket végzők betanításáró| il|etve a gyorstesztek felÜIvizsgá|atáró| a Központi
Laboratlrium köteles gondoskodn!, a divízió je|zései a|apján'

A

szükséges tesztek igény szerinti pót|ásáról

Kész|etgazdálkodási osztály intézked ik

a

divízió kérésea|apján

a

tisáítÓtelepek üzeme|ési engedé|yébenelóírt mérésikötelezettségek
végrehajtásáró| az Üzemvite|i Főosztály érintett egységei gondoskodnak.

3, Üzemel lenőnő

I

aboratóri u mi

7.4, Közpanti Laboratőrtumi ellenőrzések
Valamennyi szennyviztisztító telep fe|színi vízbe történő szennyvíz
kibocsátása megha|adja a 15 m./d.t, ezért a felszíni vizek védelmérŐ| szó|ó

220paa4. Ült.21.) Korm. rendelet 27. $ (2) bekezdése érte|móben a tisztÍtTtelepek
one l|enőrzésre kötelezettek'

Íarta|mazza.

hibát

l

r

ágazatve:
üzemá||a1

követe|ményeit

a

AmennYil
a szüksé

Haabt

el lenőnések

Az üzeme||enőrző |aboratóriumok munk{1át az érintett divíziók irányítják a
Techno|ógiai osztály szakmai segítségóve|. Az Üzeme|lenőrző laboratoriumok á|tal
végzett vizsgá|atok nem akkreditáltak, de a módszerek az akkreditáltakhoz köze|Ítő
pontosságú, gyors eredményeket biztosítanak. A laborok az územe|lenőrzésen és a
telepi |aborok szakmai irányításán túl - hatósági jóváhagyás esetén - öne|lenőrzést
is végezhetnek. Az üzeme||enőrzŐ |aboratóriumok képesek a szennyvíztisztító
telepeken a|kalmazott on.|ine mérörendszerek kalibrálására.is. A vizsgá|atok ktrét,
rész|etezéséta mindenkor érvényesbelső szabá|yzat rögzíti.

Az öne||enőzési terv tartalmi

a

tis

Hatósági,

Az egyes
7

ami a

2712005. (Xl|.6.) KvVM rendelet

Az önel|enőrzési terv kÜ|ön dokumentumként kerti| összeál!ításra.
A Ktizponti Laboratórium önellenőzési terv keretében végzi a tisztítóte|epek

szennyvizei nek vizsgá|atát.
A terv tarta|mazza a mintavéte|i idópontokat, a vizsgá|andi komponensek körét és a
vizsgá|ó |aboratórjum nevét |s.
Az öne|lenőrzési tervben előírt vizsgálatok alapján történik a vízszennyezési bírság
és a kornyezetterhelési díjak kiszá'mítása.
Az e|fogadott öne|lenőzési tervek 1 péIdányát a he|yszínen ke|| tartani.
A te|epek do|gozóinak közre ke|l műkodni a tervben előírtak miné| pontosabb
végrehajtásában'

minóségl
Hatósági
i||etékes
szintén e

A
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megvr
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A szennyvíáisáító te|epeken bekövetkezett megvá|tozott iizemá||apot (üzemzavar,
ami a tisztított szennyvíz minőségét kedvezót|en irányba befo|yásoló működést

rlyi

a
nti

eredményez) esetén annak ész|e|ésekora szennyvíztisztító te|ep aktuális iÉnyítója
megteszi a hatáskörének megíe|e|Ő, |ehetősége szerinti he|yi beavatkozásokat,
egyidejű|eg értesítia közvet|en felettesét és az Üzemmérnökségi szennyvÍzágazaL
vezetőt. Amennyiben a le|ep közvetlen irányítója nem tudja elhárítani vagy |oka|izálnl
a hibát és a h|ba je||ege ezt megkívánja, egyeztet az ágazaMezetőkkel. Az
ágazatvezető megbizonyosodva
szokásostól (normát üzemál|apottó|) eltéró
üzemá|lapot tényéről és konzu|tá|va a divízló-vezetővel értesítia Techno|ógiai és a
Hatósági osztá|yt.

a

lk

Amennyiben a hiba e|hárítása megkövete|i, a Divízió bevonja a TechnoIÓgiai osztá|yt
a szükséges beavatkozások megtéte|e érdekében.

Ha a bekövetkezett esemény a izennyvíáisáító te|epről kibocsátott szennyvíz

a

ll
0
a

t
t
,

minőségére befolyássa| van, a környezefuédelmi hatóság Íe|étörténő beje|entést a
Hatósági osztá|y teszi meg. Tisztítat|an szennyvíz beíogadóba vezetése esetén az
il|etékes szervek értesítese(p|': befogadó üzeme|tetője, katasztrófavéde|em stb')
szintén a Hatósági osztály fe|adata.

A

Divízió,

a

Technológiai

és a

Hatósági osztá|y egyezteti

a

megfe|elő
dokumentá|áshoz szükséges tová b b i teendőket.
.A megvá|tozott Üzemál|apot ideje alatt a Divízió gondoskod|k a kibocsátott tisáított
szennyvízből történó mintavéte|rő| (ebben az esetben pontmin1a megvéte|e
e|egendő, 4 liter rninta szükséges, de csak abban esetben veszi a Divízió a mintát,
ha ez nem esik egybe aze|őírt öne|lenőrzési mintavéte|i he||ye| és mlntavétel|el!) és
a. minta Központi Laboratóriumba juttatásáró|. Az edényzetet te|e tö|teni nem szabad,
ke||ő szabad he|yet kel| a fo|yadék Íelett hagyni. A mintavéte|ek után, valamint a
szá|lítás közben Ügye|n| ke|| a minta megfe|e|ő hőmérsék]eten tartására, HűvÖs
he|yen, hőhatástól, i||efue té|en fagyhatástól védve kell tárohi és szá|lítani. Az így
megvett mintábó| az öne||enŐzési tervben szereplcÍ tisáított szennyvízre e|őirt
komponensekre kel| a vizsgálatokat elvégezni.
Ha íelmerÜl a gyanú, hogy a szennyvíztisáító te|epet mérgezésérte, akko: a nyers
szennyvízbő| is kel| mintát venni.
Amennyiben az Üzemá||apot ideje e|húzódik tájékoztató jellegű Üzeme||enőrzö
|aboratóriumi mérésekkel történik a szennyvíz minŐség vá|tozásának figyetemme|
kísérése,szükség esetén a Techno|ógiai és a HatTsági osáály bevonásáva|.
F€' üzemál|apot normalizá|ódása esetén teljes körű |aboratóriumi vizsgálat
megrendelésére kerü| sor, me|yet a Divízió kezdeményez a Halósági osztál|yal
történő konzu|táció me||ett a Laboratórium fe|é. A mintavétel időpontját e]őzetesen be
ke|lje|enteni a környezetvéde|mi hatóság fe|é, me|yet a Hatósági osztály kötelessége
megtenni. A vizsgá|atokat ez esetben az rinellenőzési tervben rögzített rnintavételi
midnak és vizsgálaii rendnek megfe|e|óen ke|l elvégezni.
A szennyvíztisztító te|ep korábbi (normál) Üzemál|apotának he|yreá!|ásáról szóló
értesítóst a kcifnyezetvéde|mi hatóság felé elózetes konzu|tációt követően szintén a
Hatósági osztá|y teszí meg.
A szokásostil e|térő üzemá|lapo1 ész|e|ésénekidipontját, a megtett intézkedéseket,
beavatkozásokat, az uzemá||apot1a| kapcso|atos egyéb eseményeket, az ész|e|ö
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szemé|y és a havária |evezényléséVe|megbízott vezető nevét rÖgzíteni ke|l az
üzemnap|óban.

9. SZE

meghatáro zásáro|

A területi

Az ezen

üzemá||apot ideje alaü kibocsátott szennyvíz mennyiségének
az érintett szen nyvíztisztítő te|ep adottságainak füg gvényében a
. mennyiségmérő adatainak rögzítéséve|, i|letve míiszaki becs|ésse! ke|| gondoskodni.
Minden esetben gondoskodni ke|l azÚzemál|apotot je|lemző szennyvÍzmennyiségiés
minőségi adatok meg|étérőll

az Alfö|dt

A

vezet
feladatolt
ágazatve
.|^ szá

Az uzemál|apot ideje alatt tc}rténő mintavéte| érdekébena sz€nnyvíztisáító te|epeken
biáosítani ke|l két garnitÚra megfelelő mintavéte|i edényzet állandó rende|kezésre
á|lását. A kezdö garnitúrák k.ljuttatása a Központi Laboratórium fe|adata' melyet a
soron következő öne||enőzési mintavéte|ekke| egyÜtt teljesít. Eá követően az
edényzet pót|ásáról a DivíziT gondoskodik.

ve:

A hatóság felé e|őzetesen beje|entett öne||enőrzési mintavéte|t a havária, rendkívÜli
üzemá||apot ideje a|att is tgljesíteni kell, önellenörzési |aboratóriumi vizsgálat

vet
.

sz(

egyetlen esetben sem maradhat el!

2.

A telepet tartosan érő rendkívüli szennvezés esetén:
kötött

- az érintett terüle1szennyvÍzágazati dolgozóinak kÖ1elessége a ktizcsatornára
szennyvíz e|őtisztítik e||enőzése (szemrevéteIezés,üzeme|ési nap|ó

ellenőrzés), valam|nt

a

ve

szennyvízminőség öbIözetenkéntj el|enőrzése

(szemrevéte|ezés,eset|eges tájékoztató jellegii mérésekvégzésegyorstesztekke|), a
vezető tájékoztat ása az e! |en ő rzések e redményérő| ;

.

amennyiben az üzemzavart a szennyvíztisztító telepre érkező rendkívülÍ
szennyezés okozza, a Hatósági osztályt be kel| vonni a szennyezés eredetének
Íe|tárása, a szennyezés okozÓjának kiderÍtéseés a továbbl szennyezés
megakadá|yozása érdekében'Ha rendkívü|i csatornaellenózésre kerü| sor, a
Központi Laboratórium ha|adékta|anuI biáosítja az akkreditá!t mintavéteIhez
szÜ kséges fe|téte|eket.

-a

divlzió-vezető, megbízása esetén a szennyvízágazat-vezető, döntése
szerint bevonja az irányítása a|att műkodő Üzemel|enőzési Laboratóriumot, a
Központi Labora.tóriumot i|l. a Technológiai és a Hatisági osztá|yt a probléma

mego|dásába.
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szEMÉLyt FELTÉTELEK

A terüIeti és szakági iránvító
az A|Íöldvíz 7rt. műszaki igazgatója:

okleve|es építőmérnök víze||átás.csatornázás
szakirányon

fe|adatokate||átjaaterületilegilletékesolvizio@ttese'

ágazatvezetóje, va|amint a terÜletileg i|letékes iizemmémtikség ágazaivezető)e:

1.

ti

rt.

számú Terii|eti DivÍzió
vezetője

mé|yépítőüzemmérnök

vezető.helyettese

építömérnök

sze

2.

3.

4,

n

nyvízá g azat-vezetője

víze|látási és csatorn ázási Üzemmérnök

számú Területi Divízió
vezetője

vízel|átási és csatomázási üzemmérnök

vezető.helyettese

vízgazd álkodási szakÜzemmérnök

szen nyvízágazat.ve zetőie

csatornaműkeze|ő

számúTerü|eti oinvizió
vezetóje

ok|eveles építŐmérnök

vezető-helyettese

vízel|átási és csatornázási Üzemmérnök

.

szen nyvízá gazat.ve zetőie

víze||átási és csato

számú TerÜ|eti Divízió
vezetője

.

vezetó-he|yettese
sze

5.

n

okleve|es

kö

rn

ázási Üzemmérn ök

rnyezetgazdá lkod ás i a g rá rmérnök

vízépítőszakÜzem mémök

nyvízágazat-vezetője

ok|eve|es vizépítőmémök

számú TerÜleti Diviziő
vezetője

vize||átási és csatomázási üzemmérnok

vezető-helyettese

v

szen nyvízágazat-vezetője

ok|eveles vízépítömérnök

izgazdá|kod

á si

sza küze m mé rn ök

A be|ső vízminőséo e||enőrzés iránvítóia:
az A|fö|dvh Zrt. Központi Labo ratóri

u

má

na

k vezetője

:

mikrobiológus

Avíziközmű-szo|gá|tatásról szóló 2O11. évi CC|X. törvény egyes rende|kezéseinek
végrehajtásáró| szóló 58t2O13'(||.27.) Korm. rende|et 1. számú me||ék|ete szerinti

a víziközmű.üzemeltetési jogviszonyra irányu|ő szerződés kötelező tartalmi
elemei:

ellátásért fe|e|ős és a Szerződő
víziközmú-szoIgá|tató megnevezése,

2'1. az

fe|ek

címe, székhelye

2'2' az e||átásért felelos és a víziközmű Szerzodo felek
tu|ajdonos e|térése esetén a tu|ajdonos
megnevezése, címe, székhelye
2.3' az üzeme|tetés jogcíme

Szerződés 1.2. pontja

2'3. az

Szerzodés 7.1. pontja

üzeme|tetésre vonatkozó

akaratnyilván ítás, nyilatkozat

2.4'

a

vÍziközmíj-Üzemeltetési Szerződés 4.1. pontja
jogviszony |étrejöttét megaIapozó
pá|yázat
pályázati e|járásra, Vagy
né|kÜ|i szerződéskötésre feljogosító
körü|ménvre történő pontos utalás
üzeme|tetési Szerződés 13.4. pontja
2.s. amennyiben
megkötéséhez,

a

az
szerződés
módosításához,

i||etve

megszÜntetéséhez e|őzetesen va|ame|y
be|ső döntéshozóként eljáró szerv

döntése, i||etve fe|hata|mazása
szükséges, akkor annak pontos
megjelö|ése;

2'6, az üzemeltetés megkezdésének Szerződés 7 .1,B. pontja

időpontja

2]

'

a

Szerződés 8.2. pontja

víziközmű-mtjködtetésse|

kapcsolatos á|talános jogok

és

köte|ezettségek, ezen be|ü|:
a) a víziközmű-Üzemeltetésse|
kapcsoIatos szakmai követeImények
Ieírása

2'7, a

Szerződés 8.7. és B.8. pontia

víziközmű-működtetésse|
I

kapcso|atos á|ta|ános

jogok

és

kötelezel

köteIezettségek, ezen be|ü|:
b) a víziközművek rekonstrukciójára,
fe|újítására vonatkozó köteIezettségek
megosztása

2.14.

mértéke

2'7. a

viziközmij-működtetésse|
Szerzodés 8'7
jogok
kapcso|atos álta|ános
és
köte|ezettségek, ezen be|Ü
c) a viziközmű tu|ajdonosát terhe|ó
víziközmŰ-fej|esztési köte|ezettségek és
a szükséges vagy várható fejlesztések

.1

' és 8.8. pontja

l :

Ütemterve;

2,8' szerződés érvényességéreés időbe|i
hatá|v ára vo natkozó nformációk;
2'9' a szerződés módosításának

Szerződés 6.1. pontja

i

Szerzodés 12. pontja

feItéteIei:

2'10. az egészségetnem veszélyeztető Szerzodés 8.3'3. pontja
munkavégzésre
jogszabályok

és a biztonságos
vonatkozó más

e|őírásainak érvényesítését
szoIgá|ó
szabá|yok;

2.11. az e||átási terÜlet

pontos

Szerződés 6.3. pontja

víziközmŰ-Üzeme|tetés

Szerződés 8.3. pontja

megje|ö|ése;

2'12' a

szemé|yi fe|téteIei;

13.

a

víziközmŰ-Üzeme|tetés tárgyi

Szerzodés 7 '1'2. pontja (Szerződés 1.
sz. me||ék|ete)

feltéte|ei, ezen be|ü|:

a) a viziközmű-územe|tetéshez átadott
víziközmíivek és egyéb eszközök átadásátvéteIi jegyzőkönyve

2'13' a.a) a műszaki

vonatkozó adatok,

a)at'

eIlátásé
pénzüg.

2.15.
pénzüg
c)

megval
fejleszt
vagyon
átvételr
2.15.
pénzü1

d)i

megsz
adott
eIszár
2.1(
követl
2.1

megs
rendt
2.1

beke
alkal

vízik

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

azonosításra

me||ék|ete)

2.13' a.b) átadáskor fenná||ó bruttó, nettó Szerzodés 6.2' pontja (Szerződés 1' sz.
és könyv szerinti értékek,
me||ék|ete)
13' a viziközmű-Üzemeltetés tárgyi Szerzodés B'11'4. pontja
fe|téte|ei, ezen be|Ü|:
a'c) az a|ka|mazott értékcsökkenési
|eírási kuIcsok.
2'13.d) az átadott eszközök

2.15.
pénzÜgy

haszná|ata Szerződés 8.11. pontja
és

körében fe|merÜ|ő ioook

2

köte
kÜlö

adal
zök|
2.

öss:
köt(
terj<

2
kap

?2,

köteIezettségek;

2,14. az eset|eges

mértéke,módja

kiszervezés Szerződés 13.1. pontja

2.15. a

víz|közmíi-Üzeme|tetés
pénzÜgyi fe|tételei, ezen belÜ|:
a) a vízlközmű-szo|gá|tatót terhe|o, az
ellátásért fele|ős irányában fenná||ó
pénzÜgyi köteIezettségek,

2,15. a
c) a

víziközmű-Üzeme|tetés
pénzÜgyi fe|téte|ei, ezen be|Ü|:
szerződés hatá|ya alatt
megva|ósításra kerÜ|ő viziközmŰ-

Szerződés 8.5. pontja

Szerződés 8.9. pontja

fej|esztések eredményeként |étrejött
vagyontárgyak üzemeltetésre való
átvéte|ének rendje;

2.15' a
a
a
adott víziközmtj-Vagyonna|

Szerződés 11.2,1. és 1 1.2.2, pontja

víziközmŰ-üzeme|tetés
pénzügyi fe|téte|ei, ezen be|Ül:
d) szerződés megszűnése Vagy
megszÜntetése esetén
használatba

elszámo|ás rendje;

2.16.

a

következményei;

va|ó

szerződésszegés Szerződés 11'1'2. pontja

2'17' a szerzodés megszűnésére,

megszÜntetésére

vonatkozó

rendeIkezések:

Szerződés 11. pontja

2'18. a szerződés Vksztv. 32' s @ Szerződés 11.2.4' és 11.2.5.
bekezdésébenrögzített hatályvesztése

az e|látásért fe|e|ősre és a
víziközmű-szo|gá|tatóra háram|ó
köteIezettségek, jogok és garanciák,
kÜ|önös tekintettel a birtokátruházás, az

a|ka|máva|

adatszo|gá|tatás

zökkenőmentes

és az

e|számolás

|ebonyo|ítására,

2'19' a
összefüggő

Szerződés 8.11. pontja

víz|közmíi-szolgá|tatássa|
tájékoztatási
köte|ezettségek, a tájékoztatás rendje,
terjedelme

2.19' a

Szerzodés 8.12. pontja

víziközmŰ-szolgá|tatássa|

kapcsolatos e||enőrzési köte|ezettségek,
az e||enőrzések rendie teriede|me
3

pontja

2,2a. a szavatossági jogok

köteIességek;

és Szerződés 8.1. pontja

2.21.. a

környezetvéde|mi, Szerződés 8.4. pontja
vízvéde|mi
követel m énye k m eg határozása;

természetvéde|miés
2.22.

a

kockázat

és a

kárveszély Szerződés

visetésénekmódja, va|amint

vagyonvédelmi előírások;

2'23' a víziközmű-szo|gá|tatót terhe|ő,
a víziközmű tu|ajdonos irányába fennáIló

kártérítésifelelősségre
rendelkezések

2.24'

a

8.1

0'5. pontja

a

Szerződés 1 3'2'1' pontja

vonatkozó

víziközmíi Szerződés 8.14. pontja

vagyonbiztosításának köte|ezettségére

vonatkozó rendelkezések.
2.24. pont
víziközmŰ.szolgáltató
fe|e|ősségbiztosítására vonatkozó
rendeIkezések;

a

Szerződés

8..1

3. pontja

fe|ok a|áírásai:

-t
(

