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1. PREAMBULUM

1.1. Jelen szerződés célja

A je|en szerződés célja, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi

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

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

Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) fogIalt közműves ivóvízellátással

kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget tegyen, és ezáltal a viziközmű-
szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók a mindenkor hatályos jogszabályokban

foglalt követelményeknek megfelelő víziközmú-szolgáltatásban részesüljenek.

1,2. A ví zi közm íi -ii zem eltetés j o gc í m e

Felek az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő

víziközművek Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetésére, a viziközmú-szolgáltatási
tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási, a Vksztv. 2' s 4' pontjában

meghatározott ellátási területén történő ellátására az alábbi, Vksztv. 15. s (2)

bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban:

Szerzodés$ kötik.

't.3. A Felek rögzítik, hogy a településen ,,Fábiánsebestyén telepulés
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének kiépítése" elnevezésű, KEoP-
1 .2.0 I2F l 09 -201 0-0079 szám ú sze n nyvíz be ru h ázási p rojekt va n fo lyamatban.

2. ALAPELVEK

2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerzcídés tárgyát képező víziközmú-Vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011'
évi cxcvl. törvény alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi, ily módon a víziközmű-Vagyon közösségi érdek szerinti
hasznosítása és megóvása - az átlátható és felelős gazdálkodás hosszú távon

történő megvalósítása által- a törvényben meghatározott érdek.

2'2. Az ellátási felelősség elve

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

közműves ivóvízellátással és közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással
kapcsolatos víziközm ű-szo lgá ltatási feladatok e lvégzésé ről.

2.3. A szolgáltatói felelősség elve

A Víziközmű-szolgáltato, az ellátási területen a vizikozmű-szolgáltatás nyújtásáról e

szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a

rábízott víztközmij-szolgáltatás keretében a víziközmŰ-rendszer teljesítő

6
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képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a
Felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező
szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.

2. 4. Az i.i zem e I tetési j o gv i szo n yb a n éru é n y es ii l ő a l a p elv e k
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. $
('t) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vksztv. 1 s (2) bekezdésében
fog lalta k szeri nti alkalmazási so rre nd kovetelmé nyén e k betartása me llett.

3. FoGALoM MEGHATÁnozÁsox

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

4. A eÉnlerl_ÜzeueLTETÉsl szERzŐDÉs I-ÉrneHozÁsÁne
FE LJ ocosírÓ xönÜ urn Énye x MEG HATÁnozÁse

4.1 . Az Ellátásért Felelős tulajdonosi részese dése a Víziközmű-szolgáltatóban
Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 16. s (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szőló 201'l. évi cxcvl. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellőzik, tekintettel arra,
hogy az Ellátásért Felelős a Yiz|közmű-szolgáltató gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytulajdonnal rendelkezik 2013'Xll.17. napjától, a
Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 16.s (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint
kizárőlag az állam és a telepijlési onkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a
tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A szEnzŐoÉs rÁnovn
Jelen szerződés tárgya az E\látásért Felelős tulajdonában álló vízlközmú-rendszerek
Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetése, mely magában foglalja a Vksztv ' 2' s 24'
pont szerinti közműves ivóvízellátást, az ahhoz kapcsolódó települési tíizivíz
biztosítással, melyet a ViziközmŰ-szolgáltató a felhasználó részére kÖzüzemi
jogviszony keretében nyújt.

6. A szERzóoÉs HATÁLYA (IDóBELI, TERÜLETI, rÁncYt
HATÁLY)

6.1. A szerződés időbeli hatáIya
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A jelen Szerződés a Felek aláírását követően a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyó határozatának
jogerőre emelkedése napján lép hatályba' A jelen szerződés hatálya határozatlan
ideig tart.

6.2. A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerződés tárgyi hatálya kiteryed az Ellátásért Felelos tulajdonában álló
meglévo és a jövőben létrejövő közműves ivóvízellátást (az ahhoz kapcsolódó
települési tíjziviz biztosítással) biztosítő víziközmű_rendszereinek üzemeltetésére,
mely víziközmú-rendszerek átadáskori vagyonértékelését a Vksztv. 12' s (1)

bekezdése alapján a szÜkséges mtÍszaki azonosító adatokkal együttesen az 1. sz'
mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3. A szerződés terüIeti hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelős közigazgatási
területe.

7. A szERzŐoÉs lÉrnenozÁsÁnn VoNATKozo K|FEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT

7.1. A Víziközmű-üzemeltetési jog átadására, valamint a Víziközmű-szolgáltatási
tev é ke n ysé g e l I átásá ra v o n atkozó ny i l atkozat

1' Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kizárolagos jellegg el felruházza a
Víziközmű-szolgáltatót a 6.2' pont szerintl víziközmű-rendszerek bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási
helye ire nézv e a víziközmű -szo lgáltatási tevékenység ellátásá na k jog áva l.

2. Az Ellátásért Felelős továbbá kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és műszaki azonosító adatok, valamint átadás-
átvételi jegyzőkönyv szerinti viziközmíi-rendszerek víziközműveit a jelen
Szerződésben íft feltételekkel a Víziközmű-szolgáltató bérleti-üzemeltetésébe adja, a
Yízközmű-szolgáltató pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelős üzemeltetésbe
adott víziközmű-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint üzemelteti.

3' Az 5. pontban _ szerződés tárgya - megjelölt tevékenységek zavarLalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a Yíziközmű-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 1' sz. mellékletében
részletezett víziközmű-rendszer víziközműveit, valamint azok alkotórészeit és
tartozékait.

4' Felek rögzítik, hogy a Yíziközmű-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.'t. pontja
alapján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok,
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melyek a víziközmŰ-szolgáltatási tevékenység szerződésszerű teljesítéséhez a
Vksztv. és a Rendelet alapján okszerűen szÜkségesek.

5' Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló víziközmű-rendszert a YízikozmŰ-

szolgáltató a Vksztv. 15.s (2) bekezdés c. pontja szerinti Í.rzemeltetési jogviszony

keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssel keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá a

Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

6' A Felek tudomásul veszik, hogy a YÍziközmŰ-szolgáltatÓ Vksztv' 43. s (2)

bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megillető víziközmű-

szolgáltatási jogát nem engedheti át.

7' Felek rögzítik, hogy nem minősül a 7.1.6. pont szerinti jogosultság

átengedésének, amennyiben a Yíziközmű-szolgáltató a Vksztv. Vagy Rendelet

szerint a Hivatal engedélye, iIletve tájékoztatása mellett 13.1. pontban foglalt

kiszervezésre vonatkoző szabályok szerint jár el.

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

pontjában foglalt hatályba lépés napja.

8. A vlzll<özuŰ-tjzeMElTETÉssel KAPcsoLATos
RENDELKEzÉsEK

8.1. SzayaÍossági jogok és kötelezettségek

1. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
v íz\közmú-re n d sze re k v íziközmúv ei a kizár ől a g os tu laj do n á ba n á l l n a k.

2. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1' sz. mellék]etben felsorolt

víziközművekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a
víziközmu-üzemeltetés jogszerŰ folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó

uizlközmú-szoIgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné Vagy

elnehezítené.

3' Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a vízlközmŰ-
szolgáltatási tevékenység teljesítését, illetve a vizikozmű-szolgáltatás ellátásának
folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási
szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket) nem állfenn.

4' Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1. sz'
mellékletben felsorolt vÍziközmű_rendszerekre nézve a 8'1.2. pontban foglaltak

szerinti viziközmú-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezítő vagy
kizárő körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haladéktalanul

írásba n é rtes íti a Y íziközmű -szolgá ltatót.
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5. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartozó víziközmŰ-rendszerekre nézve a 8.1"3. pontban
foglaltak szerinti víziközmu-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kíván
létrehozni, úgy jog létrehozását megelőzően írásban kikéri a Víziközmű-szolgáltató
állásfoglalását annak víziközmíi-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt
hatása tekintetében'

6. A Víziközmű-szolgáltató jelen okirat aláirásával szavatossági felelcisséget
vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.

7' Amennyiben az Ellátásért Felelős a víziközmű-fejlesztést érintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem
érvényesíti, Úgy a YíziközmŰ-szolgáltató belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben
érvényesíteni. A képviselet azonban nem mentesíti az Ellátásért Felelőst a jelen
Szerződés szerinti, a Víziközmű-szolgáltató irányában fennálló polgári jogi
kötelezettségei alól.

B. Az Ellátásért Felelős a 8.1.7. pontban foglalt garanciális jogok Yíz\közmŰ-
szolgáltató általi érvényesítéséhez szükséges okiratokat szÜkség szerint átadja a
V iziközmŰ -szo lg á ltató részé re.

8.2. A víziközmíÍ-üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, míjszaki
követelmények

1' AYiziközmű-szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket -
a szÜkséges mértékben - folyamatosan, szakszerűen kezelni, Üzemeltetni és
karbantartani, VíziközmŰ-szolgáltatói feladatainak a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

2' A YíziközmŰ-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a víziközművek
üzemeltetéséről szóló 21l20o2' (lV.25.) KöViM rendeletben és a viziközmíj-
szolgáltatásról szóló 2o11. évi cclx. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5812013' (ll.27 ') Korm' rendeletben azVizlközmű-szolgáltatóra
vonatkozóa n elő írt feltételeknek;

3. AYíziközmű-szolgáltató rendelkezik a 2112002' (lV. 25.) KöViM rendelet által
előírt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti
jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel
kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi

10
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előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok:

- Vizművek Üzemeltetési Szabályzata

4. A Vízikozmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott víziközmű-rendszerek üzemeltetésére vonatkozó
vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében megindítja a szÜkséges
hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon el1ár azok megszerzése érdekében.

5' A Yíziközmű-szolgáltató a szakmai követelmények biztosítása érdekében
köteles kÜlönösen:

a' a vílogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a
hatóság által jóváhagyott üzemeltetési utasításban előírt feltételeknek
mindenkor eleget tenni;

a Víziközmij-szolgáltató teljes üzemeltetési területére vonatkozó,
mindenkor hatályos _ a vízugyi hatóság által jóváhagyott, a jelen
Szerzcídés 2. sz' mellékletét képező Vízművek Üzemeltetési
Szabály zatá ba n fo g la lt e lő íráso kat beta rta n i ;

újonnan létesített víziközmŰ üzemeltetésbe kerÜlése esetén a
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az
Ellátásért Felelős mínden szÜkséges közreműködést köteles megadni;

a jelen SzerzcÍdésben foglalt víziközmŰ-Üzemeltetési és vízikozmíj-
szolgáltatási tevékenység folyamatos ellátásához szükséges - jelen
Szerzcjdés 8'2. pontjában foglalt műszaki és a Szerződés 8.3.
pontjába n fogla lt személyi fe ltételeket biztos íta n i ;

a jelen szerződés 8.11. pontjában részletezett szükséges karbantartási,
javítási munkálatokat megfelelő időben és minőségben elvégezni;

a víziközmŰ-szolgáltatás folyamatos és zavarta]an fenntartása
érdekében napi 24 órában működő, hibabejelentés fogadására
alkalmas ügyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és
működtetni;

hibaelhárító részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és
egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását
az elhárítási határidon belül;

c.

d.

e.

11
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k.

h. A jogszabályokban, illetve az illetékes hatóságok által kiadott, a
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos engedélyekben előírt
méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;

l. üzemnaplót vezetni, amely tarlalmazza a víziközmű uzemeltetésével
kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;

1. a fentieken túl a Yíziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős
által Üzemeltetésre átadott víziközművek üzemeltetéséhez ka pcsolódó,
és az üzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági
előírásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon
károkat, amelyek az uzemeltetéshez kapcsolódó hatósági előírások
neki felróható megszegéséből erednek.

Amennyiben a hatóságok által érvényesített bírságok nem a
Víziközmíj-szolgáltatónak felróható okból lettek kivetve, úgy a
YíziközmŰ-szolgáltató köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak
érdekében, hogy az így keletkezett vagyoni hátrány a szennyező fizet
alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre áthá rításra kerüljön.

Amennyiben a 8.2.5. k. pont szerinti áthárítás nem lehetséges, úgy a
Víziközmű-szolgáltató a bírságot az érintett víziközmŰ-rendszer
költségei között számolja el.

A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivővizbázis
véd elm i felad atok ellátása is a vízlközmű-fej lesztés kivételével.

a Yíziközmű-szolgáltató pontos, hiteles, analitikus részletességgel is
áttekinthető, az ügyviteli lehetőségekhez mérten naprakész
költségkimutatásokat köteles vezetni az ellátási terÜletre vonatkozó
legyűjtéssel is.

A Yíziközmű-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért
Felelős a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megismerh eti, az adatokról
közérdekből felvilágosítást kérhet, mely írásbeli megkeresésre a
YíziközmŰ-szolgáltató a megkereséstől számított 15 napon belÜl
köteles felvilágosítást adni, adatot szolgáltatni'

Harmadik személy irányában, a szerződés teljesítése körében
felmerÜlő adatszolgáltatás során a YíziközmŰ-szolgáltató a polgári jog
üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az2011' évi CXll., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló torvény, a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni'

m.

o.

p.

12
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8. 3. A v Í zi kö z m íÍ - ii ze m elteÍésseí ka p c so l ato s s ze m él yi köv ete l m é nye k
1. A YíziközmŰ-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenysége keretében biztosítani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
víziközmíjvek üzemeltetéséről szóló 2112002. (lV.25.) KöViM rendeletben a
V íztközmtj-szo l g á ltató ra vo n atko ző an előírt sze mé lyi fe ltéte le ket.

2 A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a 21l20o2' (lv ' 25.) KöV|M
rendelet által előírt Üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és
biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségÜgyi előírásokat, továbbá az eqves tevékenvséqek ovakorlásának
személvi feltételeit; a jelen|eg érvényben lévő VízmtÍvek Üzemeltetési Szabályzata,
(2' sz. melléklet).

3. A Víziközmű-szolgáltatő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
működtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok
előírásainak a belső szabályzataiban és belső utasításaiban elóírtak szerint
minden kor érvényt szerez.

8. 4. Kö rn y e zetv é d e l m i, term és z etvé d e l m i és v í zv éd el m i k iívete l m én ye k
1. A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-rendszerek Üzemeltetése során koteles
eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az
ennek alapján elkészített belső utasítási rendben rögzített követelményeknek,
kÜlönös tekintettel a:

a' működési engedélyben;
b. ví4ogi üzemeltetési engedéIyben,
c' hulladékkezelési engedélyben;
d. önellenőrzési tervben;

foglaltakra.

2. A víziközmŰ-rendszerek üzemeltetése során keletkező hulladékokat,
esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan
betartásával köteles kezelni, illetve hasznosítani.

8. 5. A v í zi kö z m íj - tj zem elteÍéssel ka p cs o l atos p é n z ü gyi fe ltéte t e k
1. Az Ellátásért Felelős a YÍziközmű-szolgáltató általi bérleti-üzemeltetési jog
gyakorlása ellenében bérleti díjra jogosult.

2. Az Ellátásért Felelőst megillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az
aktuális vízdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott fajlagos Összeg és az
éves fe l h a s ználői szá m lá kba n kiszá m lázott v ízme n nyisé g szor zatáv al'
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3' A tárgyfélévet követő 60. napig a Yiziközmű-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévben értékesített víz mennyiségéről'

4' A tárgyévi bérleti d'rj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Yíziközmű-szolgáltató által a naptári félévet követő 60' napig szolgáltatott

adatok ismeretében állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel a Yíziközmű'
szolgáltatÓ részére.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján fizetendő

bérleti díj összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által

megállapított szolgáItatási díjban foglalt mértéknél azzal, hogy a bérleti díj nem

o kozh atj a az v íztközmű - ü zem e ltetés i tevé ke nysé g vesztesé gét.

8.6.Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
vonatkozó rendelkezések

megfizetésére, nyilvántartására

1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmű-
fejlesztés megvalósításáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek
megfelelően a Vksztv.69. s (1) bekezdésében foglalt víziközmŰ-fejlesztési
hozzájárulás j o g os u ltj a az E l látásé rt Fe le lős.

2' A Víziközmű-szolgáltató kijelenti' hogy a jelen szerződés aláírásával lemond a
Vksztv.69's (1) és a Kormányrendelet 90 s (1) bekezdésében foglalt azon jogáról,

mely szerinl a víz\közmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmű-szolgáltató részére
köteles a Felhasználó megfizetni'

3. A jelen szerződés alapján az Ellátásért Felelcís a nem lakossági felhasználó
V íziközmŰ -szo l g á ltató fe lé beje le ntett ig é nye sze ri n t:

a. felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;
b. a víziközmű_szolgáItatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa

kezd eményezett bővítéséé rt;

c. a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében;
d. az új bekötés megvalósításáért

a FelhasználÓ felé jogosult számlát kiállítani, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást
beszedni.

4. A víziközmíj-szolgáltató a Felhasználó igényének teljesítése érdekében
szükséges - avíziközmű_fejlesztésihozzé4árulás megfizetésén kívül eső minden más
- a jogszabályokban, illetve a Yízikozmíi-szolgáltató Üzletszabályzatában
meghatározott kötelezettségek Felhasználó általi teljesítését követcÍen a Felhasználó
részére átadja az alábbi dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhasználo az
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Ellátásért Felelős felé benyújtsa a víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás számlájának
kiállítása érdekében:

5.

a Felhasználó igénybejelentésének másolatát a Vksztv. 69. s (1) a-d
megfelelo pontjára h ivatkozással;
a hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentáció alapján
meg h atá ro zott vizigény szám ítását;
a Vízlkozmű-szolgáltató írásbeli hozzájárulását a közműfejlesztés
megvalósításához;
A viziközmŰ-fejlesztési hozzdjárulás mértékére a Yiziközmű-szolgáltató
mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az
Ellátásért Felelős az 5812013' (ll'27 ') sz' Kormányrendelet 90' s (3)

bekezdésében foglalt érvényesítése mellett a víziközmíj-fejlesztési
h ozzájárulás össze g ét jo g os u lt me g h atá rozn i.

Az Ellátásért Felelős a 8.6.4' pontban foglaltak teljesülése esetén 3
munkanapon belül megállapítja a víziközmű_fejlesztési hozzájárulás összegét az
adott felhasználási hely tekintetében, kiveti a víz|közmŰ-fejlesztési hozzájárulást,
melyről a Felhasználó részére számlát állít ki.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetéséről szóló írásbeli igazolását a Yíz|közmű-szolgáltató részére megkÜldi.
Ez alapján a VíziközmtÍ-szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy
kapacitás bővítést az értesítés kézhezvételét kÖvető 30 naptári napon belÜl
elvégezni'

7. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan
megállapítja, hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre álló kapacitás
mértékét három egymást követo hónapban legalább o,2 m3/nap mértékben
meghaladja, úgy köteles erről az Ellátásért Felelőst írásban tájékoztatni annak
érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet kapacitáshoz kapcsolódó
víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás kivetése megtörténjen. A jelen pont szerint a
Yíziközmíj-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és annak
befizetéséről szóló írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adott
íelhasználási hely tekintetében módosítja.

8.7. A teruszeríi v ízi közm íÍ-fej l eszÍéssel ka pcsol atos ren del kezések

1. A víziközmŰ-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülcí
fejlesztési terv elkészítése és Hivatali jóváhagyásra történő előterjesztése, illetve a
jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű-fejlesztések megvalósítása
az Ellátásért Felelős joga és kötelessége.

a.

b.

d.
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2. Az Ellátásért Felelős vizikÓzmŰveire irányuló tervszerű beruházási, felújítási
tevékenységet, melynek célja Új víziközmű létesítése Vagy a meglévő víziközmŰ
bővítése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Víztközmű-fejlesztés) a
Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 29' s (4) bekezdése alapján önálló vatlalt<ozasi
szerződés alapján jogosu lt elvégezn i'

3. A tervszerű víziközmŰ-fejlesztések körébe tartoző értéknövelő felújítások,
rekonstrukciók finanszírozására etsősorban a Yíziközmű-szolgáltató által a bérleti-
üzemeltetésbe adott víziközmíi-Vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezetet.

4. A tervszerű víziközmű-fejlesztés tárgykörébe kÜlönösen az alábbi
beavatkozások tartoznak:

A. Épütet
a' tetők cseréje és szigetelése
b' homlokzat felÚ)ítása, hőszigetelése
c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje
d' fűtéskorszertjsítés
e. burkolatépítés
f. nyílászárók cseréje

C

Teleph e lyek, védőterü lete k
a. A meglévő utak, térburkolatok teljes körű helyreállítása
b. kerítések, korlátok betéteinek, dróthálózatának, lábazatának teljes

cseréje

FÚrt kutak
a. betétszűrő cső beépítés' Vagy csere,
b. kutak vízzározása (cementezés),
c' mélyítés ráfÚrással,
d. melléfÚrásos felÚjítása

Tárolók, vÍztornyok
a. BetonfelÜletek teljes javítása, Új vízzárő,
b. Acélsze rkezetŰ víztornyok héjazatának

felújítása.

vagy koptatóréteg felhordása.
és/vagy hőszigetelésének teljes

c' Acélszerkezetíj víztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes
felÚjítása

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

e. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felÚjításaiközé
sorolandók.

f. Szellőző berendezések teljes felújítása.

V Í zti sztítás m útá rgya i

B.

I
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a. Betonfelületek teljes javítása, újvízzáró, vagy koptató réteg felhordása'
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

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

csatorn asza kasz cseréje.
d. Csatornák, Vagy nyomóvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal

végzett javítása minimálisan két ellenőrző akna, vagy mtítárgy közötti
távolságban.

e. Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáro vakolat
készítése, aknafed lap cseréje).

f. Csőköteges, vagy lemezes Ülepítők betéteinek teljes cseréje'
g. AcélszerkezettÍ tartályok valamennyi acélszerkezetének teljes

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

sorolandók.

F. Vízvezetékek és műtárgyai
a. Meglévő vízvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő

csőhossz eléri, vagy meghaladja a cső gyártási hosszát, vagy legalább
az 5 m{.

b. A vezetékek szakaszos, csomópontok közötti szakaszon, de legalább
egy gyártási hosszt, vagy 5 métert meghaladó hosszban vagy teljes
hosszban történő cseréje, Vagy ha a cserét csak vákuumos
vízszintsüllyesztéssel lehet megvalósítani, és ha csak a vezetéket
cserélik.

c. Szerelvények cseréje (aknák szerelvényei, elzárő szerelvények,
szivacsbeh elyező, mosató hely, tűzcsap, közkifolyó).

d. A bekötővezetékek cseréje.
e. Aknák teljes körű felújítása'

G. Szivattyútelepek, nyomásfokozók, átadási pontok
a. Betonfelületek teljes javítása, uj vízzárő, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kitakarás nélkÜli technológiákkal végzett javítása

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

sorolandók.

H. Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, téruitágítás
a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, Vagy

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

I
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l. Szennyvízelvezető rendszer (gravitáciÓs és kényszeráramoltatású) és
műtárgyaik

a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendő csatorna szakasz
hossza meghaladja a cső gyártási hosszát és a 4 métert, Vagy a
vezeték és idom cserét csak vákuumos vízszintsÜllyesztéssel lehet
megvalósítani, ha csak a vezetéket cserélik.

b. Bekötőcsatornák cseréje.
c. Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása

minimálisan két ellenőrző akna közötti távolságban.
d. A csatornaakna megsÜllyedésének megszüntetése, ha az az akna

újjáép ítésével jár egyÜtt'
e. Aknák teljes körű felújítása.

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

vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfeltjletek teljes javítása ésvízzárő vagy koptató réteg felhordása'
d. Aknák teljes körű felújítása.
e. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításaiközé

sorolandók.
f. Átemelő szivattyÚk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

K' Szennyvíztisztítás, tárolás mŰtárgyai
a. Betonfelületek teljes javítása, ujvízzárő, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezeték szakaszos, Vagy teljes hosszban történő cseréje' ha csak a

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

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

és szabályozó szerelvények komplett cseréje.
g. lszaprothasztók hőszigetelésének, Vagy kupolájának teljes körű

felÚjítása.
h' A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felÚjításaiközé

sorolandók.

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

18



ff
EÉnlr-rl * urnl*'tl=llr:li s t szrn;*í-}lr$

M' lrányÍtástechnikai, informatikai eszkozok
a. eszközök cseréje
b' eszköz fődarabok cseréje
c. eszköz teljes korű felÚjítása

8.8. A gördülő fejlesztési teru

1. Felek rögzítik, hogy a víziközmú-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága

érdekében a Vksztv. 11. s szerint gördüIő fejlesztési tervet készít az Ellátásért

Felelős az arra irányadó mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában

és tartalommal.

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

fejlesztési terv) Hivatal részére történő elkészítése és benyújtása a Vksztv. 11. s (3)

bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellátásért Felelős

kötelezettsége.

3. A Víziközmű-szolgáltató kotelezettséget vállal arra, hogy a 8'8'2. pontban

foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz aYíz|közmű-szolgáltató írásban javaslatot

készít' illetve annak elkészítéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad

az Ellátásért Felelősnek.

4' A Víziközmű-szolgáltató legkésőbb a tárgyévet megelőző év augusztus 15.

napjáig tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelőst a közműveinek általános

állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy eIőterjesszen az egy éven belül szükségessé

váló rekonstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában a Yíziközmű-szolgáltató az

egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerülési költségét,

illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is

köteles ismertetni, az Ellátásért Felelős közművagyon gazdálkodássaI kapcsolatos

következő évre vonatkozó döntéseinek elősegítése érdekében.

5. A rekonstrukciós és felújítási munkák költségét az Ellátásért Felelős

szerepelteti az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében.

8.g. A hibaelhárítássat i5sszefüggő értéknövelő felújÍtásokra vonatkozo

rendelkezések

1' Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan

beavatkozást igényel, s a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve

értéknövelő felújítások számviteli kategóriájába sorolódik, s javÍtás jellegű

beavatkozásra nincs mód, ilIetve az nem lenne ésszerű, Úgy a pótlás, rekonstrukció

és értéknövelő felújítás elvégzésére a Yíziközmú-szolgáltató jogosult, illetve a

biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben kcjteles is.
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2' A Vksztv. 30' s (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekében a Víziközmtj-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerÜlő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény
rendelkezései alapján az értéknövelő felújítások korében számolhatók el.

3. Az 1' pontban foglaltakon kívül a YíziközmŰ-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felÚjítás körébe tartoznak, és amely
elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné Vagy egyéb kárveszély
felmerü lésével közvetlen Ül fenyeget.

4. Ezen fejezet hatálya alá tartoző beavatkozások tekintetében a 8.1 1'2' és
8. 1 1'3. po ntba n fog la lta k szerint jár a Y íziközmű-szolgá ltató

5. A 8.9.1 .,8.9.2' és 8.9.3. pont szerinti műszaki probléma esetén aYíziközmij-
szolgáltató a hiba bekövetkezésétől számított két munkanapon belÜl - ahol az
Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser szolgálatot
működtet azonnal - értesíteni köteles az Ellátásért Felelőst, aki jogosult képviselője
útján a beavatkozást megtekinteni, arról tájékozodni.

6' Ha a Víziközmij-szolgáltatónak felróható okból a jelen 8.9. pont szerint
víziközművek elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás
folyamatosságát Vagy biztonságát veszétyezteti, az Ellátásért Felelős a jelen
szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesítésre elégséges határidő
egyidejű kitűzésével írásban felszólítja a ViziközmŰ-szolgáltatót a szÜkséges
intézkedések megtételére, s ennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat
a szükséges beavatkozások elvégzésérol'

7. A Yiz|közmű-szolgáltató a 8'9' pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke alapján , árjegyzéki besorolás
hiányában pedig a teljes önköltség + 3yo árrést tarlalmaző áron jogosult, a naptári
félével követő hónaptól, 90. napra szóló fizetési határidővel az Ellátásért Felelős felé
leszámlázni.

8' A teljes önköltségi ár a Hivatat által jóváhagyott, önköltségszámítási
szabályzaÍ szerint meghatáro zott ár.

9. A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelcí felÚjítások, rekonstrukciók
körébe tartoző munkák finanszírozására els<jsorban a VízikozmrÍ-szolgáltató által a
bérleti-üzemeltetésbe adott víziközmŰ-Vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt
fedezetet.
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10' A Yíziközmű-szolgáltató a számla megküldésével egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megkÜldeni, metyek szÜkségesek ahhoz,
hogy a viziközmŰ-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontből az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteliszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

11. A hibajelleggel, váratlanul felmerÜlő értéknövelő felÚjítások tárgykörébe
kÜlönösen a 8.7.4. pontban felsoroltak tartoznak.

8.10.A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létreji5tt vagyontárgyak
iizem eltetésre való áfuételének ren dj e

1. A Víziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmŰ-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő víziközmíj az Územbe helyezés napjával az Ellátásért Fetelős tulajdonába
kerül.

2. AVíziközm[i-szolgáltató a kiállítottszámla megküldésével egyidejrileg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szÜkségesek ahhoz,
hogy a víziközmŰ-fejlesztés műszaki és értékbeli szempon tbol az Ellátásert Felelős
könyveiben a számviteliszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen'

3' Az elvégzett víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejövcÍ
víziközműveket az Ellátásért Felelős számviteti nyilvántartásba Veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényről tájékoztatja a Víziközmij-
szolgáltatót.

4' A nem a víztközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmŰ-fejlesztés esetén a
kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példán yát az Ellátásért
Felelős szintén meg kü lde n i köteles a V íziközmű -szolgá ltató részére'

5' A Viziközmű-szolgáltató - amennyiben a víziközmű-létesítmény rendelk ezik a
Víziközmij-szolgáltató hozzájárulásának figyelembe vételévet kiadott viz;ogi létesítési
engedéllyel, és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély azt előírja, úgy a próbaÜzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a víziközmű üzemeltetésre alkalmas - köteles és kizárólagosan
jogosult a megvalósult víziközmíi-létesítményt üzemeltetésre átadás-átvételi és
tizembe helyezési eljárás keretében átvenni.

8.1 1. Karbantaftás és javÍtás

1. A Yíziközmíi-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles a
karbantartási és javítási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az
üzemeltetésben lévő Ellátásért Felelős tulajdonában álló víziközmŰtárgy,
nyomvonalas létesítmény, berendezés, fetszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli
mŰködtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,

t
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zavartalan és biztonságos működtetését szolgáló javítási, karbantartási munka saját

költségen tö rténő e lvégzését, va la m i nt az ezekre vo natkozó h ibaelh á rítást.

2. A Yíziközmíi-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járő hibaelhárítást a

hibaje1entést követően azonnal - de legkésőbb három órán belül - tartozik

megkezdeni.

3. A közvetlen kárveszéllyel nem járő uzemzavar elhárítást a Yizlközmű-

szolgáltató a hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésobb 3
munkanapon belül tartozik megkezdeni.

4' Amennyiben a Víziközmű-szolgáltatónak felróható okból a víziközműtárgyak,

eszkcjzök, berendezések karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás

folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra

történcÍ hivatkozással írásban felszólítja a Víziközmű-szolgáltatót a munka

elvégzésére. Ha a VíziközmtÍ-szolgáltató ennek ellenére is késlekedik a karbantartás

vagy javítás elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelős jogosult a

Víziközmű-szolgáltató költségére elvégezni.

5. A karbantartás és javítás tárgykörébe a viziközmúvek-üzemeltetésével

összefüggő, a 8.7'4' pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak, így különosen a

használatban lévő tárgyi eszköz üzemképességének folyamatos, zavarLalan,

biztonságos megőrzése, az eztszolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve

a tervszerű, megelőző karbantartást és mindazon javítási, karbantartási

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

Íődarabnak, illetve a vezeték-hálózaton végzett csőtorések elhárítása stb.), oly

mÓdon' hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

8.12'Víziközmíi-vagyonnal folytatott víziközmíi-szolgáItatáson kívÍiIi
vál l al kozási tevékenység

1' A Víziközmű-szolgáltatót a Vksztv. 43. s (4) bekezdés szerint megilleti az
általa üzemeltetésre átvett viz\közmú-rendszerek kizárőlagos hasznosítási joga oly

módon' hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víz|közmú-szolgáltatási
tevékenységre meghatározottak teljesÜlését, illetve az nem Veszélyeztethetl az

v íztközmŰ-Va gyo n állagát, a fo lya matos, b izto n sá g os e l látást.

2' Az Ellátásért Felelős megerősíti azt a szándékát, hogy az Üzemeltetett

vagyontárgyak hasznosításához hozzájárul (különösen a víztornyon antennák

elhelyezéséhez, reklámfelületek, terÜletek stb. bérbeadásához), és erre vonatkozóan

a Y íziközmű -szo l gá ltató bé rbead ási szerződ ése ket kössö n.
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3. A korábbi víz|közmŰ-szolgáltató által megkötött bérleti szerzodéseket a
VizikózmŰ-szolgáltató az adott teleptilés Üzemeltetésének átvételét követően, mint

bérbeadó a saját nevében újraköti a bérbevevőkkel (továbbiakban a jelen

szerződésben a Vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő),

amely esetben az Ellátásért Felelős a jelen szerződés vagyonhasznosítási
pontjának 4. alpontjában rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szükséges'

4. Abban az esetben, ha egy új,

Bérbevevő lép fel bérleti szándékkal
re n d e l kezése ket alkalmazzák:

korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkező
a Yíziközmű-szolgáltató felé, a Felek az alábbi

4'1. Víziközmíj-szolgáltató az
létrehozását

adott Bérbevevővel megkötendő bérleti
megelőzően Bérbevevőtől beérkező

szándéknyilatkozat (igény) alapján írásban tájékoztatja azEll'átásért Felelőst.

4'2' Az Ellátásért Felelős a tájékoztatás alapján írásban megkÜldi a bérleti

szerződés létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását Vagy esetlegesen
elutasító döntését a Yíziközmű-szolgáltató részére. Amennyiben az Ellátásért
FelelcÍs a bérleti szerződés megkötéséhez nem járul hozzá, köteles az
elutasítás okát megjelölni az alábbi indokok valamelyikére való hivatkozással:

a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma ellentétes a település városképét rögzítő rendelettel Vagy a
műszaki tartalom ütközik a rendeletben foglaltakkal'

b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendsze$ műszaki
tartalma a településen hatályos Helyi Epítési Szabályzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető módon
lett meghatározva'

c) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
te rÜ letén m ti köd o egyéb m űszaki bere nd ezések mű köd ését zav arja.

4.3. Amennyiben a 4.2' pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belÜl
az Ellátásért Fele|ős nem értesíti a Víziközmű-szolgáltatót, azt a Felek úgy
tekintik, hogy a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásét1 Felelős
hozzájárul'

5' A Víziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében a harmadik személyek által
okozott károkért az Ellátásért Felelős irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta
volna.

6. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagyontárgyak bérleti jogviszony
keretében történő hasznosítása esetén a Viziközmíj-szolgáltató éves
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vagyonhasznosítási jutalékot fizet az Ellátásért FeIelősnek a bérleti jogviszonnyal

összefüggően, a tárgyévi bérleti díj 80 oÁ-ának megfelelő összegben. Ezen jutalék

elszámolási időszaka minden év január 1. és december 31. napja közötti időszak.

7' A Víziközmű-szolgáltató a tárgy év december 20' napjáig értesíti az Ellátásért

Felelőst arról, hogy a december 31-i teljesítési időpontra vonatkozóan, a tárgy évet

követő január 1. és január'l5-e közötti időszakban történő kiáIlítással, a kiálIításától

számított 30 napos fizetési határidővel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan

állítson ki számlát a Víziközmű-szolgáltató felé. Az értesítés részletesen tartalmazza

a számlázásához szükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését,

szerződésazonosítót, a bérbe adott vagyontárgy megjelölését, a szerződés tárgyévi

időszakát, társaságunkat megillető nettó bérleti díjakat illetve az azokből számított

önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalékot'

8.1g.A VÍziközmű-ijzemelteÚéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési

kötelezettségek

1. Felek megállapodnak abban, hogy azállamháztartás szervezetei beszámolási

és könywezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos

jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelős könywiteli mérlegében

kimutatott eszközeire - ezen belÜl a víziközmŰ-Vagyonra - vonatkozó éves leltározási

ktltelezettség teljesítése érdekében együttműködnek, a szÜkséges adategyeztetést

elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesÍtik.

2. A víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő viziközmú Vagyon esetén

az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.10.3' pontja szerint köteles a Víziközmtj-

szolgáItatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba véteIről, valamint a létrejött

u iziközmú-Va gyo n m űszaki para métereiről'

3. A jelen Szerződés 8.8. pontjában foglaltak szerint a Víziközmű-szolgáltató

köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördülő fejlesztési terv elkészítéséhez,

annak benyújtásához.

4' A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartoző viziközmŰvek értékcsökkenési

leírási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára _ jogosult és

köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,

hogy a rró l írásban tájékoztatj a a Y íziközm ű -szolgá ltatót.

5. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. s -ban foglalt felhatalmazás alapján

személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezeIés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében egyÜttműködésre kötelezettek.
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8.14. A Feleket megillető ellenőrzési jogosultságok, az ellenőrzések rendje

1. A Yíztközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan' a víziközmŰ-
üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tu lajd o n ába kerü lő víziközmúveke n ha rmad ik sze mély vé gez.

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

3' A Víziközmű-szolgáltatató eIlenőrzésijoga kiterjed a tervezés (8'14'4' pont), a
kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8'14.5. és 8.14.6' pont).

4. Az Ellátásért Felelős köteles bevonni aYíziközmű-szolgáltatót a 8'14.1. pont

szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelőzően, mely eljárásban a Víziközmű-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tenni'
Ennek keretében a Yíz|közmŰ-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelőst tájékoztatni
az általa szakszerűtlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki
megoldásról'

5' Az Ellátásért Felelős írásban köteles értesíteni a Víziközmű-szolgáltatót a
8'14'1' pont szerinti munkák megkezdéséről.

6' Az Ellátásért Felelős a 8'14'1' pontban foglalt munkálatok műszaki átadás-
átvételi eljárására meghívja a Yíziközmű-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenni, mely észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

7. A Víziközmű-szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen, vagy a
jóváhagyott tervtol eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) sÚlyától
függően, tudomására jutását követően azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti
az Ellátásért Felelősnél a munka azonnali leállítását, javítást, cserét.

8. Abban az esetben, ha Víziközmű-szolgáltató 8'14.4', 8'14.6., valamint a
8'14.7. pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
üzemeltetését a Viziközmű-szolgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhatja.

9' A Víziközmű-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelőst
megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tarloző viziközmíi-létesítmények
üzemeltetésének, állapotának, valamint a vizikozmű-szolgáltatás minőségének
ellenőrzési joga'
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10' Az Ellátásért Felelős, mintképviseteti''

;::i11r'Í2."Y^:,^:]:'1'-"1::l:]::.,19s'"nau'-.** Vagy meg bízása alapjánvégzett nem közműves szennyvízszállítási r,,irrroiial;;'.,'';:;:;'"iff:i1lszemélynek a teljesítése korében felmerülő tevékenységét annak jogszabályimegfe lelősége szempontjá ból ellen őrizze'

11' A8'14'í0' eljárása során aYÍziközmű-szolgáltató munkatársa köteles fettárni,miszerint az Ellátásért Felelős képviseletében jár el' A Víziközmű-szolgáltató azellenőrzés eredményéről minden esetben, .nn"k megtörténtétcjl számított 8 naponbelÜl írásbeli tájékoztatást köteles adni azEllátásért Felelős részére.

12' Az Ellátásért Felelős az ellenőrzés során birtokába kerÜlt adatokat,információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsánnem használhatja fel.
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8.15. A V í z i k ij z m íi - s z o t g á I ta t o felelősségbiztosÍtására vonatkozoktjtelezettségek

1' A Víziközmű-szolgáttató a jeten Szerződés a]áírásávat a Vksztv. í9. S-aalapján kötelezettséget vállal a víziközmŰ-szolgáltatáshoz kapcsotódófelelősségbiztosítási szerzcÍdés megkötésére, a felelcísségbiztosítási jogviszonymeglétéről a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

íu,o.ol"i''15'1' 
pont szerint felelősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok

a. általános feletősségbiztosítás;
b. a v íziközmű-szolgá ltatá s i tevé ke nysé g fe le tőssé g b iztos ítása ;c. munkáltatói feletősségbiztosítás;
d. körny ezetsze n n yezés i fe te lőssé g b iztos ítás ;e. teljesítési segédek, alvállalkozók tevékenys égéhez kapcsolódófelelősségbiztos ítás ;f Munkagépek' munkagépként használt gépjármr1Ívek által okozott károkfelelősségbiztosítása 

;

g' jármŰ flotta kötelező felelősségbiztosítása.

8.1 6. A Víziközmíi-vagyon vagyonbiztosÍtására vo n atkozó kötel ezettség e k1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 9. $vagyonbiztos ításáról az Ellátásért Felelős
(6) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon
köteles gondoskodni.

2' Felek megállapodnak abban,. hogy amennyibe n az Ellátásért Felelős abiztosítási évet megelőző év szeptember áó. napjáig ; 

'i'irözmű-szolgáltató 

részéreírásban nem tesz ellenkező tartalmÚ 
.n.yilatkozátoi ugy a Víziközmíj-szolgáltató avíziközmíj-vagyonbiztosítást a Ptk. 6:440 $ második-árdulata alapján jogosult azEllátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.
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3. A 8'16.2' pont szerint ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak kell tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkötött vagyonbiztosítási köfuény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartalmazó írásbeli értesítést.

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

8.17. Az EIIátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közterüIetek használata

1' A VíziközmŰ-szolgáltató kötelezettségeinek gyakorlásához a szÜkséges
mértékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási tertjletén lévő Ellátásért Felelős
tulajdonában álló közterületeket igénybe venni, az utakra, illetve közterületekre
vonatkozó szabályok betartása meIlett.

2. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai
ellátása érdekében a YíziközmŰ-szolgáltató által igénybe vett közterÜleten a
YíziközmŰ-szolgáltató emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést használó
járműveire parkolási díjat nem érvényesít.

8. 1 8. F e l es/egessé v á l ő v Í zi közm íj v ek ü z e m eltetés b ő I tö rté n ő kiv o n ása

1. A szolgáltatásban feleslegessé váló viziközmű-Vagyon üzemeltetési körből
történő kivonását a YíziközmŰ-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartozik azt
elfogadni.

2. A jelen pont szerinti víziközmŰ-Vagyon üzemeltetésből való kivonásának
költségei az Ellátásért Felelőst terhelik.

8.19. A rendszer-fiiggetlen tárgyi eszközök speciális elszámolási kérdéseirőt

1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv.7.s (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszer fÜggetlen víziközmtj-elemek térítés ellenében a8.19'4' d. pontban
fog lalta k szeri nt a Y íziközmű -szo lgáltató részé re átadásra kerÜ l nek.

2. Felek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a vizikozmű olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a víziközműtől állagsérelem
nélkül elválaszthatók és a víziközmíj-há]őzaÍon Vagy a víziközmij-hálózatok kozött -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. s 17. pont),
így különösen:

Á. Gépi berendezések:
a. kÚtszivattyúk (bÚvárszivattyúk, villanymotor);
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b. vízmérők;
c. motoros tolozárak hajtóművei;
d' szennyvízátemelők búvárszivattyúi;
e. szennyvíztelepi átemelo szivattyúk;
f. szennyvíztelep reaktortereinek keverői.

B. lrányítástechnikai eszközök:
g folyamatos mérők és adatgyűjtők (on-line);
h. adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelző és

adatátviteli kábelek;
vezérlők, berendezések (PLC) ;

folyamatirányítók (PC-k, szám ítógépek) ;
folyamati rá nyítÓ szoftverek.

3' A YíziközmŰ-szolgáltató a rendszerfÜggetlen vÍziközmú-elemet számviteli
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkÜlÖnítetten tartja nyilván, és
gondoskodik a szÜkségessé váló felújításáról, pótlásáról.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a 8'19.2' pontban részIetezett tárgyi
eszközök tulajdonjogának tekintetében a következcj speciális szabályt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:

Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tarhoző tárgyi
eszközöket az Ellátásért Felelős a következő Ütemezés alapján, folyamatosan,
té rítés e lle nébe n a Y íziközmű-szolgá ltató tu lajdo n ába adja.
Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-független tárgyi eszközön
szÜkségszerűen eIvégzett felújítási és pótlási munka ráfordításait a Társaság
saját könyveiben aktiválja' Az Ellátásért Felelős az eszközérték nullára történő
leírásáig (nulla eszközértéket eredményező értékvesztés elszámolásáig) az
eszközt nyilvántartja.
Felek rÖgzítik, hogy addig, amíg azEllátásért Felelős tartja nyilván az eszközt,
úgy a YÍzlközmŰ-szolgáltató ráfordításait bérelt Vagyonon végrehajtott saját
beru házása ké nt, reko nstru kcióként ta rtja nyi lvá n.

Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy az üzemeltetéshez szükséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékű tárgyi eszköz tulajdonjogát Yíziközmíj-
szolgáltatónak a leÍrást követő év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó
érték 1o olo- os értéken számított vételár megfizetése ellenében átruházza
kivéve, ha a YÍziközmű-szolgáltató selejtezési eljárás Iefolytatására tesz
javaslatot.
A d' pont szerinti esetben a Víziközmű-szolgáltató _ az üzemeltetéshez
szÜkséges mennyiségben - az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.
A feleslegessé váló rendszer független víziközmíi-elemek tekintetében a
Y íziközmtj-szolgá ltató n ak nem á l l fen n vételi köte lezettsége'

i.

j

k.

b.

C-

d.

e.
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5. A tulajdonjog változás eredményeképpen a Yíziközmű-szolgáltató
vállalja, hogy a tárgyi eszközön a változást követően eszközölt rekonstrukciós,
felújítási és pótlási munkákat saját működési bevételeiből finanszirozza, az összeget
az Ellátásért Felelősre bérelt közmŰvagyont érintő rekonstrukciós elszámolás
keretében át nem terhelheti.

6. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatáIya alá tarloző tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatálya is kiterjed
és a támogatási szerződés a tulajdon átruházásátkizárja, vagy jelentősen elnehezíti,
úgy a gátló körülmények megszűnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Fe|elős
tulajdonában maradnak.

9. A vizl<özuŰ_szoloÁlrnrÁsl JOGVISZONNYAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

9.1, Köziizemi szerződések megkötése

1. AYiziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelős közigazgatási területén található
felhasználókkal a Polgári Törvénykönw, a Vksztv', a Ptk. és a Rendelet előírásai
szerint köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közüzemi szerződést
megkötni.

2' Amennyiben az Ellátásért Felelős kozigazgatási területén található, a
YíziközmŰ-szolgáltató á|tal üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan
tulajdonosa (vagy egyéb jogcímen használója) az ingatlan közműhálózatba való
bekötését kezdeményezi, a VíziközmŰ-szolgáltató a bekötés lehetőségeiről és
fe ltétele iről előzetes tájékoztatást ad.

3' A Vksztv. 8' s (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező Felhasználó
(Vksztv. szerint Beruházó) az így létrejövő bekötővezeték víziközmű tulajdonjogát az
Ellátásért Felelősre átruházza' Az átruházásról szóló szerződés tekintetében a jelen
okirat aláírásával az Ellátásért Felelós meghatalmazza a Yíziközmű-szolgáltatót,
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse.

4' A Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az így létrejövő
vízlközmű-Vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett negyedévente adatot
szolgáltat az ElIátásért Felelősnek.

5. A bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készítését - a
jogszabályi feltételek teljestilése estén - azYíziközmű-szolgáltató vagy megbÍzott1a
köteles elvégezni'

6. A víziközmii-szolgáltató köteles a víziközmŰ-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendelettel összhangban a Hivatal áltaI
jóváhagyott Üzletszabályzatban rögzíten i.
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7. A víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal a vízlközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatainak ellátására a mindenkor hatályos
Üzletszabá lyzatban meg hatá rozott helyeken.

8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan melléklete (4. sz.
melléklet) a Rendelet 1. sz. meIlékletének 't.3' pontja alapján a társaság
Üzletszabályzata.

9.2. Díjak beszedése

A Yíziközmű-szolgáltató jogosult és egyben tartozik a víziközmű szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben víz- és csatornaszolgáltatási díjat
felszámítani, továbbá az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelelően a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást, valamint a vízterhelési díjat beszedni, illetve ezen
d íjigényeket érvényesíten i.

1o. A vizlt<oztuŰ_szolcÁLTArÁs oí.lÁnn VoNATKozo
RENDELKEzÉsEK

10.1. A jelen szerződés megkötésekor hatályos dÍjak

1. Az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés aláírásával szavatolja, hogy a
Szerződés hatályba lépésekor alkalmazott, a Szerződés 5. sz. mellékletében
rögzített víziközmű-szolgáltatási díjak a Vksztv-ben foglalt rendelkezéseknek
megfelelnek.

2. A Felek rögzítik, hogy a 5. sz. mellékletben foglalt víziközmŰ-szolgáltatási
díjakat a Vksztv. 74. s (2) bekezdés 3. pontjában foglalt - a víziközmű-szolgáltatás
díjára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó - miniszteri rendelet
hatályba lépéséig a\kalmazzák.

10.2. A jelen szerződés hatálya alatt alkalmazoft díjak

1' A 10"l. pontban rögzített szolgáltatási díjak módosítása a Vksztv.65. s (1)

bekezdése alapján az árhatőságijogkörrel felruházott miniszter által történik.

2" Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vksztv. 65. s (4) bekezdésében
foglalt, díjelőkészítő, díjfelÍ.lgyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
tájékoztatási kÖtelezettségek Hivatal irányában történő teljesítése érdekében
együttműködnek.

3. Felek rögzítik, hogy a Vksztv' 76. s (3) bekezdésében rögzített esetben a
víziközmű-szolgáltató jogosult az alkalmazott díjtól eltérő díj alkalmazásához történő
hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz, mely kérelem előterjesztése
tekintetében a Felek egyÜttműködnek'



!xsri*ffi
ffi nRl=rt * ÜZnfujil.LTnTrsi s;rF?ZÜnr$

11. szERzóoÉs MEGszÚttÉsl FELTÉTELEK

11,1. A szerződés megszíÍnésének módjai

1. Jelen Szerződést a Felek írásban közös megegyezéssel megszÜntethetik'

2. A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20' $-ában foglaltak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető
meg.
3. Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. s (2) bekezdésben foglaltak szerinti
feltétel bekÖvetkezésével.

4' Jelen Szerződés megszűnik továbbá a Vkszfu. 32. s (4) bekezdésében foglalt
közérdekű üzemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint más víziközmŰ-
szolgáltató általi birtokba lépéssel egyidejűleg.

11.2. A Szerződés megszíinésének szabályai
1. Jelen Szerződés megszűnésekor a VíziközmŰ-szolgáltató ellenszolgáltatás
nélkÜl, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban (üzemképes
állapotban) köte|es az Ellátásért Felelősn ek a szerződés megkötésekor rábízott és a
szerződés ideje alatt keletkezett, azEl]átásért Felelős tulajdonátképez(5 víziki)zmŰ-
rendszert - a Víziközmű-szolgáltató tulajdonába került rendszerfüggetlen-víziközmű
elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba
lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekű Územeltetés esetén a Hivatalnak átadni.

2. A Felek jelen szerződés megszűnése esetén az Üzemeltetésbe adott
közművagyonnal kölcsönösen elszámotnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős
köteles megtéríteni a YízközmíÍ-szolgáltató által az Él|átásért Felelősnek átadott
rendszerfüggetlen víziközmíj-elemek értékét, melyek kimutathatóan a Yíziközmű-
szolgáltató finanszírozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtérítendő összeg a Yíziközmű-szolgáltató finanszírozásában
megvalósult rendszerfÜggetlen víziközm(j-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó
éftéke.
3' A jelen Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségekre a víziközmrÍ-szolgáltatásról szóló 2o11' évi CCIX. törvény
21. $-ában foglaltak azirányadők.

4. A jelen Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében rogzített hatályvesztése
alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt egyÜttműkcidni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének
zav artalan lebonyol ítása érdekében.

5' A jelen Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése
tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vkszfu. 21' $-ban foglaltak, a
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birtokátruházása a jelen Szerződés 11.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a
1 1 .2'2' pontjában foglaltakat alkalmazzák.

12. A szEMőoÉs
RENDELKEzÉsEK

rrnÓoosírÁsÁnn VONATKOZO

12.1. Közös megegyezéssel történő módosítás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárőlag írásban módosítható
a Felek közös megegyezésével'

12.2. Jogszabály változás okán szükséges módosítások

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

13. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
13.1. A kiszeruezésre vonatkozó rendelkezések

A víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a Vksztv. és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 35. s (1) bekezdése
szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását' E körben a
Víziközmíi-szolgáltató köte|ezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett
tevékenységek Hivatal részére történő tájékoztatási és engedélyezési
kötelezettségének jelen szerződés hatálya alatti teljesítésére.

13.2. A kockázat és kárueszéIy viselésének módja' valamint a vagyonvédelmi
eIőírások

1. A Víziközmű-szolgáltatató a víziközmŰ-üzemeltetésbe vett viziközmű-
rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles
használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles megóvni, azzal, hogy a
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisÜléséből Vagy megrongálódásából
eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel
járó kockázatokat viselni köteles.

2. A Víziközmű-szolgáltató kötelessége az üzemeltetésre részére átadott
víziközmŰ-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépíteni (kiépíttetni) és működtetni, illetve szÜkség szerint víziközmŰ-rendszer
őrzésvédelmét biztosítan i.

13.3. lrányadó jog

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

13.4. Jelen szerződés éruényességéhez sztjkséges előzetes döntések

1' A jelen Szerződés aláírására a Yíziközmű-szolgáltató által a Víziközmű-
szolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásáva| az lgazgatóság 2014'

napján hozott határozata alapján került sor. Ennek
megfelelően a jelen Szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó minden
további írásbeli jognyilatkozat megtételére a Víziközmű-szolgáltató mindenkori jelen

ügycsoportban képviseletre feljogosított személye az lgazgatóság jóváhagyó
haiár ozatáva l j og os u lt.

2' A jelen Szerződés aláírására az Ellátásért Felelős álta| a Fábiánsebestyén
Község Önkormányzata képviselcÍ-testületének .... Sz. határozata
alapján került sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés módosítására,
megszÜntetésére vonatkozó minden további írásbeli jognyilatkozat megtételére az
Ellátásért Felelős képviseletre feljogosított személye a Fábiánsebestyén Község
Ö n ko rmá n y zala Képvise lő-testü leté n e k j óvá h a gy ő határ ozatáva l j o g os u lt.

1 3. 5. Részleges éruénytel enség

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

13.6. Viták rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita
merül fel, Úgy megkísérlik azt békés úton megoldani' Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglaIt valamely igényének
érvényesítése végett' Amennyiben az egyeztetés 30 napon belÜl nem vezet
eredményre, Úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres
úton, bíróság előtt érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzcídésből eredő
valamennyi vitás kérdés eldöntésére a pertárgy értékétől függően a Békéscsabai
Járásbíróságot, illetve a GyulaiTörvényszékkizárőlagos ilIetékességét kötik ki.

14. Árnrteruefl RENDELKEZÉSEK
1. Tekintettel arra, hogy avíziközmű-rendszer használatért fizetett bérleti díjakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláÍrásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a víziközmíi-rendszer
tulajdonosát a víziközmíÍ-rendszerek Üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti díjak illetik meg:
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A jeIen szerződés hatályba lépésétől számítottan az ivóvíz víziközmíj-
rendszerre: nettó í FUm3.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhatőságijogkört gyakorló
a bérleti díjakat Vagy a szolgáltatási-díjakat módosítja, illetve ezekre vonatkozóan a
jelen okirat aláírásakor hatályos rendelkezésektől eltérő szabályt hoz, Úgy a Felek
vállalják, hogy a jelen szerződést módosítják.

3' Felek rÖgzítik, hogy az átadott vÍziközmŰ-rendszerek átadás-átvételi
jegyzőkönyvét - tekintettel arra, hogy a birtokba vételre kizárőlag a jelen szerződés
hatályba lépését követően kerÜIhet sor - a birtokátadás_átvételi eljárást követően
csatolják a jelen Szerződéshez 7. sorszámú mellékletként'

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,
helyben hagyólag irják a|á'

Ke lt: Fábiánsebestyén,

ZtL
Brt ll Út 5. 3l.

Dr. Csák Gyula

vezérigazgató

Dr. Kós György

polgármester
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