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mely létrejött egyrészről

Név: MÓRAHALoM vÁnosl önxonruÁnvznr

cím:6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

adószám : 1 57 267 31 -2-06

statisztikai számjel: 1 57 267 31 -841 1 -321 -06

törzskönyvi azonosító szám : 7267 31

képviseli: Nógrádi Zoltán Polgármester, mint viziközmíi-tulajdonos, Ellátásért Felelos
(továbbiakban: El l átásért Fele l ős)

valamint,

az ALFoLDvÍz Regionális Víziközmíi-szolgáltató Zártköríien Míiködő Rész'
vénytársaság

székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5'

cégjegyzékszám: 04-1 0-00 1 580

nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

adószám: 1 3í 00887-2-04

statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-04

ban kszám laszá m : 1 0402609 -260 17989-00000000,

m i nt Vízi közm ű-szo l g á ltató (továb b ia kban: V í zi köz m íÍ - s zo l g á ltató)

továbbiakban együttesen. Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
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í. PREAMBULUM

1.1. Jelen szenődés célja

A jelen szerződés célja, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CD(XXIX tv' 13's (1) 21.pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX' törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a Vksztv. egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szólő 5812013' (ll.27') Kormányrendeletbe (továb-

biakban: Rendelet) foglalt közműves ivóvízellátással kapcsolatos kötelezettségeinek
és feladatainak eleget tegyen, és ezáltal a vízikozmű-szolgáltatást igénybe vevő Fel-
használók a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfele-
lő víziközmű -szo lgá ltatásba n részesü lje n e k'

1 . 2. A v ízi közm íi- ü ze meltetés jogc í m e

Felek az Ellátásért Felelos tulajdonában ál}ő meglévő és a jövőben létrejövő

vízlközművek Víziközmű-szolgáltató általi Üzemeltetésére, a víziközmű-szolgáltatási
tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási, a Vksztv. 2. s 4. pontjában meghatáro-
zott ellátási területén történő ellátására az alábbl, Vksztv. 15. s (2) bekezdés c. pont-
ja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: Szerződés0 kötik.

2. ALAPELVEK

2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerződés tárgyát képezo vÍziközmíj-Vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCV|. törvény alapján a helyi önkormányzatkorlátozottan forgalomképes törzs-
vagyonát képezi, ily módon a vÍziközmű-vagyon kÖzösségi érdek szerinti hasznosítá-
sa és megóvása - az át}átható és felelős gazdálkodás hosszú távon történő megva-
lÓsítása által- a törvényben meghatározott érdek.

2.2' Az ellátási felelősség elve

A Vksztv. alapján a helyi önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közmű-
ves ivóvízellátással és közműVes szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos
v íziközmű-szo l g á ltatás l fe l ad ato k e lvég zésé rő 1.

2.3. A szolgáItatói felelősség elve

A Yíziközmű-szolgáltató, az ellátási területen a vízikÖzmű-szolgáltatás nyújtásáról e

szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rende]etben foglaltak alapján gondoskodik, a

rábízott víziközmú-szolgáltatás keretében - a víziközmtÍ-rendszer teljesítő képessé-

'r



A jelen szerződésben és annak
tetében az ott meghatározottak,
tak az irányadók.
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gének 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 összegyűj-

tését, elvezetését és tisztítását.

2'4. Az ijzemeltetési jogviszonyban éruényesülő alapelvek

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1' $

(1) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vksztv. 1 s (2) bekezdésében

fog laltak sze ri nti alkalmazási so rre nd követelmé nyé nek beta rtása mellett.

3. FoGALoM MEGHArÁnozÁsoK
me l léklete ibe n haszná lt foga lm ak, kif ejezése k teki n-

illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben foglal-

4. A BÉRLETI-ÜZEMELTETÉsI szERzŐoÉs LÉTREHozÁsÁnn
FELJoGosÍTÓ xönÜ lru ÉnYex MEG HArÁnozÁsn

4.1.Az Etlátásért Feletős tutajdonosi részesedése a Víziközmű'szolgáltatoban

Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 16.s (1) bekezdésében meghatározott pályázatleljá-

rás lefolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellőzik, tekintettel arra,

hogy az Ellátásért Felelós a Víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságban 10 db

összesen 140.ooo Ft részvénytulajdonnal rendelkezik 2013. május 16. napjától, a

Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 16. $ (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint ki-

zárilag az állam és a telepÜlési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a tu-

lajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A szERzőoÉs rÁnova
Jelen szerződés Íárgya az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vízikozmű-rendszerek
Víz|közmíj-szolgáltati általi üzemeltetése, mely magában foglalja a Vksztv. 2. s 24.

pont szerinti:

a. közműves ivóvízellátásI az ahhoz kapcsolódó telepÜlési tíjzivíz biztosítással,

melyet aVíziközmű-szolgáltatÓ a felhasználó részére közÜzemijogviszony ke-

retében nyújt'

r7
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6. A szEMŐDÉs HATÁLYA (lDŐBELl, TERÜLETI, TÁRGYI
HATÁLY}

6.1.A szenődés időbeli hatálya

A jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Szerződés a Felek aláírását
követően a Vksztv. 22. s (2) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Energetikai- és
Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyó határozatának jog-

erőre emelkedésével, de nem hamarabb, mint 2014. március 1. napjával lép hatályba
és hatálya határozatlan ideig tart.

6.2. A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerződés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meg-
lévő és a jövőben létrejövő

a. közműves ivóvízellátást (az ahhoz kapcsolódÓ telepÜlési tűzivíz biztosítás-
sal), biztosító vizlközmű-rendszereinek üzemeltetésére, mely víziközmíi-
rendszerek átadáskori vagyonértékelését a Vksztv. 12. s (1) bekezdése
alapján a szükséges műszaki azonosító adatokkal együttesen az 1. sz. mel-
lékletben szerepeltetik a Felek.

6.3 A szerződés területi hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelős közigazgatási terÜ-

lete.

7. A szERzŐDÉs LÉTREHozÁsÁnn VoNATKozo KIFEJEZETT
AKARATNYILATKOZAT

7. 1 . A VÍzi közm íi-üzemeltetési jog átadásá ra, valam i nt a Vízi ki5zm ű-szolgá ltatási
tev é ke ny sé g e l l átá s á ra v o n atko zó ny i l atko z at

1. Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kizárőlagos jelleggel felruházza a

Víziközmű-szolgáltatÓt a 6'2' pont szerinti víziközmű-rendszerek bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6'3. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási
h elyeire n ézve a víziközmű-szol gáltatási tevékenység ellátásá nak jogáva 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 víziközmű-rendszerek víziközmúiveit a jelen Szerződés-
ben írt feltételekkel a Víziközmíj-szolgáltató bérleti-Üzemeltetésébe adja, a Vízköz-
mű-szolgáltató pedig kÖtelezi magát, hogy az Ellátásért Felelős Üzemeltetésbe adott
víziközmŰ-rendszert je len szerződés re ndelkezései sze ri nt Üzeme lteti'

Ó8
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3. Az 5' pontban - szerződés tárgya - megjelölt tevékenységek zavarlalan ellátá-

sa érdekében je|en Szerződés keretei között az Ellátásért FeleIős birtokba adja, a
Yíziközmű-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz' mellékletében részIete-
zett víziközmű-rendszer vizikozműveit, valamint azok alkotórészeit és tartozékait.

4. Felek rögzítik, hogy a Víziközmú-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.1. pont1a

alapján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok, me-

lyek a víziközmŰ-szolgáltatási tevékenység szerződésszerű teljesítéséhez a Vksztv.
és a Rendelet alapján okszerűen szükségesek.

5. Az Ellátásért Felelős tulajdonában állő víziközmű-rendszert a YíziközmŰ-
szolgáltató a Vksztv. 15.s (2) bekezdés c. pontja szerinti Üzemeltetési jogviszony

keretében tartja birtokában, minek megfelelően szeződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződésseI keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv', továbbá a Ren-
delet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni'

6. A Felek tudomásul veszik, hogy a Viziközmű-szolgáltató Vksztv. 43. s Q) be-
kezdésében 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 átengedé-
sének, amennyiben a Víziközmu-szolgáltató a Vksztv. vagy Rendelet szerint a Hiva-

tal engedélye, illetve té4ékoztatása mellett 13.1. pontban foglalt kiszervezésre vonat-
koző szabályok szerint jár el.

8. Az Üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja: a jelen Szerződés 6.1.
pontjában foglalt hatályba lépés napja.

8. A vizlxÖztlŰ-uzeMElTETÉssel KAPCSOLATOS
RENDELKEZESEK

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

1. Az Etlátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
vízlközmíj-re ndszere k víziközm űvei a kizá ró lagos tu lajdonában á ll nak.

2. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
víziközmŰvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a

víziközmű-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó
vÍzikozmŰ-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy elnehezíte-
né.

3. Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a víziközmŰ-
szolgáltatási tevékenység teljesítését, illetve a víziközmű-szolgáltatás ellátásának
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folyamatosságát korlátoző, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási
szerződésbőleredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.

4. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1. sz.
mellékletben felsorolt víziközmű-rendszerekre nézve a 8.1.2. pontban foglaltak sze-
rinti víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezítő vagy
kizáró körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haladéktalanul
írásba n é rtesíti a V iziközmű-szolgá ltatót.

5. Az E]látásért Felelós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alátartozővíziközm(j-rendszerekre nézve a 8.1.3. pontban foglal-
tak szerinti víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kíván létre-
hozni, úgy jog létrehozását megelőzően írásban kikéri a VÍzlközmű-szolgáltató állás-
foglalását annak víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt hatása
tekintetében.

6. AVíziközmű-szolgáltató jelen okirat aláírásával szavatossági felelősséget vál-
lal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak meg-
felelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köte-
les helytállni.

7. Amennyiben az Ellátásért Felelős a vízikozmű-fejlesztést érintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelt5ző 30. napig nem érvé-
nyesíti, úgy a YíziközmŰ-szolgáltató belátása szerint az Ellátásért Felelős képvíselő-
jeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben érvényesí-
teni. A képviselet azonban nem mentesíti az Ellátásért Fe]előst a jelen Szerződés
szerinti, aVíziközmű-szolgáltató irányában fennálló polgárijogi kötelezettségei alól.

8. Az Ellátásért Felelős a 8'1.7. pontban foglalt garanciális jogok YíziközmŰ-
szolgáltató általi érvényesítéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja a
V íziközmű-szo lg á ltató részé re.

8.2. A víziközmű-Íizemeltetésével kapcsolatos szakmai, míÍszaki
követelmények

1. A Víziközmű-szolgáltatÓ köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket -
a szÜkséges mértékben _ folyamatosan, szakszerűen kezelni, üzemeltetni és kar-
bantartani , Yíziközmű-szolgáltatói feladatainak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelóen köteles eleget tenni.

2. AVíziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel avíziközművek üzemeltetésé-
ről szóló 2112002. (lV-25.) KöV|M rendeletben és a víziközmíi-szolgáltatásról szóló
2011' évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013'
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(11.27.) Korm.
nek;

rendeletbe n az Y íziközm ű-szolgáltatóra vonatkozóan előírt feltételek-

3. AVízikozmű-szolgáltató rendelkezik a 21t2OO2. (1V. 25.) KöVIM rendelet által

előírt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti

jogszabá|ynak megfelelően tartalm azza a szakszerű és biztonságos Üzemeltetéssel

kapcsolatos műszáki, technolÓgiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előíráso-

kat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a jelenleg

érvényben lévő Szabályzatok:
- Yízművek Üzemeltetési Szabályzata

4. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. sz'

mellékletében meghatározott viziközmíj-rendszerek Üzemeltetésére vonatkozó vilo-
gi üzemettetési engedélyek megszerzése érdekében megindítja a szükséges ható-

sági eljárásokat, a tőle elvárható módon el1ár azok megszerzése érdekében.

5. A Víziközmű-szolgáttató a szakmai követelmények biztosítása érdekében kö-

teles különösen:

a. a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a ható-

ság által jóváhagyott irzemeltetési utasításban elóírt feltételeknek min-

denkor eleget tenni;

a V íziközmű_szolgáltató teljes Üzemeltetési terÜletére vonatkozó, min-

denkor hatályos - a vízügyi hatóság által jóváhagyott, a jelen Szerző-

dés 2. sz. mellékletét képező -Vízművek Üzemeltetési Szabályzatban

lévő előírásokat betartani;

újonnan létesített vizlközmú Üzemeltetésbe kerülése esetén a vonatko-

zo ví4ogi üzemeltetési engedétyt beszerezni, amelyhez az Ellátásért

Felelős minden sztikséges közreműködést köteles megadni;

a jelen Szerződésben foglalt viziközm(j-Üzemeltetési és víziközmú-

'.ótgan"tási 
tevékenység folyamatos ellátásához szükséges _ jelen

Szerződés 8.2. pontjában foglalt műszaki és a Szerződés 8.3' pontjá-

ban foglalt személyi feltételeket biztosítani;

a jelen szerződés 8.11. pontjában rész]etezett szükséges karbantartási,

javítási munkálatokat megfelelő időben és minőségben elvégezni;

a víziközmű_szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása érdeké-

ben napi 24 őrában működő, hibabejelentés fogadására alkalmas Ügye-

leti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és működtetni;

c.

e.

11
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g. hibaelhárító részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és

egyéb ágazati etőírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását

az elhárítási határidőn belül;

i.

A jogszabályokban, illetve az illetékes hatóságok által kiadott, a
víziközmúVek üzemeltetésével kapcsolatos en gedé lyekben előírt méré-

seket, vizsgálatokat és eIemzéseket elvégezni;

üzemnaplót vezetni' amely tarhalmazza a víziközmú uzemeltetésével

kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;

a fentieken túl a Yíziközmú-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős ál-

tal Üzemeltetésre átadott vízikozmúvek üzemeltetéséhez kapcsolódó,

és az Üzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági előírások-

nak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon károkat,

amelyek az uzemeltetéshez kapcsolódó hatósági előírások neki felróha-

tó megszegéséből erednek'

Amennyiben a hatóságok által érvényesített bírságok nem a

Víziközmű-szolgáltatónak felróható okból lettek kivetve, úgy a
YiziközmŰ-szolgáltató köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak

érdekében, hogy az így keletkezett vagyoni hátrány a szennyező fizet

a lapelvének megfe lelően a tényleges szen nye zőre áthárításra kerti ljön.

Amennyiben a 8.2.5. k. pont szerinti áthárítás nem lehetséges' úgy a

Y iziközmú-szolgáltató a bírsá gol az éri ntett víziközmű-re ndszer költsé-

gei között számolja el'

A VíziközrniÍ-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivivÍzbázis
védelmi feladatok ellátása is a víziközmű-fejlesztés kivételével.

a Yíziközmű-szotgáltató pontos, hiteles, analitikus részletességgel is át-

tekinthető, az Ügyviteli lehetőségekhez mérten naprakész költségkimu-

tatásokat köteles vezetni a jelen szerződés hatálya alá tarÍoző ellátási

területre vonatkozó legyűjtéssel is'

A Yiziközmű-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért

Felelős a közérdekű adatok megismerésére vonatkozÓ mindenkor hatá-

lyos jogszabályoknak megfelelő mÓdon megismerheti, az adatokrol

közérdekből felvilágosítást kérhet, mely írásbeli megkeresésre a

Víziközmű-szolgáltató a megkereséstől számított 15 napon belÜl köte-

les felvilágosítást adni, adatot szolgáltatni.

m.

n.

12
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p. Harmadik személy irányában , a szerződés teljesítése körében felmerü-

lő qdatszolgáltatás során a Víziközmű-szolgáltatő a polgári jog üzleti ti-

tokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXll., az információs önren-

delkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a Vksztv,

valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8. 3. A v íz i köz m íi- ü ze m e lteÍésse/ ka p c s o l ato s s ze m é ly i követe l m é nye k

1' AVíziközmű-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási tevékenysé-

ge keretében biztosítani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a víziközművek

Üzemeltetéséről szóló 21t2oo2. (lV.25') KöViM rendeletben a Víziközmii-
szolgá ltató ra vonatk ozőan előírt személyi feltételeket.

2' A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a 2112002. (lV' 25.) KöV|M

rendelet által előírt üzemeltetési szabá|yzattal, amely tartalmazza a szakszerú és

biztonságos Üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és

közegészségtigyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának sze-

mélyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Vízművek Üzemeltetési Szabályzata (2.

sz' melléklet).

3. A Víziközmű-szolgáltati az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos

működtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok elő-

írásainak a belső szabályzataiban és belső utasításaiban előírtak szerint mindenkor

érvényt szeÍez.

8.4. Kö rnyezetv éde l m i, te rm észetvéd e l m i és v ízvéde l m i követe l m é nye k

1. A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-rendszerek Üzemeltetése során köteles

eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kap-

csolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az ennek

alapján elkészített belső utasítási rendben rögzített követelményeknek, különös tekin-

tettel a:

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

foglaltakra.

2' A víziközmű-rendszerek üzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetle-

ges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásá-

val köteles kezelni, illetve hasznosítani'

13 Ó
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8. 5. A v íz i k i5z m íi - ü ze m e lteÍésse/ ka p c s o I ato s p é n zü gy i fe ltéte l e k

1. az ellitásért Felelős a Víziközmű-szolgáltató általi bérleti-üzemeltetési jog
gyakorlása ellenében bérleti díjra jogosult'

2. Az Ellátásért Felelőst megillető bérleti díj éves mértéke Ftlm3 mértékegység-
ben meghatározott fajlagos összeg és az éves felhasználói számlákban kiszámlázott
vízmennyiség szorzatával.

3. A tárgyfélévet követő 60. napig a Víziközmű-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelős részére a tárgyfélévben értékesített víz mennyiségéről.

4. A tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Víziközmű-szolgáltatÓ által a naptári félévet követő 60. napig szolgáltatott
adatok ismeretében állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel - a 8.5.6. pont-
ba n fog la ltak kivételével _ a V ízikÖzmű-szo lg á ltató részére.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján történő
víziközmű-Üzemeltetésért a Yiziközmű-szolgáltató semmilyen kÜlön költségtérítést
nem kérhet az Ellátásért Fe lelőstől.

8.6.Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására
vo n atkozó re n del kezések

1. A Vksztv. 69's (1) bekezdésében foglaltak szerint a VízikÖzmű-szolgáltatÓ
v íziközmű-fej l esztés i hozzájáru l á st köte l es b esze d n i .

2. VíziközmŰ-szolgáltató a beszedett vÍziközmű-fejlesztési hozzdjárulással az
Ellátásért Felelős felé elszámolási kötelezettséggel tartozik ezért azt fennálló kötele-
zettsé ge ké n t nyi lvá nta rtj a vízikozmŰ- ren d sze r ágazati bo ntásba n.

3. Tekintettel arra, hogy a víziközmíj-fejlesztési kötelezettség az Ellátásért Fele-
lőst terheli, a Víziközmű-szolgáltató a tárgyévben beszedett, kötelezettségként nyil_
vántartott összeget az Ellátásért Felelős részére tárgyévet követő év március 31-ig
átutalja.

8.7. A te rvszeríi vízi ki5zm íi-fej lesztéssel ka pcso l atos re n del kezések

1. A víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördÜlő fej-
lesztési terv elkészítése és Hivatali jóváhagyásra történő előterjesztése, illetve a jó-
váhagyott gordÜlő fejlesztési tervben foglalt víziközmíj-fejlesztések megvalósítása az
Ellátásért Felelős joga és kötelessége.

2. Az Ellátásért Felelős víziközműveire irányuló tervszerű beruházási, felújítási
tevékenységet, melynek célja új vízikozmű létesítése Vagy a meglévő víziközmű bő-
vítése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Viziközmíj-fejlesztés) a

14
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Víziközmű-szoIgáltató a Vksztv.29- s (4) bekezdése aIapján az Ellátásért Felelős

megrendelése szgrint önálló vállalkozási szerződés alapján kerül elvégzésre'

3. A tervsze ríj vÍziközmű-fejlesztések körébe tartoző értéknövelő felújítások, re-

konstrukciók finans zírozására elsősorban a Viziközmű-szolgáltató által a bérleti_

üzeme]tetésbe adott viziközmú-Vagyon után fizetendő bérleti d'lj nyújt fedezetet'

4. A tervsze ríi vizlközmű-fejlesztés tárgykörébe különösen az alábbi beavatko-

zások tartoznak:

A. Éptjlet

C.

a. tetők cseréje és szigetelése
b. homlokzat felújítása, hőszigetelése

c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje

d. fűtéskorszerűsítés
e. burkolatépítés
f' nyílászárók cseréje

Tete ph e lyek, véd őte rülete k
a. A meglévő utak, térburkolatok teIjes körű helyreállítása

b.kerítések,korlátokbetéteinek,dróthálőzatának,lábazatánakteljescse-
réje

Fúrt kutak
a. betétszűrő cső beépítés, Vagy csere'

b. kutak vizzárőzása (cementezés),

c. mélyítés ráfúrással,
d. melléfúrásos felújítása

TárotÓk, víztornyok
a. BetonfelÜletek teljes javítása, újvízzárő, vagy koptatóréteg felhordása'

b. Acélszerkezetű viztornyok hélazatának és/vagy hőszigetelésének teljes

felújítása.
c. Acélszerk ezelű víztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítá-

sa
d. A vezetékek teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cse-

rélik.
e. A felépítményekn él azok a munkák, melyek az épÜletek felújításai közé

sorolandók.
f. Szellőző berendezések teljes felújítása'

V ízti sztítá s műtárgyai
a. Betonfelül"-t"x t"1". javítása, ujvizzárő, vagy koptató réteg felhordása'

b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje' ha csak a

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

csatorn as zakasz cse réje'

BÉRtEIl ÜztvrutrÉst sltpps

B.

D.

E.
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d. Csatornák, Vagy nyomóVezetékek kitakarás nélküli technológiákkal
vegzett javítása minimálisan két ellenőrző akna, Vagy műtárgy közötti

távolságban.
e. Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vizzárő vakolat ké-

szítése, aknafedlap csereje).
f. Csőköteges, Vagy lemezes Ülepítők betéteinek teljes cseréje.
g. Acélszerkezetű tartályok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítá-

sa.
h. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épÜletek felújításaiközé

sorolandók.
F. Vízvezetékek és műtárgyai

a. Meglévő vízvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő cső-
hossz eléri, vagy meghaladja a cső gyártási hosszát, vagy legalább az
5 m-t.

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 vízszint-
süllyesztéssel lehet megvalósítani, és ha csak a vezetéket cserélik.

c. Szerelvények cseréje (aknák szerelvényei, elzárő szerelvények, szi-
vacsbehelyező, mosató hely, tűzcsap, közkifolyó).

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

G. Szivattyútelepek, nyomásfokozÓk, átadási pontok
a' Betonfelületek teljes javítása, újvízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kitakarás nélkÜli technológiákkal végzett javítása mi-

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

sorolandók.
H. Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, téruilágítás

a' Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy el-

lenőrző akna kozötti), vagy teljes hosszban történő cseré'je.

b. Oszlopcsere.
c. Szigetelo, vagy szigetelő lánc csere teljes hosszon'
d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.

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

J. lrányítástechnikai, informatikai eszközÓk
a. eszközök cseréje
b. eszköz fődarabok cseré'je
c. eszköz teljes körű felújítása
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8.8. A gördiilő fejlesztési teru

1. Felek rögzítik, hogy a víziközm(j-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága ér-

dekében a Vksztv. 11. s szerint gördülő fejlesztési tervet készít az Ellátásért Felelős
az arra irányadó mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában és tarta-

lommal.

2. A felújítási és pótlási, valamint beruházási terv (továbbiakban: gördülő fejlesz-
tési terv) Hivatal részére történő elkészítése és benyújtása a Vksztv. 11. s (3) bekez-
dése alapján minden év szeptember 15. napjáig azEllátásért Felelős kötelezettsége.

3. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8'2' pontban fog-

laltak maradéktalan teljesítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelő tartalomhoz aYízlközmii-szolgáltató írásban javaslatot készít,

illetve annak elkészítéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad az
Ellátásért Felelősnek.

4. AYíziközmű-szolgáltató legkésőbb a tárgyévet megelőző év augusztus 15.

napjáig tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelőst a közműveinek általános állapotá-
ról, illetve javaslatot kell, hogy előterjesszen az egy éven belül szükségessé válÓ re-

konstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában a Víziközmű-szolgáltató az egyes re-

konstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerÜlési költségét, illetve a

beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is köteles
ismertetni, az Ellátásért Felelős közmúÍvagyon gazdálkodással kapcsolatos követke-
ző évre vonatkozó döntéseinek elősegítése érdekében.

5. A rekonstrukciós és felújítási munkák költségét az Ellátásért Felelős szerepel-
teti az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében.

8.9. A hibaelhárÍtással összefÍiggő értékniívelő felújításokra vonatkoző
rendelkezések

1. Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavat-
kozást igényel, s a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve értéknövelő
felújítások számviteli kategóriájába sorolÓdik, s javítás jellegű beavatkozásra nincs
mód, illetve az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújí-

tás elvégzésére a Víziközmű-szolgáltató jogosult, illetve a biztonságos ellátás fenn-

tartása érdekében egyben köteles is.

2. A Vksztv. 30' s (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása érdeké-
ben a Yíziközm(j-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel, váratlanul fel-

merÜlő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján

az értéknövelő felújítások körében számolhatók el'
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3' Az 1. pontban foglaltakon kívtjl a Viziközmű-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a öeavatkozásokat, melyek a felújítás körébe tartoznak, és amely elma-
radása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerÜlésével
közvetlenül fenyeget.

4. Ezen fejezet hatálya alá tartozÓ beavatkozások tekintetében a 8.11.2. és
8'1 1.3' pontban foglaltak szerint jár aVíztközmű-szolgáltató

5. A 8.9.1',8.9.2. és 8.9.3' pont szerinti műszaki probléma esetén aYíziközmii-
szolgáltató a hiba bekövetkezésétől számított két munkanapon belÜ] - ahol az Ellátá-

sért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartÓt, diszpécser szolgálatot működtet

azonnal - értesíteni köteles az Ellátásért Felelőst, aki jogosult képviselője útján a be-

avatkozást megtekinteni, arról tájékozódni'

6. Ha a Yíziközmű-szolgáltatónak felróható okból a jelen 8.9. pont szerint
víziközmŰvek elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás folyama-

tosságát Vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős a jelen szerződési
pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesítésre elégséges határidő egyidejű
kitűzésével írásban felszólítja a Víziközmű-szolgáltatót a szÜkséges intézkedések
megtételére, s ennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat a sztikséges
beavatkozások elvégzéséről'

7. A Víziközmű-szolgáltató a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a naptári félévet követő hónapban teljes önköltség + 3o/o árrést

tartalmazó áron jogosult, a tárgyfélévet követo 90. napra szÓló fizetési határidővel az
Ellátásért Felelős felé leszámlázni'

8. A tetjes önköltségi ár a Hivatal által jóváhagyott, önköltségszámítási szabály-
zat szerint meghatározott ár.

g' A hibajelleggel, váratlanul felmerÜlő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók
körébe tartozó munkák finanszírozására elsősorban a Víziközmű-szolgáltató által a

bérleti-Üzemeltetésbe adott vízikozmú-Vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedeze-
tet.

1o' A Víziközmű-szolgáltató a számla megkÜldésével egyidejűleg köteles mind-

azon adatokat csatolt mellékletben megkÜldeni (beleértve a tételes elszámolást, illet-

ve a 8.9.5. pontban rögzített értesítés igazolását), melyek szÜkségesek ahhoz, hogy

a víziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős köny-

veiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen'

11' A hibajelleggel, váratlanul felmerÜlő értéknövelő felújítások tárgykörébe kÜlö-

nösen a 8'7 '4' pontban felsoroltak tartoznak.
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8.10.A víziközmíj-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak
üzemelteÍisre valo átvételének rendje

1. AVÍziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmü-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő víziközmű az uzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába
kerÜl.

2' A Víziközmű-szolgáltatő az általa elvégzett víziközmíi-fejlesztésről kiállított
számla megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat csatolt mellékletben
megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a vízlközmű-fejlesztés műszaki és
értékbeli szempontből az Ellátásért Fele|ős könyveiben a számviteli szabályoknak
megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

3. Az elvégzett víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejovő
víziközmíjveket az Ellátásért Felelős számviteli nyilvántartásba veszi, mely nyilván-
tartásba vétellel egyidejű leg ezen tényról tájékoztatj a a Yíziközmű-szolgáltatót.

4. A nem a viziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmű-fejlesztés esetén a
kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát (digitális
szerkeszthető formátumú geodéziai bemérésekkel egyÜtt) az Ellátásért Felelős szin-
tén megküldeni köteles a Víziközmű-szolgáltató részére.

5. A Vízlközmű-szolgáltató - amennyiben a víziközmű-létesítmény rendelkezik a
Víziközmű-szolgáltató hozzájárulásának figyelembe vételével kiadott vízjogi létesítési
engedéllyel, és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az en-
gedély azt elóÍrja, úgy a próbaüzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó jog-
szabályok szerint a víziközmű üzemeltetésre alkalmas _ köteles és kjzárőlagosan
jogosult a megvalósult víziközmű-létesítményt üzemeltetésre átadás-átvételi és
üzembe helyezési eljárás keretében átvenni'

8.11. Karbantaftás és javítás

1. AVíziközmű-szolgáltatő kizárólagosan jogosult, egyben köteles a karbantartá-
si és javítási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az Üzemeltetésben
lévő Ellátásért Felelős tulajdonában állő víziközműtárgy, nyomvonalas létesítmény,
berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli működtetés, jelzést szolgáló,
jelátviteli, valamint hidrau|ikai berendezés folyamatos, zavartalan és biztonságos mű-
ködtetését szolgáló javítási, karbantartási munka saját költségen történŐ elvégzését,
valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárítást.

2' AVíziközmű-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járÓ hibaelhárítást a hibaje-
lentést követően azonnal - de legkésőbb három órán belül - tartozik megkezdeni.
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3. A közvetlen kárveszéllyel nem járo üzemzavar elhárítást a Yíziközmű-
szolgáltató a hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 3 munkana-
pon belül tartozik megkezdeni.

4' Amennyiben a Víziközmű-szolgáltatónak felróható okbÓl a víziközműtárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás fo-

lyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra tör-
ténő hivatkozással írásban felszólítja aYíziközmű-szolgáltatót a munka elvégzésére.
Ha a Víziközmű-szolgáltatÓ ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javítás

elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelós jogosult a Yíziközmíj-
szolgáltató költségére elvégezni.

5. A karbantartás és javítás tárgykörébe a víziközművek-üzemeltetésével össze-
fÜggő, a 8.7.4. pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak, így kÜlönösen a

használatban lévő tárgyi eszköz Üzemképességének folyamatos, zavartalan, bizton-
ságos megőrzése, az ezt szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a
tervszerű, megelőző karbantartást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet,
amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében e! kell végezni (például: az elhasz-
nálódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem minősÜl fődarabnak, illetve a vezeték-
hálÓzaton végzett csőtörések elhárítása stb.), oly módon, hogy az a folyamatos el-
haszn á lÓd ás rendszeres helyreá l l ítását e red ményezi'

8.12. Víziközmíi-vagyonnal folffatott vÍziközmíÍ-szolgáItatáson kívÍjli
vá l Ia I ko zá s i tevéke nység

1. AVíziközmű-szolgáltatót a Vksztv' 43. s (4) bekezdés szerint megilleti az álta-
la Üzeme|tetésre átvett víziközmű-rendszerek kizárolagos hasznosítási joga oly mó-

don, hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmű-szolgáltatási tevé-
kenységre meghatározottak teljesÜlését, illetve az nem veszélyeztetheti az
víziközmű-Vagyon állagát, a folyamatos, biztonságos ellátást.

2. Az Ellátásért Felelos tulajdonában állő víztornyon hirdetési felület, illetve an-

tennák elhelyezése esetén a Vizikozmű-szolgáltató vagyonhasznosítási jutalékot fi-
zet az Ellátásért Fele]ősnek az általa víztornyon reklámfelÜlet, illetve antenna elhe-
lyezésre irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggoen kiszámlázott bérleti díj 80%-

ának megfelelő összegben.

3. A Yíziközmű-szolgáltató a bérbe vevő (távközlési antennát, i]letve hirdetést
elhelyező harmadik személy) irányába történt számlázást követő 15 munkanapon
belÜl az Ellátásért Felelőst tájékoztatja a Vagyonhasznosításijutalék 8.12'2. pont sze-
rint meghatározott összegéről, melyről az Ellátásért Felelős 30 napos fizetési határ-

idővel szá m lát jogosu lt kiá llíta n i a Y Íziközmű-szolgá ltató részé re.
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4. A Víziközmű-szolgáltató a szerződés megkötésétől számított 30
írásban té4ékozlatatja az Ellátásért Felelőst a távközlési antenna, illetve
lü let bérleti jogviszonyának tétrejöttéről.

napon belül
hirdetési fe-

5. A Yíziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében
okozott károkért az Ellátásért Felelős irányába Úgy felel,
volna.

a harmadik személyek által
mintha azokat maga okozta

6. A jelen szerződés aláírásakor fennálló, jelen pont hatálya alá tartoző bérleti
szerződéses jogviszonyok tekintetében az Ellátásért Fele!ős jelen okirat aláírásával
kifejezetten hozzt1árul ahhoz, hogy az Ellátásért Felelős, mint Bérbe adó helyébe
általános jogutódként a VízikÖzmű-szolgáltató lépjen. A fennálló bérleti jogviszonyok
(szerződések) tételes felsorolását a jelen szerződés 3. sz' metléklete tartalmazza.

8.13' A VízikiízmíÍ-üzemelteÍéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési
kötelezetÍségek

1. Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási
és könywezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos jogsza-
bály rendelkezései alapján az E]látásért Felelos könyvviteli mérlegében kimutatott
eszközeire - ezen belül a vízlközmű-Vagyonra - vonatkozó éves leltározási kötele-
zettség teljesítése érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést elvég-
zik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesítik.

2' A víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő vízlközmű Vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.10.3. pontja szerint köteles aYiziközmŰ-
szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött
víziközmű-Vagyo n m űszaki pa ramétereiről.

3. A jelen Szerződés 8.8. pontjában foglaltak szerint aVíziközmű-szolgáltató kö-
teles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördÜlő fejlesztési terv elkészítéséhez, an-
nak benyújtásához.

4. A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartoző víziközművek értékcsökkenési
leírási kulcsait az Ellátásért Felelős _ tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,
h ogy arról írásba n tájékoztatj a a V íziközm ű-szotgá ltatót.

5. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. s -ban foglalt felhatalmazás alapján szemé-
lyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezelés és a Hivatal ré-
szére történo adatszolgáltatás tekintetében egyÜttműködésre kötelezettek.
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6. AVíziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért FeleIősnek szakmai segítséget
nyújtani az Ellátásért Felelős által megvalósítani kívánt illetve az á\tala megvalÓsítás-
ra kerülő víziközmű-fejlesztésekhez, beleéretve az újonnan létesítendő vízi-
kozműveket is.

8.14. A Feleket megillető ellenőnési jogosultságok, az ellenőnések rendje

1. A Víziközmíi-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan, a víziközmíi-
üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tu lajdoná ba kerÜ lő víziközmíiveke n ha rmad ik személy v égez.

2. Az Ellátásért Felelős a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja az
víziközmű-Üzemeltetést érintő munkák előterveit' valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint mind-
azon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szÜkséges.

3. AViziközmű-szolgáltatató ellenőrzésijoga 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 a Yíziközmű-szolgáltatót a 8'14.1. pont

szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást meg-
előzően, mely eljárásban aYízikÓzmű-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tenni' Ennek
keretében a Víziközmű-szolgáltató köte]es az Ellátásért Felelőst tájékoztatni az általa
szakszerűtlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki megoldásról.

5. Az Ellátásért Felelos írásban köteles értesíteni a Yíztközmű-szolgáltatót a

8.14.1. pont szerinti munkák megkezdéséről.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.14'1' pontban foglalt munkálatok műszaki átadás-
átvételi el1árására meghívja a Yízikozmű-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenni, mely észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

7. A Yiziközmű_szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen, Vagy a
jóváhagyott tervtől eltéro 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 VízikÖzmíl-szolgáltató 8'14-4., 8'14'6', valamint a

8.14.7 ' pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
Üzemeltetését a Yiziközmű-szolgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben meg-

tagadhatja.

9. A Víziközmű-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelost
megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tartoző víziközmŰ-létesítmények Üzemelteté-
sének, állapotának, valamint a viziközmű-szolgáltatás minőségének ellenőrzésijoga.
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8.15. A Víziközmíi-szolgáltató felelősségbiztosÍtására vonatkozó
kötelezettségek

1. AYíziközmű-szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával a Vksztv. 19' $-a alap-
ján kötelezettséget vállal a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosí-
tási szerzódés megkötésére, a felelősségbiztosítási jogviszony meglétéről a Szerzo-
dés hatálya alatt maga gondoskodik.

2' A 8.15.1. pont szerint felelősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok
kÜlönösen:

á lta lá nos felelősségb iztosítás;
a víziközmű -szo lg á ltatási tevéke nysé g fe le lősség b iztos ítása ;

m u n káltató i felelősség biztosítás ;

környezetszen nyezési felelősség biztosítás;
e. teljesítési segédek, alvállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiz-

f. Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk fele-
lősségbiztosítása;

g. jármű flotta kötelező felelősségbiztosítása.

8. 1 6. A Víz i köz m íi -v agyo n v a gyo n b i zto s ítás á ra v o n atko zo köte t ezetts é g e k

1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 9. s (6) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon
vagyon biztosításá ró l az Ellátásért Fele lős köte les gondoskod n i.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a biztosí-
tási évet megelőző év szeptember 30. napjáig a Víziközmű-szolgáltató részére írás-
ban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, úgy a Yíziközmű-szolgáltató a
víziközmű-vagyonbiztosítást a Ptk. 548' s második fordulata alapján jogosult az Ellá-
tásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötní.

3. A 8.16.2. pont szerint ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak kell tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkotött vagyonbiztosítási kötvény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartalmazó írásbeli értesítést.

4. A Víziközmű-szolgáltató által megkötott vagyonbiztosítás díját és annak va-
lamennyi költségét az Ellátásért Felelős a Víziközmű-szolgáltatónak számla ellené-
ben megfizetni köteles.

a.

b.

s
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8.17' Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közterÍiletek használata

1. A Yíziközmű-szolgáltató kötelezettségeinek gyakorlásához a szükséges mér-

tékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási területén lévő Ellátásért Felelős tu-
lajdonában álló közterületeket igénybe venni, az utakra, illetve közterületekre vonat-
kozó szabályok betartása mellett.

2. Az Ellátásért Felelős váIlalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai ellátá-
sa érdekében a Víziközmű-szolgáltató által igénybe vett közterületen a Yíziközmíi-
szolgáltató emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést használó járműveire parkolási
díjat nem érvényesít.

8' 1 8. Feles/eges s é v á l o v í z i k i5z m íive k ii ze m e lteté s b ő l tö rté n ő k iv o n á s a

1. A szolgáltatásban feleslegessé váló víztkozmíi-Vagyon Üzemeltetési körből
történő kivonását a Yízlközmű-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai indo-

kokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős tartozik azt elfogadni'

2. A jelen pont szerinti víziközmű-vagyon Üzemeltetésből való kivonásának költ-

ségei az Ellátásért Felelőst terhelik.

8.19. A rendszer-fÍiggetlen tárgyi eszköziilk speciális elszámolási kérdéseiről

1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 7 s (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek a 8.19.4. pontban foglaltak szerint
továbbra is az Ellátásért Felelős tulajdonában maradnak'

2. Felek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a víziközmű olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a víziközműtől állagsérelem
nélkül elválaszthatók és a víziközmíj-hálőzaton Vagy a víziközmíj-hálózatok között _

alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv' 2. s 17. pont),

így kÜlönösen:

Gépi berendezések:
kútszivattyú k (búvá rszivattyú k, villa nymotor) ;

vizmérők;
moto ros tolőzár ak h ajtó m űve i ;

B. lrányítástechnikai eszközök:
d' folyamatos rnérők és adatgyűjtők (on-line);
e. adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelző és

adatátviteli rendszerek;
f ' vezérlők, berendezések (PLc);
g' folyamatirányítók (Pc-k, számítógépek);

A.

a.
b.

c.
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h. folyamatirányító szoftverek.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a 8.19'2' pontba tartoző tárgyi eszközök
tulajdonjogának tekintetében a köVetkező speciális szabályt rendelik jogviszonyuk-

ban alkalmazni:

a. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-ftiggetlen tárgyi eszközöket
az Ellátásért Felelős bérbe adja folyamatosan, melynek bérleti díját a
viziközmŰ rendszerre vonatkozó 14' pontban meghatározott bérleti díj tartal-

mazza.
b. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-fÜggetlen tárgyi eszközön

szÜkségszerűen elvégzendó felújítási munka elvégeztetése és ráfordításai az
Eltátásért Felelőst terhelik. A felújítások, rekonstrukciók finanszírozására első-
sorban a Víziközmű-szolgáltató á]tal a bérleti-Üzemeltetésbe adott viziközmű-
Vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezetet. Az eszközön végrehajtandó
felújítási munka elvégzésére aVízlközmű_szolgáltató kÜlön dt1azás ellenében,
az Ellátásért Felelős ez irányú megrendelése alapján jogosult. Az Ellátásért
Felelős az eszközt az azon álta]a végeztetett felújítások aktiválásával folyama-
tosan nyilvántartja.

c. Az Ellátásért Felelős _ az uzemeltetéshez szÜkséges mennyiségben - a rend-

szer-független eszköz pótlásáról gondoskodni köte]es.

d' Az Ellátásért Felelős _ az Üzemeltetéshez szÜkséges mennyiségben _ a rend-

sze r-fÜ g getl e n eszkö z tartalékáró l go nd os kod n i köte les'
e. Amennyiben az Ellátásért Felelős nem gondoskodik a rendszer-független esz-

köz felújításáról illetve pótlásáról, és ennek elmaradása az ellátás biztonságát
veszélyeztetné, vagy egyéb kárveszély felmerÜlésével közvetlenÜl fenyegetne,
úgy a Vksztv. 30. s (1) bekezdése alapján az el]átásbiztonság fenntartása ér-
dekében a Vízlközmű-szolgáltató köteles azt elvégezni, azzal, hogy ennek
költségét jogosult áthárítani az Ellátásért Felelősre.

f. Ezen rendszer független vízikozmíj-elemek tekintetében a Yíziközmű-
szolgáltatónak nem áll fenn vételi, az Ellátásért Felelősnek eladási kötelezett-
sége.

g. A felek megállapodnak, hogy a rendszer fÜggetlen viziközmŰ elemek vonatko-
zásában közös megegyezéssel a Víziközmű-szolgáltató térítés ellenében tu-

lajdonjogot szerezhet, azzal a feltétellel, hogy ez csak úgy valósulhat meg, ha

az egyező használatú rendszer független víziközmű elemek mindegyikére ki-

te rj ed a Y íziközmű -szo l g á ltató tu lajd o n sze rzés i le h etősége.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a 8.19.2. A'b' pontbatartozo vízmérőket a
tulajdonos személyétől függetlenül a VíziközmŰ-szolgáltató - elszámolási kötelezett-
sége mellet - az üzemeltetési területén szabadon használhatja, és ezen szerződés
szerinti ellátási területen aYíziközmű-szolgáltató a saját tulajdonÚ vízmérőit is besze-
relheti.
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5. Amennyiben a jelen szerződés fennállása alatt az Ellátásért Felelős él a
Vksztv. 7 s (1) bekezdésében rögzített felhatalmazással, úgy a Felek az érintett esz-
közök vonatkozásában a8.19'2.,8.19.6., 8'19'7 pontokban rögzített rendelkezéseket
a\kalmazzák.

6. A Yiziközmű-szolgáltató a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmíj-
elemet számviteli elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitoI elkÜlönítet-
ten tartja nyilván, és gondoskodik a szükségessé váló felújításáról, pótlásáról.

7. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartoző tárgyi eszközre vo-
natkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatálya is kiterjed és a
támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, Vagy jelentősen elnehezíti, úgy
a gátló körülmények megszűnéséig a kérdéses eszkozök az Ellátásért Felelős tulaj-
donában maradnak.

9' A vízt<özMŰ_szoLGÁLTATÁsl JOGVISZONNYAL
KAPCSOLATOS REN DELKEZESEK

9.1. Közüzemi szenődések megki5tése

1. A Víziközmű-szolgáltato az Elláfásért Felelős közigazgatási területén található
felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rendelet előírásai szerint
köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közüzemi szerződést meg-
kötni'

2. Amennyiben az Ellátásért Felelős közigazgatási terÜletén található, a

Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan tulajdo-
nosa (vagy egyéb jogcímen használója) az ingatlan közműhálőzatba való bekötését
kezdeményezi, a YíziközmŰ-szolgáltató a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről elo-
zetes tájékoztatást ad.

3. A Vksztv. 8 s (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményezo Fe]használÓ
(Vksztv. szerint BeruházÓ) az igy létrejövő bekötővezeték víziközmű tulajdonjogát az
Ellátásért Felelősre átruházza. Az átruházásről szóló szerződés tekintetében a jelen

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

4' A Yíziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az így létrejövő
víziközmű-Vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett negyedévente adatot
szolgáltat az Ellátásért Felelősnek.
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5. A bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készítését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén _ az Víziközmű-szolgáltató Vagy megbízottja
köteles elvégezni'

6. Avíziközmű-szolgáltató kötelesavízlkÖzmiÍ-szolgáltatásitevékenység alapve-
tő szabályait a Vksztv-vel és a Rendelettel összhangban a Hivatal által jóváhagyott
Üzletsza b ály zatban rögzíte n i.

7. A víziközmŰ-szolgáltató kötelezettséget vállal
kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatainak ellátására a
bályzatban meghatározott helyeken.

a víziközmíi-szolgáltatásh oz
mindenkor hatályos Üzletsza-

8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan melléklete (4. sz, mel-
léklet) a Rendelet 1. sz. mellékletének 1'3. pontja alapján azÜzletszabályzat terve-
zete a Hivatal általi jóváhagyás végett.

9.2' Díjakbeszedése

A Yíziközmű-szolgáltató jogosult és egyben tartozik a víziközmű szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben vízszolgáltatási díjat felszámítani, to-
vábbá az egyéb irányado jogszabályoknak megfelelően a víziközmű-fejlesztési hoz-
zájárulást, valamint a vízterhelési díjat beszedni, illetve ezen díjigényeket érvényesí-
teni.

1o. A vÍzlrözMÚ_szoLGÁLTATÁs oí.lÁna VoNATKozÓ
RENDELKEzÉsEK

10'1. A jelen szenődés megkőtésekor hatáIyos díjak

1. Az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés a}áírásával szavatolja, hogy a Szerző-
dés hatályba lépésekor alkalmazott, a Szerződés 5. sz. mellékletében rögzített
víziközmű-szolgá ltatási d íja k a Vksztv-be n fog la lt rendelkezéseknek megfelelnek.

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

10.2. A jelen szenődés hatáIya alatt alkalmazott díjak

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

bekezdése alapján az árhatóságijogkörrel felruházott miniszter által történik.

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vksztv. 65. s (4) bekezdésében
foglalt, díjelőkészítő, díjfelÜgyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
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tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában történő teljesítése érdekében egyÜtt-
működnek

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

11. szEMŐDÉs MEGszÚNÉsl FELTÉTELEK

11.1. A szenődés megszűnésének módjai

1. Jelen Szerződést a Felek írásban közös megegyezéssel megszüntethetik.

2. A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. s-ában foglaltak szerinti szerző-
désszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető meg.

3. A jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. s (2) bekezdésben foglaltak szerin-
ti feltéteI bekövetkezésével.

4. Jelen Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv. 32. s (4) bekezdésében foglalt
közérdekű Üzemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint más víziközmű-
szolgáltató általi birtokba lépéssel egyidejűleg.

11.2. A Szerződés megszűnésének szabályai

1. Jelen Szerződés megszűnésekor a Víziközmű-szolgáltató ellenszolgáltatás
nélkül, rendeltetésszerúi használatra alkalmas műszaki állapotban (üzemképes álla-
potban) köteles az Ellátásért Felelősnek a szerződés megkötésekor rábizott és a
szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelos tulajdonát képező viziközmú-
rendszert _ a Víziközrnű-szolgáltató tulajdonába került rendszerfüggetlen-víziközmíj
elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba
lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekű üzemeltetés esetén a Hivatalnak átadni'

2. A Felek jelen szerződés megszűnése esetén az územeltetésbe adott közmű_
Vagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős köteles
megtéríteni a Yízközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelősnek átadott
rendszerfüggetlen víz|közmű-elemek értékét, melyek kimutathatóan a Víziközmii-
szolgáltató finanszírozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtérítendő összeg a Víziközmíi-szolgáltató finanszírozásában
megvalósult rendszerfÜggetlen víziközmŰ-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó
értéke.
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3- A jelen Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségekre a víziközmű-szolgáltatásrÓl szóló 2O11. évi CCIX. törvény
21. $-ában foglaltak az lrányadők.

4. A jelen Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése
alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt kÖzérdekű üzemelteto birtokba helyezésénekzavar-
talan lebonyolítása érdekében.

5- A jelen Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése te-
kintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. $-ban foglaltak, a birtokátru-
házása a jelen Szerződés 11'2'1. pontjában foglaltak, az elszámolásra a 11.2.2.
po n tjá ba n fog la lta ka t alkalmazzák.

12. A szERzŐDÉs MÓDosírÁsÁnn VoNATKozÓ
RENDELKEzÉsEK

12.1. Kilzös megegyezésse/ történő módosÍtás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárőlag írásban módosítható
a Felek közos megegyezésével.

12.2. Jogszabály váItozás okán sziikséges módosÍtások

A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érintő jogszabályvál-
tozás következik be, Úgy jelen Szerződést annak megfelelően a jogszabály hatályba
lépését követően módosítják.

í3. 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 miÍködési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a
Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett te-
vékenységek Hivatal részére történő tájékoztatási és engedélyezési kötelezettségé-
nek jelen szerződés hatálya alatti teljesítésére.

13.2.A kockázat és kárueszély visetésének módja, valamint a vagyonvédetmi
előírások

1. A VíziközmŰ-szolgáltatató a viziközmii-Üzemeltetésbe vett vízikÖzmŰ-
rendszert rendeltetésszertÍen, az elvárható legnagyobb gondossággal koteles hasz-
nálni és Üzemeltetni, továbbá annak állagát koteles megóvni, azzal, hogy a Vagyon-
tárgy neki felróható esetleges megsemmisÜléséből Vagy megrongálódásából eredő
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kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel iáró
kockázatokat viselni köteles.

2. A Víziközmű-szolgáltató kötelessége az üzemeltetésre részére átadott
viziközmŰ-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépíteni (kiépíttetni) és mtÍködtetni, illetve szükség szerint víziközmű_rendszer őr_

zésvédelmét biztosítani'

13.3. lrányado jog

A felek közötti üzemeltetésijogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem sza-
bályozott kérdésekben a Vksztv., a Rendelet, valamint a vízgazdálkodási tevékeny-
ségre vonatkozó szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései
alkalmazandÓak.

1 3.4' J el e n sze rződés érvényességé hez sz ü kséges előzetes döntések

1. A jelen Szerződés aláirására a Víziközmű-szolgáltató által a Víziközmű-
szolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásáva] az lgazgatóság a 2014. feb-
ruár 11. napján hozott határozata alapján került sor' Ennek megfelelően a jelen
Szerződés módosítására, megszÜntetésére vonatkozó minden további írásbeli jog-
nyilatkozat megtételére a Víziközmij-szolgáltató mindenkori jelen Ügycsoportban
képviseletre feljogosított személye az lgazgatóság jóváhagyó határozatávaljogosult.

2. A jelen Szerződés aláírására az EllátásértJele|ős által a Mórahalom Város
Önkormányzat képviselő-testületének 13'í.1?]?'1k,'('+''.!,Í.l..... 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 MÓrahalom Város Önkormányzat Képviselo-
testü l eté n e k j óvá h a g yó h atá ro zatáv a| j o g o s u l t'

1 3. 5. Részleges éruénytelenség

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak, vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét, ha-
tályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek tartoznak az érvényte-
lennek, hatálytalannak, 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 me-
rÜl fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvé-
nyesítése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belÜl nem Vezet eredményre,
úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres úton, bíróság
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előtt érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás
kérdés eldöntésére a pertárgy értékétől ftiggően azE|látásért Felelős székhelye sze-
rinti JárásbírÓság, illetve Törvényszékkizárőlagos illetékességét kötik ki.

14. Ármeneil RENDELKEaÉsEK

1. Tekintettel arra, hogy avízikozmű-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 víziközmű-rendszer
tulajdonosát a vízikÖzmű-rendszerek Üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti d'tjak illetik meg:

2014. évben ivovízvíziközmű_rendszerre:12 FUm3 + ÁpR

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árhatóságijogkört gyakorló
a bérleti díjakat Vagy a szolgáltatási-d'tjakat 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 víziközmii-rendszerek átadás-átvételi jegyző-
könyvét - tekintettel arra, hogy a birtokba vételre kizárolag a jelen szerződés hatály-
ba lépését követően kerülhet sor - a birtokátadás-átvételi eljárást követően csatolják
a jelen Szerződéshez 7. sorszámú mellékletként'

A Felek közötti, Mórahalom ivővíz és szennyviz elvezető víziközmű-rendszerre Vo-

natkozÓ Bérleti-üzemeltetési Szerződést a Magyar Energetikai- és Kozmű-
szabályozási Hivatal227812013. határozat számon jóváhagyta. A jelen szerződést -
mÓdosításokkal egységes szerkezetben - a Felek jóváhagyás végett előterjesztik a

Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,
helybenhagyólag írják alá'

Kelt: Békéscsaba, 2014' május 12. Kelt: Mórahalom,

a V iziközmű-szo lgá ltató részéről :
Dr' Csák Gyula vezérigazgató

ÁlÍ'i]LÜY]i /ii':'":
l'

L
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A HIVATAL ZÁRADÉKA A VKszTv. 22. s_A szERlNT:
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:

1. szÁMÚ MELLÉKLET Az ELLÁTÁsÉnr relnlŐs TULAJDoNÁBAN ÁLLÓ
vÍzlrozuttj _vno vo N VAGYo n É nrÉ xe L É s E

2.szÁM Ú M ELLÉ KL ÉT v lzMŰVEK ÜzE MELTETÉS l szABÁLYzATA

3.sz. MELLÉKLET A FENNÁLLÓ ANTENNA És HlRDETÉsl FELÜLET
rÁncvÚ BÉRLETI JoGVlszoNYoK TÉTELES JEGYZÉKE

4. szÁMÚ MELLÉKL ET AzÜzlerszABÁLYzAT TERVEZETE

5. szÁMÚ MELLÉKLET A VKszTV. 74. s (2) BEKEZDÉS 3. PoNTJÁenil|
FoGLALT, vlzlKÖzMÚ_szoLGÁLTATÁs oílÁnn És AzoK
ALKALMAzÁsÁruer KEZDő lDŐPoNT.lÁnn VoNATKozÓ MlNlszTERt
RENDELET HATÁLYBA LÉPÉsÉlo ALKALMAzoTT szoLGÁLTATÁsl DíJAK

6. szÁMÚ MELLÉKLET A RENDELETBEN FoGLALT KöTELEZŐ tnnrRlut
ELEMEK JEGYZÉKE

Záradék

A Hivatal a jelen uérreti-uzJilJtliási szerzodés mÓdosítást

fi :*:''ÍdTf 
]t:;nrt'_öm"L-^^-

Budapest''o'o jo''i.5{:'J,]:ilbií:!:[#'?'jo'}'l'Hil1"i'"'"'

a'

felek aláírás
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