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1. PREAMBULUM
Jelen szenődés célja
1'1,1' A jelen szerződés cé|ja Nagymágocs nagyközség szennyvízkezelése és
szennyvízelvezetése a szennyvízhá|izat te|epü|ésen va|ó kiépítéóétkövetően. A
beruházás a KEoP 1,2.0lBl10-2}10-0003azonosítószámú projekt keretében valósu|
1'1.

meg.

1.1'2' A jelen szerződés célja továbbá, hogy az E|látási Fele|ős Magyarország helyi
önkormányzatairó| szóló 2011. évi CLXXX|X tv. 13.s (1) 21. pontjában, avíziközmíjszolgáltatásról szó|ó 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv'), továbbá a

Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szó|ó 58|2013' (|l.27.)
Kormányrende|etbe (továbbiakban: Rende|et) fog|a|t közműves

szennyvíze|vezetésse| és
tisztítássaI kapcso|atos kötelezettségeinek és
fe|adatainak eleget tegyen, és ezá|ta| a víziközmű-szo|gá|tatást igénybe vevő
FeIhaszná|ók a mindenkor hatá|yos jogszabá|yokban fog|alt követelményeknek

me gfe le lő v

íziközmŰ-szo

I

g á

|tatá sb a

n részes Ü lj e n e k'

A v íz i közm íi- ij ze m e ltetés j o g c Ím e
Felek az E|látásért Fe|elős tu|ajdonában á|ló meg|évő és a jövőben létrejövő
1' 2.

víziközmŰvek Víziközmű-szo|gáltató

tevékenységEl|átásért Felelős

álta|i Üzeme|tetésére, a víziközmű-szolgá|tatási
kozigazgatási,
Vksztv.
4. pontjában

a

2' s

meghatározott e||átási terÜ|etén történő ellátására az alábbi, Vksztv. ,|5.
s G)
bekezdés c. pontja szerinti bér|eti-Üzemeltetési szerződést (továbbiakban:
Szerződést) kötik.

A

Felek rögzítik, hogy 2011. január 31. napján ''Üzemeltetési Szerzodés''
elnevezéssel a te|epü|és ivóvíz szolgáltatására vonatkozóan Üzemeltetési
szereződést kötottek, me|y alapján a Vízik1zmű-szo|gáltató látja el a te|epü|ésen
1.3.

közm űves ivóvíze|látást.

2. ALAPELVEK
2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerződés tárgyát képező víziközmíi-Vagyon a nemzeti vagyonri| szó|ó 2o11.
évi cXcV|. törvény alapján a he|yi önkormányzat kor|átozottan forga|omképes
torzsvagyonát képezi, i|y módon a víziközm(j-Vagyon kozösségi érdek szerinti
hasznosítása és megóvása - az át|átható és fe|e|ős gazdá|kodás hosszú távon
történő megva|ósítása á|ta| _ a törvényben meghatározott érdek'

r
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Az ellátási felelősség elve

2.2'

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

A

ka pcso

Iatos víziközm ű-szo gá |tatási fe
I

|ad

atok e|végzéséről'

A szolgáltatői felelősség elve

2.3,

A Víziközmű-szolgá|tatő, az el|átási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáró| e
szerződés hatá|ya a|att a Vksztv. és a Rende|etben fog|altak a|apján gondoskodik, a
rábízott víziközm(i-szolgáltatás keretében a víziközmíj-rendszer te|jesíto
képességénekmértékéig_ fogadja a víziközmű-rendszerre rácsat|akozni kívánó
természetes és jogi személyek, jogi szemé|yiség né|kÜli joga|anyok igényeit, a
FeIhaszná|óknak ivóvizet szo|gá|tat, e|végzi a feIhaszná|ási he|yen ke|etkezo
szennyvizek összegyűjtését, e|vezetését és tisztítását'
2. 4.

Az

Í'i

ze m e ltetés i j o gv i s zo ny

ba

n é ru é ny e s ü l ő

a lap e

lv e k

Fe|ek rögzítik, hogy a je|en Szerződésben nem szabá|yozott esetekben a Vksztv' 1. $
(1) bekezdésében fog|a|t alape|vek mentén járnak e| a Vksztv. 1 s (2) bekezdésében
fog |a |ta k sze rinti alka|mazási so rre nd követe|mé nyé nek beta rtása mellett'

3. FoGALoM MEGHArÁnozÁsoK

A

je|en szerződésben és annak me||ékleteiben haszná|t fogalmak, kifejezések
tekintetében az ott meghatározottak, i|letve a Vksztv.-ben, va|amint a Rendeletben
fog|altak az irány adók.

4.

A

gÉnLen.ÜzEMELTETÉslszERzŐoÉs LÉTREHozÁsÁnn
FELJoGosíTó xönÜ lu Éruyer MEG HArÁnozÁsn

Ellátásért Felelős tulajdonosi részesedésea VízikiízmíÍ-szolgáltatóban
Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv' 16. s (1) bekezdésében meghatározott pá|yázati

4'1. Az

eljárás |efo|ytatását a je|en jogviszony |étrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonró|
szó|ó 2011. évi CXCV|. törvény (továbbiakban: Nvt) a|apján me||őzik, tekintettel arra,
hogy az E||átásért Fe|e|ős a Víziközmű-szo|gáltato gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytu|ajdonna|rende|kezik, a Víziközmű-szo|gá|tati a
Vksztv' 16. s (6) bekezdés a' pontjában fog|a|tak szerint kizárő|ag az á||am és a
te|epÜ|ési önkormányzatok közös tu|ajdonában á||, tehát a tu|ajdoni részesedések
egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A

szERzŐDÉs TÁRGYA

w
t:+.\
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]ele|ostuIajdonábanálIóvíziközmű-rendszerek
mely magában fog|alja a Vksztv. 2. s 24'
Yiziközmíi-szo|gáltaú álta|i Üzemeltetése,
li=iUi\zm{'ta^ \Víziközműszennyvízelvezést és tisztítást, melyet
ffii"j)'ji"-í"*"o1'iiu".
közÜzemijogviszony keretében nyújt'
szo|gá|tató a fe|haszn á|ó részére

-

6.

A szERzőDÉs HATÁLYA

(lDŐBELl, TERÜLET|, TÁRGY|

HATÁLY)

6.1'A szenődés időbeli hatáIya
a Vksztv. 22.
A jelen Szerződés a Fe|ek a|áírását követően

fog|altak szerint

a

Magyar Energetikai-

(2) bekezdésében

és Közmű-szabá|yozási

jogerőre
(továbbiakban: Hivatal) jóváhagyó határozatának
ideig tart.
n.pon lép hatályba és hatá|ya határozat|an
6.2,

s

HivataI
emelkedését követo

A szenődés tárgyi hatálya

Aje|enszerzodéstárgyihatályakiterjedazE|látásértFe|elostulajdonábanál|ó
és tisztítást biztosíti
szennyvízelvezést meglévő és a jövőben Étrejovő közműves
mely víziközmú-rendszerek átadáskori
víziközmú-rendszereinek üzemeltetésére,
(1) bekezdése alapján a szÜkséges műszaki
vagyonértékeléséta Vksztv. 12. s
sz. mellék|etben szerepe|tetik a Fe|ek.
azonositó adatokkal egyÜttese n ^=1.
6.3,A

szenődés terÍjleti hatáIya

tartozik az El|átásért Fe|elos közigazgatási
Je|en szerződés területi hatálya a|á
terÜlete.

7.

A szEMŐDÉs LÉTREHozÁsÁRA VoNATKozo

K|FEJEZETT

AKARATNYILATKOZAT

jog átadásá.ra,'valamint a VíziközmÍi-szolgáItatási

A VíziközmíÍ.üzemettetési
7.1.
..--.Gvékenysélgetlátásáravonatkozónyilatkozat

1'AzEllátásértFele|ősje|enokirata|áirásávalkizáró|agosje||egge|felruházzaa
szerinti víziközmű-rendszer bérleti-Üzemeltetési,
Víziközmű-szolgá|tatót a 6'2. pont
pontjában meghatározott e|látási terÜlet felhasználási
továbbá a jelen szerződés 6.3.
he|yei re

nység el |átásá nak jogáva
nézve a vízlközmű-szolgáltatási tevéke

|'

2.AzEllátásértFele|őstovábbáköte|ezimagát,hogyaje|enszerződés1'sz'

me|lék|etébenfoglaltvagyonértékelésésműszakiazonosítiadatok,valamintátadásvíziközműveit a je|en
átvéteIi jegyzőkönyv szerinti víziközmű-rendszerek
SzerződésbenírtfeltételekkelaVíziközmű-szolgáltatóbérleti.Üzemeltetésébeadja,a

l

.é.r

,WZ
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t

_ UzrMt'.L l tTÉS| SZtRZoDEs

Üzemeltetésbe
YizkÓzmíi-szo|gáltató pedig köte|ezi magát, hogy az Ellátásért Fele|ős
adott víziközmŰ-rendszert je|en szerzodés rende|kezései szerint Üzeme|teti'

szerződés tárgya - megje|ö|t tevékenységek zavarta|an
Fe|e|os birtokba adja,
el|átása érdekében je|en Szerződés keretei között azÉ||átásért
a Yíziközmíj-szo|gá|tató birtokba veszi a je|en szerződés 1. sz. me||ék|etében
és
rész|etezett vizi(özmú-rendszer víziközműveit, va|amint azok alkotórészeit

3. Az

5. pontban

-

tartozékait.
pontja
Fe|ek rÖgzítik, hogy a Yíztközmű-szo|gá|tatót a je|en Szerződés 7.1'
jogok,
a|apján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megi||etik mindazon
a
me|yek a víz|közmú-szo|gá|tatási tevékenység szerződésszerű te|jesítéséhez
Vksztv. és a Rende|et a|apján okszerűen szÜkségesek.

4'

E||átásért Fe|e|os tu|ajdonában á||ó víziközmű-rendszert a Víziközműjogviszony
szo|gá|tati a Vksztv. 15. s (2) bekezdés c. pontja szerinti Üzeme|tetési
szabá|yozott,
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerzódő fe|ek itt nem
je|en szerzódésse| ke|etkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá a
Rende|et vonatkozó szabá|yait rendeIik alkaImazni.

5'

Az

veszik, hogy a Víziközmű-szo|gá|tató Vksztv. 43. s (2)
víziközmű.
bekezdésébenfogla|tak alapján a je|en Szerződés a|apján ot megil|ető

6, A Felek tudomásu|

szo|gá|tatási jogát nem engedheti át.

a

7.1'6' pont szerinti

jogosultság
Rende|et
átengedésének, amennyiben a Yíziközm(j-szolgáltati a Vksztv. Vagy
szerint a Hivata| engedé|ye, illetve tájékoztatása mellett 13.1' pontban fog|alt
kiszervezésre vonatkozo szabá|yok szerint jár e|.

7'

Felek rögzítik, hogy nem minősÜ|

je|en Szerzodés 6.1'
8. Az Üzemeltetési tevékenységmegkezdésének a napja: a
pontjában fog|a|t hatá|yba |épésnapja.

8.

A

víztröznnÚ.ÜzeMELTETÉssrl
RENDELKEzÉsEK

KAPCSOLATOS

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

E||átásért Fe|e|ős szavato|ja, hogy az 1. sz. mellék|etben felsoro|t
lnak'
víziközm ű -re nd sze rek vízi közm űve i a ktzáró|agos tu |ajd o nába n á

1. Az

|

Ellátásért Fe|elős szavato|ja, hogy az 1' Sz' mel|ék|etben felsoro|t
joga, me|y a
víziközművekre nézve harmadik személynek nem á|l fenn o|yan

2'

Az

víziközmú-Üzeme|tetés jogszerű fo|ytatását kizárná, vagy

az annak körébe tartozi

w
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víziközmű-szo|gá|tatás e||átásának

foIyamatosságát

veszé|yeztetnéVagy

eInehezítené.

3. Az

El|átásért Felelős je|en okirat a|áírásáva| kijelenti, hogy a viziközm(jszo|gáltatási tevékenység te|jesítését,illetve a viziközmű-szo|gá|tatás e|látásának
fo|yamatosságát kor|átozó, harmadik szemé|yt megi||eto jog (ide értve a támogatási
szerzodésbő| eredő igényeket és köte|ezettségeket) nem á|| fenn'

4'

Az E|látásért Fe|elős kötelezettséget vá|lal arra, hogy amennyiben az 1. sz.
me||ékletben fe|soro|t vtziközm(i-rendszerekre nézve a 8'1'2. pontban fog|altak

szerinti víziközmŰ-szo|gá|tatási tevékenység e||átását veszélyeztető, e|nehezitő vagy
kizáro korÜlmény a je|en Szerződés hatá|ya a|att fe|merÜ|, úgy arró| ha|adékta|anul
írásba n értesítia Y íziközmű-szo lgá ltatót.

5'

Az

6'

A

E||átásért Fe|e|os köte|ezettséget vá||al arra, hogy amennyiben a je|en
Szerződés hatá|ya a|á tartozó víziközmű-rendszerekre nézve a 8'1'3. pontban
fog|altak szerinti víziközmíi-szo|gá|tatási tevékenység e|látását korlátozó jogot kíván
|étrehozni, úgy jog |étrehozását mege|ozően írásban kikéri a Yízlközmű-szolgáltató
á||ásfogIalását annak víziközmű-szoIgá|tatási tevékenységeIlátására gyakoro|t
hatása tekíntetében.

Víziközmű-szo|gá|tató je|en okirat a|áírásáva| szavatossági fe|e|ősséget
vá||a| a vízlközmű-szolgá|tatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfe|e|ő végzéséreés az esetlegesen e|őfordu|ó hibás te|jesítésérta Ptk' szerint
kÖte|es he|ytál|ni.

7'

Amennyiben az El|átásért Fele|ős a víziközmű-fejlesztést érintő munká|atokka|
kapcso|atban a garanciá|is igényeit annak |ejáratát megelőző 30. napig nem
érvényesíti,úgy a Yíziközmű-szo|gá|tató be|átása szerint az Ellátásért Fele|ős
képvise|őjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak köte|ezettjéve| szemben
érvényesíteni'A képvise|et azonban nem mentesíti az Ellátásért Fe|e|ost a je|en
Szerződés szerínti, a Yíziközmű-szo|gá|tató irányában fenná||ó po|gári jogi
köte|ezettségei a|ól.

8.

Az

E||átásért Fe|e|ős a 8.1'7. pontban fog|alt garanciá|is jogok Víziközműszo|gá|tató á|ta|i érvényesítéséhez
szÜkséges okiratokat szÜkség szerint átadja a
g
Y ízikozmű-szo á ltató részére.
I

8,2.

A

víziközmíÍ-ijzemeltetésévelkapcsolatos szakmai, míiszaki

ki5vetelmények

1'

a

AYíziközmű-szo|gá|tató kote|es a rendelkezésérebocsátott víziközműveket szÜkséges mértékbenfo|yamatosan, szakszerűen kezelni, Üzeme|tetni és

I
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karbantartani, YíziközmŰ-szo|gá|tatói

feladatainak

a

vonatkozó jogszabályí

előírásoknak, és a jelen szerződésben fog|a|taknak megfelelően köte|es e|eget tenni'

Yiziközm(i-szo|gáltató kijelenti, hogy megfe|el a víziközművek
tizeme|tetésérő| szó|ó 21t2oo2, (|V.25.) KöVIM rende|etben és a víziközmíjszolgáltatásró| szóli 2o11' évi cc|X. törvény egyes rende|kezéseinek

2. A

végrehajtásáról szó|ó 58t2o13, (}t'27.) Korm' rende|etben azVíziközmű-szolgá|tatóra
vonatkozóan előírt fe|tételeknek;

AViziközmű-szo|gá|tató rendelkezik a2112002. (lV. 25.) KöV|M rendelet által
e|őírt üzemeltetési szabályzalta| a je|en szerződés hatályba |épésével,ame|y a fenti
jogszabá|ynak megfele|ően tarta|mazza a szakszerű és biztonságos Üzemeltetésse|
közegészségügyi
kapcsoIatos műszaki, techno|ógiai, biztonságtechnikai
e|őírásokat, továbbá az egyes tevékenységekgyakor|ásának személyífe|téte|eit; a
je|en|eg érvénybenlévo Szab á|yzatok:
Csatornaművek Üzeme|tetési Szabályzata 2005' február'

és

-

4.

Yíziközmű-szolgáltató kötelezettséget vá|la|, hogy a jelen szerződés 1' sz.
me||ékIetébenmeghatározott víz|közmű-rendszerek Üzeme|tetésére vonatkozó
vízjogi Üzeme|tetési engedélyek megszerzése érdekébenmegindítja a szÜkséges
hatósági eljárásokat, a tő|e elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében'

A

5. A

Yíziközmű-szolgá|tató

a

szakmai követe|mények biztosítása érdekében

köte|es kü|önösen:

a.

vízjogi Üzeme|tetési engedé|yben és az engedé|yezés során a
hatiság á|ta| jóváhagyott ÜzemeItetési utasításban elóírt feltéte|eknek

a

mindenkor eleget tenni;

b.

a

Víziközm(j-szo|gáltató te|jes ÜzemeItetési terÜ|etére vonatkozi,
mindenkor hatá|yos - a vízÜgyi hatóság álta| jóváhagyott, a je|en
Szerződés 2. sz' me||ék|etétképezó _ Csatornaművek Üzeme|tetési
Szabá|yzatban |évő előírásokat betartani
;

Üzeme|tetésbe kerÜ|ése esetén a
vonatkozó vízjogi üzeme|tetési engedélyt beszerezni, ame|yhez az
E|látásért Fe|e|ős minden szÜkséges közreműködést köte|es megadni;

c. újonnan |étesítettviziközmíj

d.

a

je|en Szerződésben fogla|t vízikozmű-Üzeme|tetési tevékenység
fo|yamatos e|látásához szÜkséges - jelen Szerződés 8'2. pontjában
fog|a|t műszaki és a Szerződés 8.3. pontjában fog|a|t személyi
fe|tételeket biztos íta n i

;
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a je|en szerződés 8.11' pontjában rész|etezett szÜkséges karbantartási,
javítási munká|atokat megfe|e|ő időben és minőségben e|végezni;

víziközmíi-szo|gá|tatás folyamatos és zavarta|an fenntartása
érdekében napi 24 órában működo, hibabejelentés fogadására
aIkaImas Ügye|eti szoIgá|atot (diszpécserszolgálat) szervezni és

a

működtetni;
g.

hibae|hárító rész|eget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabá|yi és
egyéb ágazati e|őírások szerint e|járni, és biztosítani a hiba kijavítását
az e|hárÍtási határidőn belül;

jogszabályokban, illetve az iIletékes hatóságok á|taI kiadott, a
víziközművek üzeme|tetéséveIkapcsoIatos engedé|yekben e|őírt

A

méréseket,vizsgá|atokat és e|emzéseket e|végezni;

üzemnap|ót vezetni, ame|y tarha|mazza a víziközmű územe|tetésével
kapcso|atos minden lényeges adatot és eseményt;

a fentieken tú| a Yíziközmű-szo|gá|tató köte|es az
á|ta| üzeme|tetésre átadott viziközmtj-rendszer

E|látásért Fe|elős
Üzemeltetéséhez
kapcso|ódi' és az Üzemeltetést terhe|ő környezetvéde|mi, más hatósági
előírásoknak e|eget tenni, és ezze| osszefÜggésben viselni mindazon
károkat, ame|yek az uzeme|tetéshez kapcsolódó hatósági előírások
neki felróható megszegésébő| erednek.

k.

A Víziközmű-szolgá|tató köte|ezettségét képezi továbbá az ivóvízbázis
védelmi feladatok el|átása is a víziközmű-fej|esztés kivéte|éve|'

a

Yíziközmű-szolgáltató pontos, hite|es, ana|itikus rész|etességge| is
áttekintheto kö|tségkimutatásokat köte|es vezetni'

m.

álta| vezetett nyi|vántartásokat az Ellátásért
Fele|ős a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|e|ő módon megismerheti, az adatokró|

A

Yíziközmű-szo|gá|tató

közérdekbő| felvi|ágosítást kérhet, me|y írásbeIi megkeresésre a
Víziközmű-szo|gáltató a megkereséstő| számított 15 napon be|Ü|
köte|es fe|vi|ágosítást adni, adatot szolgá|tatni.

n.

harmadik személy irányában, a szerződés teljesítésekörében
fe|merÜ|ő adatszo|gá|tatás során a Víziközmű-szolgáltató a po|gári jog
üz|eti titokra vonatkozó szabá|yai, és az2011' évi CX||., az információs

A

önrendelkezési jogró| és az információszabadságró| szó|ó törvény, a
Vksztv. va|amint a Rende|et rendelkezései szerint köte|es eljárni.
11
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8. 3.

A

v íz i köz m ű. Íi ze m e

ltetéssel kapcso/aÍos

s ze m é ly i

köv etel m é ny e k

köteles a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenységekeretében biztosítani a Vksztv-ben, a Rende|etben, va|amint a

1'

A

Vizlközmíj-szolgá|tató

víziközművek Üzeme|tetésérő| szó|ó 2112002' (|V.25.) KöViM rendeletben az
üzeme|tetőre vo natk ozoan

e Io

írt szemé|yi fe |téte |eket.

2.

A Víziközmű-szo|gá|tató kijelenti, hogy rende|kezik a 21|2002. (|V. 25.) KöV|M
rendelet álta| előírt Üzeme|tetési szabá|yzatta|, amely tarta|mazza a szakszerű és

biztonságos üzeme|tetésseI kapcsoIatos műszaki, techno|ógiai, biztonságtechnikai és
közegészségÜgyi e|oírásokat, továbbá az egyes tevékenységekgyakorlásának
szemé|yi fe|téte|eit; a je|en|eg érvénybenlévő Üzeme|tetési Szabá|yzatot a Felek a 2.
sz. mel|ékletben csato|ják'

3. A Yiziközmű.szo|gá|tato

az egészségetnem veszé|yeztető és biztonságos

működtetése érdekébena biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabá|yok
e|őírásainak a be|so szabá|yzataiban és be|ső utasításaiban e|őírtak szerint
minden kor érvénytszerez.
8.

4, Kö rny e z etv éde t m i, te rm

1'

és

zetvéd e l m i é s v ízv éde l m i kijvete I m é ny e k

Víziközmű-szo|gá|tató a víziközmtj-rendszer Üzemeltetése során köte|es
e|eget tenni a környezetvéde|emme|, természetvéde|emme| és vízvédelemmeI
kapcso|atos mindenkor hatá|yos jogszabá|yokban, hatósági határozatokban és az
ennek aIapján eIkészítettbelső utasítási rendben rögzített követeIményeknek,

A

kÜ|önös

tekintetteI a:

a.
b.

működési engedé|yben;
vízjogi Üzeme|tetési engedé|yben,
C. hu||adékkeze|ési engedé|yben;
d. öne||enőrzési tervben;

foglaltakra.

2.

Avíz|közmű-rendszer Üzeme|tetése során ke|etkezó hu||adékokat, eset|eges
veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabá|yok maradékta|an betartásáva|
köte|es keze|ni, il|etve hasznosítani.
hatóságok á|tal érvényesítettbírságok nem a Yíziközmijszo|gá|tatónak fe|róható okbó| |ettek kivetve, úgy a Víziközmű-szo|gá|tató köte|es
megtenni minden tő|e e|várhatót annak érdekében, hogy az így ke|etkezett vagyoni
hátrány a szennyező fizet a|apelvének megfe|e|ően a tény|eges szennyezőre
áthárításra kerüljön.

3.

Amennyiben

a

12
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a

8'4.3' pont szerinti áthárítás nern |ehetséges, úgy a
Vízlközmű-szolgá|tató a bírságot az érintett víziközmű-rendszer koltségei között
Amennyiben

számolja
8. 5.

1'

A

e|.

v íz i köz m íi - ü ze m e

lteÍésse/ka p c s o l ato s

p

én z

ii

Az Ellátásért Fe|e|ős a Víziközmíj-szo|gáltató

gy i fe ltétel e k

á|ta|i bér|eti-Üzeme|tetési jog

gyakor|ása e||enében bér|eti díjra jogosu|t.

2. Az

E||átásért Fele|őst megil|eto bérleti díj éves mértékemegegyezik a
szennyvízdíjakban FVm3 mértékegységbena Hivata| á|ta| jogerős határozatában
meghatározott fajlagos összeg és az adott évben a fe|használók részérekiszám|ázott
szenny v ízm e n n y isé g szor zatáv a|'

3'

A

tárgyfé|évet követő 60. napig a Yíziközmű-szolgáltató adatot szo|gá|tat az
E||átásért Felelős részérea tárgyfé|évben értékesítettszennyvíz mennyiségéről'

4.

A tárgyévi bér|eti díj évente két rész|etben esedékes azza|, hogy az El|átásért
Fe|e|ős a Víziközmű-szo|gá|tató á|ta| a naptári félévetköveto 60. napig szolgá|tatott
adatok ismeretében ál|ítja ki számláját 30 napos fizetési határidőve| - a 8.5.6.

pontban fog|a|tak kivéte|éve| - a Víziközmű-szo|gá|tató részére.

5. A Fe|ek megá||apodnak

abban, hogy a je|en Szerződés a|apján fizetendo
bér|eti díj összege megegyezik a Hivata| áltaI e|ismert, i||etve a miniszter á|ta|
megá||apított szo|gáltatási díjban fogla|t mértékné|azza|, hogy a bér|eti díj nem

o

kozh atj a az

v

ízikÖzm ű - üzem

e

ltetés i tevé ke nysé g vesztesé g ét.

8.6.VíziközmíÍ-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére,

1.

natkozo rendel kezések

vo

nyiIvántartására

Yíziközmti-szo|gá|tató a beszedett víziközmű-fej|esztési hozzá)áru|ással az
Ellátásért Fele|os fe|é elszámo|ási kötelezettséggel tartozik ezért azt fenná|ló
köte |ezettsé g e ké n t nyi lvá n ta rtj a víziközmű -re n d sze r ágazati bo ntásba n'

2'

Tekintette| arra, hogy a víziközmű-fejlesztési kötelezettség az E||átásért
Fele|oset terheIi, a Yíziközmű-szo|gá|tató a tárgyévben beszedett, köte|ezettségként
nyi|vántartott összeget az E||átásért Felelos részérea tárgyévet követő év március

31-ig átuta|ja.

8.7, A

1'

te

A

ruszeríi v Ízi kijzm íi-fej lesztéssel kapcso l atos rendel kezések

víziközmŰ-fej|esztésse| kapcsolatos döntések meghozata|a, a gördü|ő
fej|esztési terv e|készítéseés Hivata|i jóváhagyásra történő előterjesztése, i||etve a
jóváhagyott gördÜ|ő fej|esztési tervben fog|a|t víziközmíi-fej|esztések megva|ósítása
az E|látásért Fe|elős joga és köte|essége'
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2'

Az E||átásért Fe|e|ós a 8.7'1. pontban fog|a|t fe|adatok te|jesítéseérdekében
kÖte|ezettséget vá||a| arra, hogy az ehhez szÜkséges döntéseket |ega|ább évente
egy a|kalomma|, a megfe|e|ő határidoben és tartalomma| meghozza a rá irányadó,
kÜ

|ön megál|apodásukban

3'

fog la|t e|járásrend i szabá|yok aIkaIma zásáva|'

Az

E||átásért Fe|elős víziközmű-rendszerére irányu|i tervszerű beruházási,
fe|újítási tevékenységet, me|ynek cé|ja új víziközmű |étesítéseVagy a meglévő
víziközmű bővítése, rekonstrukciója, i||etve pót|ása (továbbiakban: Yíziközműfej|esztés) a Yíziközmű-szo|gá|tató a Vksztv. 29 s (4) bekezdése a|apján önálló
vállalkozási szerződés a|apján jogosu|t e|végezni, me|ynek fedezete a 8.5.5. pontban
szerep|ő bér|etídíj.

4. Az

E||átásért Fe|e|ős kije|entik, hogy megfe|e|ve a Vksztv. 18' $-ában
fog|altaknak a bér|eti díjat kizáro|ag a víziközmŰ-fej|esztések körébe tarlozó
értéknöve|ő fe|újítások,rekonstrukciók finanszírozására haszná|ják fe|, azt
e|kÜ lön

5'

ítetten keze|ik.

A

tervszerű víziközmíi-fej|esztés tárgykörébe kÜ|önösen

beavatkozások

A'

B.

ta rto

az

!

l

a|ábbi

znak:

Épütet
a. tetők cseréje és szigetelése
b' hom|okzal felujítása, hőszigete|ése
c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje
d' fűtéskorszerűsítés
e. burko|atépítés
f. nyí|ászárik cseréje
Telephelyek, védőtertjletek
a. A meglévő utak, térburko|atok teljes körű he|yreá||ítása
b' kerítések,kor|átok betéteinek, dróthá|ózatának, lábazatának teljes
cseréje

C. SzÍvattyÚtelepek, nyomásfokozók, átadási pontok

a'

b.

c.

Betonfe|ületek te|jes javítása, (ljvízzárő, vagy koptató réteg felhordása.
Nyomóvezetékek kitakarás né|kÜ|i techno|ógiákkaI végzett javítása
minimá|isan két csomópont közötti távo|ságban'
A felépítményekné|azok a munkák, melyek az épÜ|etek fe|újításai közé
soroIandók.

D' Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, térvilágítás
a' Légvezetékek és földkábe|ek szakaszos (minimum két osz|op, vagy
b.

c.

II
II
I-

T

el|enőrző akna közötti), vagy te|jes hosszban történo cseréje.
Oszlopcsere.
Szigete|ő, vagy szigete|ő |ánc csere te|jes hosszon'
14
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d. Lámpatestek és áramkörök

teljes cseréje.

E.

Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. fődarabok cseréje
c. gépek, berendezések te|jes körr1i fe|újítása

F.

l rá

nyítástech

a'

n i ka

i, info rm ati kai eszko zö k

eszközök cseréje
b. eszköz fődarabok cseréje
G.

Szennyvízátemelők, beemelő-, és szívóaknák
a. A műtárgyak vezetékei te|jes hosszban torténó cseréje, ha csak a
vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szere|vényeinek cseréje.
c' Betonfe|ü|etek te|jes javítása és vízzáro vagy koptató réteg felhordása.
d' Aknák te|jes körű fe|újítása.
e' A fe|építményekné|azok a mr.lnkák, me|yek az épü|etek felújításai közé
soroIandók
Áteme|o szivattyúk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

f'

H' Szennyvíztisztítás, tárolás

a'
b'

c.

d.
e.

f.

mutárgyaÍ
BetonfelÜletek te|jes javítása, újvízzáró, vagy koptató réteg fe|hordása'
A vezeték szakaszos, vagy te|jes hosszban történő cseréje, ha csak a
vezetéket cseré|ik.
Két e||enőrző akna, vagy két műtárgy közötti csatornaszakasz cseréje'
Csatornák kitakarás né|kÜli technológiákkaI végzett javítása
minimá|isan két ellenőzi5 akna, vagy műtárgy közötti távo|ságban.
Aknák teljes körű fe|újítása.
Zsílip szere|vények mozgó alkatrészeinek te|jes cseréje, vagy az e|zári
és szabá|yozo szere|vények komp|ett cseréje.

g. Iszaprothasztók hőszigete|ésének, Vagy kupo|ájának teljes

körű
fe|újítása.
h. A fe|építményeknélazok a munkák, me|yek az épületek felújításai közé
sorolandók.
eszköz te|jes körű fe|újítása

i.

8.8. A gördiilő fejlesztési terv

1'

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgá|tatás hosszútávÚ biztosíthatósága
érdekében a Vksztv' 11. s szerint gördÜ|ő fej|esztési tervet készítenekaz E||átásért
Fele|ős az arra irányadó mindenkor hatá|yos miniszteri rende|etben fog|alt formában

és tarta|omma|.
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2. A

felújítási és pótlási, va|amint beruházási terv (továbbiakban: gördÜlő
fejlesztési terv) Hivata| részéretörténő e|készítéseés benyújtása a Vksztv' 11. s (3)
bekezdése a|apján minden év szeptember 15' napjáig az E||átásért Felelős
köteIezettsége.

3. A Víziközmű-szo|gáltató

köte|ezettséget vá||a| arra, hogy a 8'8.2. pontban
fog|a|tak maradékta|an te|jesítéseérdekébena mindenkor hatá|yos jogszabá|yi
rende|kezéseknek megfe|e|o tarta|omhoz a Yíziközmű-szo|gá|tató írásban javas|atot
készít,il|etve annak e|készítéséhezminden szÜkséges adatot és tájékoztatást megad
az E]|átásért Fe |e |ősnek.

4.

AYizlközmű-szo|gáltató legkésóbb a tárgyévet mege|őző év május 30' napjáig
tájékoztatni köte|es az E||átásért Fele|őst a közműveinek álta|ános ál|apotáró|, il|etve

javas|atot ke||, hogy e|őterjesszen

az egy éven be|Ü|

szÜkségessé vá|ó

rekonstrukciós beavatkozásokró|. Javas|atában a Yíziközmű-szo|gá|tati az egyes
rekonstrukciós téte|ek műszaki indoko|tságát, várható bekerülési kö|tségét, il|etve a
beavatkozások e|maradásának várható és |ehetséges következményeit is köteles
ismertetni, ?Z El|átásért Fele|ős közművagyon gazdá|kodássaI kapcsoIatos
következő évre vo n a tkozo dö ntéseiknek e |oseg ítéseé rdekében.

5. A

rekonstrukciós és fe|újításimunkák ko|tségétaz E|látásért Felelos
szerepeltetik az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében a 8'5.5.
pontban szereplő bérleti díj mértékéig.

8.9.

A

értéknövelő felújításokra vonatkozó

hibaethárítással összefüggő

rendelkezések

1.

Amennyíben o|yan műszaki probléma ke|etkezik, ame|y ha|adékta|an
beavatkozást igényel, és a beavatkozás nyi|vánva|óan a rekonstrukciós il|etve
értéknöveIo fe|újítások számviteli kategóriájába soro|ódik, és javítás je||egű
beavatkozásra nincs mód, i|letve az nem |enne ésszerű, úgy a pót|ás, rekonstrukció
és értéknövelő fe|újításe|végzéséreaz Üzeme|tető jogosu|t, i||etve a biztonságos
e||átás fenntartása érdekébenegyben köte|es is.

2. A

Vksztv' 30. s (1) bekezdése alapján az e||átásbiztonság fenntartása
érdekébena Yíziközmij-szo|gá|tató köteles elvégezni azokat a hibajel|egge|,
várat|anul feImerÜ|ő beavatkozásokat, amelyek a számviteIrő| szó|ó törvény
rende|kezései alapján az értéknöve|ő fe|újítások körében számo|hatók e|'

3.

A 8.9.1'

pontban fog|a|takon kívÜ| a Víziközmű-szolgáltató köte|es e|végezni
mindazokat a beavatkozásokat, me|yek a felújítás körébe tartoznak, és ame|y
e||átás biztonságát veszé|yeztetné Vagy egyéb kárveszé|y
e|maradása
feImerÜléséveIközvet|enÜ | fenyeget.

az
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Ezen fejezet hatá|ya a|á tartozó beavatkozások tekintetében a 8.11.2' és

1.3. pontban fog|a|tak szerint jár a Yíziközmű-szo|gá|tató.

5.

A 8.9'1', B,9'2' és 8.9.3. pont szerinti műszaki prob|éma esetén aVíziközm(iszo|gá|tató a hiba bekövetkezésétő| számított két munkanapon be|Ü| - aho| az
El|átásért Felelős erre bármikor elérhető kapcso|attartót, diszpécser szolgá|atot

működtet azonna| - értesíteniköte|es az E|látásért Fe|előst, aki jogosu|t képvise|ójÜk
útján a beavatkozást megtekinteni, arró| tájékozódni.

6'

Ha a Yiziközmű-szolgá|tatónak

fe|róható okbó|

a jelen 8.9. pont

szerint

víziközművek e|várható pót|ása, rekonstrukciója eImarad, és a szoIgá|tatás
folyamatosságát Vagy biztonságát veszé|yezteti, az E||átásért Fe|e|ős a jelen

szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozássa|, a te|jesítésre e|égségeshatárido
egyidejtÍ kitűzéséve|írásban fe|szó|ítja a Víziközmű-szo|gá|tatót a szükséges
intézkedésekmegtéte|ére, s ennek eredményte|ensége esetén maga gondoskodhat
a szÜkséges beavatkozások elvégzésérol.

7.

A Yíziközmű-szo|gá|tató a 8.9. pontban meghatározottak szerint e|végzett
beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke a|apján, árjegyzéki besoro|ás

hiányában pedig a te|jes önkö|tség + 3oÁ árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári
fé|évelkövető hónaptó|, 90. napra szó|ó fizetési határídőve| az E||átásért Felelős fe|é
Ieszám|ázni.

8. Az

Ellátásért Fele|ős kije|entik, hogy megfe|elve a Vksztv' 18. $-ában
fogla|taknak a bér|eti díjat kizáro|ag a víziközmŰ-fejlesztések körébe tartozó
értéknöve|o fe|újítások, rekonstrukciók finanszírozására haszná|ják fel, azt
e|kÜ|ön ítetten kezelik'

9. A

Víziközmű-szolgá|tató a számla megkÜldéséve| egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csato|t me||ékletben megkÜ|deni, melyek szÜkségesek ahhoz,
hogy a víziközmŰ-fej|esztés műszaki és értékbe|iszempontbó| az E||átásért Fe|elos

könyveiben a számvite|i szabá|yoknak megfele|ően nyi|vántartásba vehető legyen.

10' A
kÜ|önösen

hibajelleggel, várat|anuI fe|merÜ|ő értéknöve|o felújítások tárgykörébe
a 8.7.5. pontban fe|soro|tak tartoznak.

8.10,A víziközmíÍ.fejlesztések eredményeképpenlétrejött vagyontárgyak
ü

1'

ze m e ltetés

re

va

l

ó átvéte lé n e k

re n

dje

AYíziközmű-szolgáltató á|tal e|végzett víziközmű-fej|esztés eredményeképpen
|étrejövo víz|közmű az Üzembe helyezés napjáva| az E||átásért Fe|elős tu|ajdonába
kerÜl'
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2.

AYíziközmű-szo|gá|tató a kiá||ított szám|a megkÜ|déséve| egyidejűleg köte|es
mindazon adatokat csato|t me||ék|etben megkü|deni, melyek szÜkségesek ahhoz,
hogy a víziközmíj-fej|esztés műszaki és értékbe|iszempontbi| az E||átásért Fele|os
konyveiben a számvite|i szabá|yoknak megfele|ően nyi|vántartásba vehető |egyen.

3. Az

e|végzett víziközmű-fejlesztések eredményeképpen|étrejövó
víziközmíjveket az Ellátásért Fe|e|ős számvite|i nyi|vántartásba veszi, me|y
nyilvántartásba véte||eI egyidejű|eg ezen tényrő| tájékoztatja a Yíziközmíi-

szolgá|tatit'

4'

A nem a

víziközmű-szo|gáltató á|ta| e|végzett víziközmű-fej|esztés esetén a
kivite|ezotő| átvett műszaki átadás-átvéte|i dokumentáció egy pé|dányát az E||átásért
Fele |ős szinté n meg kÜ |de n i köte |es a Y íziközmű-szo|gá |tató részére.

5,

A Yíziközmű-szolgá|tató . amennyiben a víziközmű-|étesítményrendelkezik az
üzeme|tető hozzájáru|ásának figyelembe vételéveIkiadott vízjogi |étesítési
engedé||ye|, és a műszaki átadás.átvéte|i e|járás sikeresen |ezáru|t, i||etve ha az
engedé|y azt e|őírja, úgy a prőbauzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozi
jogszabályok szerint a víziközmű Üzeme|tetésre alka|mas _ köte|es és kizárólagosan

a

megvalósu|t viziközmŰ-|étesítményt üzeme|tetésre átadás-átvéteIi és
Üzembe he|yezési eljárás keretében átvenni.

jogosu|t

8,11. Karbantartás és javÍtás

1. A

Yíziközmu-szo|gá|tató kizáró|agosan jogosu|t, egyben köte|es a
karbantartási és javítási tevékenységeke|végzésre, me|y magában fog|a|ja az
Üzeme|tetésben lévo E||átásért Fele|ős tulajdonában á|ló víziközmŰ-tárgy,
nyomvona|as |étesítmény,berendezés, fe|szere|és, gépészeti,vi||amos eroátvite|i
működtetés, jetzést szo|gá|ó, je|átviteli, va|amint hidrau|ikai berendezés fo|yamatos,
zavartalan és biztonságos működtetését szo|gá|ó javítási, karbantartási munka saját
kö|tségen történő elvégzését,va|am n t az ezekre von atkozó h ibae|há rítást.
i

2'

A

a közvetlen kárveszé||ye| iárő
- de |egkésobb három órán

Yíziközm(j-szo|gá|tató
hibaje|entést követően azonna|
megkezdeni.

hibae|hárítást a
be|ü| - tartozik

közvet|en kárveszé||ye| nem járő Üzemzavar e|hárítást a Víziközműszo|gá|tató a hibajelentés után |ehetőség szerint azonna|, de |egkésőbb 3

3, A

munkanapon be|Ü| tartozik megkezdeni'

4.

Amennyiben a Víziközmű-szo|gáltatónak fe|róható okból a víziközmű-tárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javítása e|marad, és ez a szolgáltatás
fo|yamatosságát vagy biztonságát veszé|yezteti, az E||átásért Fe|e|ős jelen pontra
18
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történő hivatkozással írásban fe|szólítja azÜzeme|tetót a munka e|végzésére'Ha az
Üzeme|tető ennek e||enére is kés|ekedik a karbantartás vagy javítás e|végzéséve|,
úgy ezen munká|atokat az Ellátásért Fe|e|ős jogosu|t az Üzeme|tető kö|tségére
e|végezni.

karbantartás és javítás tárgykÖrébe a víziközmiivek-Üzeme|tetéséveI
összefüggó, a B,7.5' pont a|á nem tartozó beavatkozások tartoznak, így kÜ|önöSen a
haszná|atban |évő tárgyi eszköz üzemképességénekfolyamatos, zavartaIan,
biztonságos megőrzése, az ezt szo|gá|ó javítási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerű, mege|ozo karbantartást és mindazon javítási, karbantartási
tevékenységet, ame|yet a rende|tetésszerű haszná|at érdekébenel ke|| végezni
(pé|dáu|: az e|haszná|ódott, hibás a|katrészek cseréje, me|y nem minősÜl
fődarabnak, i||etve a vezeték-há|ozaton végzett csőtörések e|hárítása stb'), oly

5'

A

módon, hogy az a fo|yamatos e|haszná|ódás rendszeres he|yreá||ítását eredményezi.
8.12,

A

Víziközmíi.ijzemelÍeÍésselkapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési

kötelezettségek

1' Felek megál|apodnak abban, hogy azá||amháztartás szervezetei beszámo|ási
és könyvvezetési köte|ezettségeinek szabá|yairó| szi|ó mindenkor hatá|yos

jogszabá|y rendelkezései a|apján az E||átásért Fe|elős könyvvite|i mér|egében
kimutatott eszközeire _ ezen belü| a víztközmíi-Vagyonra - vonatkozó éves |eltározási
köte|ezettség te|jesítése érdekébenegyüttműködnek, a szükséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fé| adatbekéréséthatáridoben te|jesítik.

2.

A víziközmű-fej|esztés eredményeképpen|étrejövő vÍziközmíi Vagyon esetén

3'

A jelen Szerződés 8.8.

4'

A jelen szerződés tárgyi hatálya a|á tartozó víziközművek

azE||átásért Fele|ős a je|en Szerződés 8.10'3. pontja szerint köte|es a VíziközmtÍszolgá|tatót tájékoztatni a számviteIi nyilvántartásba véteIről, va|amint a |étrejött
víziközmíi-Vagyon m űszaki paramétereiro|'

pontjában fogla|tak szerint a Víziközmű-szolgá|tató
köte|es minden tájékoztatást megadni az E||átásért Fe|e|ósnek a mindenkor hatá|yos
jogszabályi rende|kezéseknek megfe|elő gördÜlo fej|esztési terv elkészítéséhez,
annak benyújtásához.
értékcsökkenési
|eírási ku|csait az E|látásért Fe|e|ős - tekintette| tu|ajdonosi státuszára _ jogosu|t és
egyben köte|es meghatározni a mindenkor rá irányadó hatá|yos jogszabá|yok szerint
azza|, hogy arró| írásban tájékoztatja a Víziközmű-szo|gá|tatit.

5.

Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv' 61. s -ban fog|a|t felhata|mazás a|apján
szemé|yes adat keze|ésére Adatkeze|őként fe|jogosítottak, az adatkeze|és és a
HivataI részéretörténo adatszoIgá|tatás tekintetében együttműködésre kötelezettek.
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w,

A Feleket megillető ellenőnésijogosultságok, az ellenőnések rendje

1. A

Víziközmű-szolgá|tató jogosu|t e||enőrizni minden olyan, a víziközműÜzemeltetést érinto munkálatot, ame|yet az E||átásért Fele|ős tu|ajdonában álló vagy
tu |ajd on á ba kerÜ lő víziközmíiveken ha rmad ik személy végez.

2. Az

E||átásért Fe|e|ős a Yíziközmű-szo|gá|tató rende|kezésérebocsátja az
víziközmŰ-Üzemeltetést érintő munkák előterveit, va|amint az engedélyezésíés a

kivite|ezési terveket, pá|yázati, i||etve aján|atkérési dokumentációt, va|amint

mindazon információt, ame|y a munkálatok megítélhetőségéhezszÜkséges'

3'

A Vízikozmű-szolgá|tatató ellenőrzési joga kiterjed a tervezés (8.13.4' pont), a
kivite|ezés, a műszaki átadás-átvéte| nyomon követésére is (8.13.5' és 8.,t3.6. pont).

4.

Az Ellátásért Fe|elős köte|es bevonni aYíziközmű-szo|gá|tatót a 8.13.,1' pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedé|yezési és kivite|ezési eljárást
mege|őzően, me|y e|járásban a Yíziközmű-szolgáltató jogosult nyi|atkozatot tenni.
Ennek keretében a Yízlközmű-szo|gáltató köteles az E||átásért Fele|őst tájékoztatni
az á|ta|a szakszerűtlennek, gazdaságta|annak, il|etve hiányosnak tartott műszaki
megoldásról.

5.

Az E|látásért Fe|e|ős írásban köte|esek értesíteni a Yíziközmű-szolgáltatót

6.

Az

7,

A

8.13.1 . pont szerinti munkák megkezdéséról.

a

E|látásért Fele|os a 8'13.1. pontban fog|a|t munká|atok műszaki átadásátvételi e|járására meghívja a Víziközmű-szo|gáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosu|t észrevételeket tenni, mely észrevéte|eket jegyzőkönyvben rögzítenek
Víziközmű-szolgá|tató a nem megfele|ő minőségű, szakszerűtlen, Vagy a
jóváhagyott tervtő| eltérő munka esetében, az ész|e|t hiba (hiányosságok) sú|yátó|
fÜggoen, tudomására jutását követően azonna| köteles jelezni és kezdeményezheti
azEl]átásért Fe|elősné| a munka azonnali |eá||ítását, javítást, cserét.

8'

Abban az esetben, ha Yíziközmíj-szo|gá|tató 8.13.4., 8.13.6., va|amint a
8,13'7. pont szerint észrevéte|eireérdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
üzemeltetését a Víziközmű-szo|gá|tató fe|tételekhez kötheti, Vagy adott esetben

megtagadhatja.

9'

A

Víziközmű-szolgá|tatási tevékenység tekintetében az E||átásért Fe|e|őst
megi||eti a jelen Szerződés hatá|ya a|á tartozó vízlközmű-létesítmények
Üzemeltetésének, álIapotának, vaIamint a vízjközmíj-szoIgáltatás minoségének

eIlenorzési joga.
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10'

Az E||átásért Fe|elős fe|hata|mazza a Yízikozmíi-szo|gáltatót, mint képviseleti

az

E||átásért Fe|elos megrende|ésére Vagy megbízása a|apján
végzett nem közműves szennyvízszá||ítási közszoIgáltatást végző harmadik
személynek a te|jesítésekörében feImerÜ|ő tevékenységétannak jogszabá|yi
megfe |e |osége szempontjá bó l e||enőrizze.
megbízottat, hogy

11'

A 8.13.10' eljárása során aVíziközmű-szo|gá|tató munkatársa köte|es fe|tárni,
miszerint az E|látásért Fe|e|ős képviseletébenjár e|. A Yíziközmű-szolgá|tato az
e||enorzés eredményérő| minden esetben, annak megtörténtéto| számított 8 napon
be|ü| írásbe|i tájékoztatást köte|es adni az Ellátásért Fe|e|ós részére.

12, Az

az

e||enőrzés során birtokába kerÜ|t adatokat,
információkat e|térő jogszabá|yi rende|kezés hiányában saját tevékenységekapcsán
E||átásért Fe|e|ős

nem használhatja fe|.

A

8.14.

VíziközmíÍ-szolgáltato felelősségbiztosítására

vonatkoző

kötelezettségek

1. A Yíztközmű-szo|gáltató

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

feIe|ősségbiztosítási szerzodés megkötésére, a feIe|ősségbiztosítási jogviszony
meg|étérő| a Szerződés hatá|ya a|att maga gondoskodik.

2.

A 8,14.1. pont szerint fe|e|ősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok

kÜ|önösen:
a. álta|ános fe|e|ősségbiztosítás;

b. a víziközmű-szoIgá|tatási tevékenységfe|elősségbiztosítása;
c. munkáltatói fe|e|ősségbiztosítás;
d. környezetszennyezési fe|elősségbiztosítás;

e'

li

te|jesítésisegédek, a|vá||a|kozók tevékenységéhezkapcsolódó
fe Ie|ősség

biztos ítás

;

Munkagépek, munkagépkénthasznált gépjárművek áltaI okozott károk
fe

IeIosség biztosítása

;

g, jármű f|otta köte|ező fele|osségbiztosítása.
8,

1

1'

5.

A

V íz i k öz m íi -v a gyo

n

va

gyo

n b i zto s ítá s á

ra

von

atk o zó k öte l e zetts é g

e

k

Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 9 s (6) bekezdése a|apján a vízikÖzmű-vagyon
vagyonbiztosításáró| az E||átásért Fele|ős köte|es gondoskodni'

2.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben

az

E||átásért Fe|e|ős a
biztosítási évet mege|őző év szeptember 30' napjáig a Víziközmű-szo|gá|tató részére
írásban nem tesz e||enkező tarta|mú nyi|atkozatot, úgy a Yiziközmű-szo|gá|tató a
víziközmŰ-vagyonbiztosítást a Ptk. 548' s második fordu|ata a|apján jogosult az
E||átásért Fe|e|ós, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.
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3'

A 8.15.2' pont szerint ellenkező

4'

A

tartalmú jognyilatkozatnak ke|l tekinteni az
E||átásért Fele|ős á|tal megkötött vagyonbiztosítási kötvény meg|éténekígazo|ását
(p|. kötvény máso|at) tartalmazó írásbeli értesítést.

Víziközmű-szo|gá|tató á|tal megkötött vagyonbiztosítás díját és annak
va|amennyi költségét az El|átásért Fe|e|ős a Yíziközmű-szo|gá|tatónak szám|a
el|enében megfizetni köte|es.

Az Ellátásért Felelős tulajdonában áttó közutak, közterüIetek hasznátata
1' A Víziközmtj-szo|gá|tató kötelezettségeinek gyakor|ásához a szÜkséges
mértékigjogosu|t az El|átásért Fe|elős közigazgatási terü|etén |évő Ellátásért Fele|ós
tulajdonában álló közterü|eteket igénybe venni, az utakra, i||etve közterü|etekre
8,16,

vonatkozó szabá|yok betartása me||ett'

2. Az

El|átásért Fe|e|ős vá|la|ja, hogy jelen Szerződésben fog|alt fe|adatai
ellátása érdekébena Yíziközm(j-szo|gáltató á|tal ígénybe vett kozterületen a
Yíziközmii-szolgá|tató emb|émájávaI el|átott, figyeImeztető je|zést használó
járműveire parko|ási díjat nem érvényesít.
8.

1

7. F e

I

1, A

es/egessé v á l o v íz i köz

m íi v e k Íiz

e

me

ltetés b ő

l

tijrté n ő

k iv o n

á

s

a

szo|gáltatásban feles|egessé váló víziközmű-Vagyon Üzemeltetési körből
történő kivonását a Yíziközmíj-szolgáltató jogosu|t az erre vonatkozó szakmai
indokokka| alátámasztva kezdeményezni, és az E||átásért Felelős tartoznak azt

e|fogadní.

2'

A

je|en pont szerinti víziközmű-Vagyon Üzeme|tetésbő| való kivonásának
költségei az E||átásért Fe|e|őst terhe|ik.

8.18.

1.

A rendszer.független tárgyi eszközök speciális elszámotási kérdéseirőt
Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 7 s (1) bekezdésébenfog|a|t fe|hata|mazása

a

rendszer-fÜgget|en víziközmű-elemek térítése|lenében a 9.18.4. d'
pontban fog|altak szerint aYíziközmű-szolgá|tató részéreátadásra kerÜlnek.

alapján

2.

Fe|ek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatá|ya a|á tartoznak a víziközmŰ olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészeí, ame|y a víziközműtő| á||agsére|em
né|kÜ| elvá|aszthatók és a víziközmij-hálozaton Vagy a víziközmíi-há]ózatok
között a|ka|mazási cé|jára figye|emme| - szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. 17' pont),
s
így kÜ|önösen:
A.

Gépi berendezések:

a.

kútszivattyú k (búvá rszivattyú k,
vízmérők;

b.

vi lla

nymotor)

;

!

Bt'nLlr|_ÜZtM|t:l lI il.S| S./l R/Óut.s
motoros to|ózá rak hajtóművei
szennyvízáteme|ők búvárszivattyúi;
szennyv ízte |e p i áteme |ő szivattyú k
szen nyvíztelep reaktortereinek keveroi.

c.
d.
e.

;

;

f.

j

kai eszközök:
fo|yamatos mérők és adatgyűjtők (on-line);
adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs _ berendezések, je|ző és
adatátviteIi kábe|ek;
vezér|ők, berendezések (PLC);
folyamatirányítók (Pc-k, számítógépek);

k.

fo |ya mati

B

I

g.
h.
i.

3'

@

rányítástech

n

i

rány íto szoftve rek.

A

Yíziközmíi-szo|gá|tató a rendszer-függet|en víziközmű-e|emet számvite|i
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitő| e|kÜ|önítetten tartja nyi|ván, és
gondoskodik a szÜkségessévá|ó fe|újításáró|, pót|ásáról'

4'

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a 8.18.2' pontban rész|etezett tárgyi
eszközök tu|ajdonjogának tekintetében a következő speciá|is szabá|yt rende|ik

jogviszonyukban alkalmazni:

Az El|átásért Fe|e|ős

tu|ajdonában á||ó, e fejezet hatá|ya a|á tartozó tárgyi
eszközöket az E||átásért Fele|os a következő ütemezés a|apján, fo|yamatosan,
té rítése |e nébe n a Y íziközmű-szo|gá |tató tu |ajdo n ába adja.
Az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó rendszer-fÜgget|en tárgyi eszközön
szÜkségszerűen elvégzett fe|újítási és pót|ási munka ráfordításait a Társaság
saját könyveiben aktivá|ja ' Az El|átásért Fe|e|ős az eszközérték nu|lára történő
|eírásáig (nul|a eszközértéket eredményező értékvesztése|számo|ásáig) az
eszközt nyi|vántartja.
Felek rögzítik, hogy addig, amíg az E||átásért Fe|elős tartják nyi|ván az
eszközt, úgy
Yíziközmíi-szo|gáltató ráfordításait bére|t Vagyonon
vég rehajtott saját be ru házása ként, rekonstru kcióként ta rtja nyí|vá n'
EIlátásért Fe|elős vá||alja, hogy
Üzeme|tetéshez szÜkséges,
nyi|vántartása szerinti nul|a értékűtárgyi eszköz tu|ajdonjogát VíziközmŰszolgáltatónak a |eírást követő év utolsó napjáva| a nyi|vántartás szerinti bruttó
érték10 %-os értékenszámított véte|ár megfizetése ellenében átruházza
kívéve,ha a Víziközmű-szolgá|tató se|ejtezési e|járás |efo|ytatására tesz
javaslatot.
A d. pont szerinti esetben a YiziközmŰ-szo|gá|tato _ az Üzeme|tetéshez
szÜkséges mennyiségben - az eszköz pót|ásáró| gondoskodni köte|es.
A feleslegessé váló rendszer-függet|en víziközmű-elemek tekintetében a
VízikÓzmŰ-szo|gá|tatónak nem á|| fenn véte|i köte|ezettsége.
l

b.

c.

rt

e.

a

Az

az
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5'

.,.

A

tu|ajdonjog vá|tozás eredményeképpen a Yízlközmű-szo|gáltató vá||al1a,
hogy a tárgyi eszközön a változást követően eszközö|t rekonstrukciós, fe|újítási és
pót|ási munkákat saját működési bevéte|eibő| finanszírozza, az összeget az
E||átásért Fe|e|ősre bére|t közművagyont érintő rekonstrukciós e|számo|ás keretében

I

át nem terhe|heti.

6.

Annyiban, amennyiben a je|en fejezet hatá|ya a|á tartozó tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatálya ís kiterjed
és a támogatási szerződés a tu|ajdon átruházásátkizárja, vagy jelentősen e|nehezíti,
ugy a gátló körÜlmények megszűnéséig a kérdéseseszközök az El|átásért Fele|ős
osztat|an kozös tulajdonában maradnak.

9.

A

vízxözMÚ.szolcÁLTArÁsl
KAPcsoLATos RENDELKEZÉSEK

JOGVISZONNYAL

9.1, Közüzemi szenődések megkötése

1'

A Víziközmű-szo|gá|tato az E||átásért Fe|e|ős közigazgatási terÜ|etén ta|á|ható
felhaszná|ókkal a Polgári TörvénykÖnyv, a Vksztv' és a Rendelet e|oírásai szerint
köte|es eljárni, és ennek keretében a fe|használókka| a közüzemi szerződést

megkötni.

2.

Amennyiben az El|átásért Fele|os közigazgatási terü|etén talá|ható, a
Yíziközmíj-szolgá|tató által üzeme|tetett törzshá|őzat mentén fekvő ingatlan
tu|ajdonosa (vagy egyéb jogcímen haszná|ója) az ingat|an közm űhá|ozatba va|ó
bekötését kezdeményezi, a Yíziközmű-szo|gá|tató a bekötés |ehetőségeiről és

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

3'

A Vksztv. 8 s (1) bekezdése a|apján a bekötést kezdeményező Fe|haszná|ó
(Vksztv' szerint Beruházó) az így létrejövo bekötővezeték vízikozmű tu|ajdonjogát az
El|átásért Fele|ősre átruházza. Az átruházásro| szó|ó szerződés tekintetében a je|en
okirat aláírásáva| az E]|átásért Fele|ős meghata|mazza a Yíziközm(j-szolgáltatót,
hogy he|yette és nevében e|járjon, a szerződést megkösse.

4. A

Yíziközmű-szo|gá|tató köte|ezettséget vá||a| arra, hogy az így |étrejövó
víziközmŰ-Vagyon számviteli nyi|vántartásba vétele végett negyedévente adatot
szolgá|tat az E||átásért Fe|e|ősnek.

5.

i

A bekötés vizmérőr"s.],"l"sét, cseréjét,valamint csat|akozás készítését- a
jogszabá|yi feltéte|ek teljesÜ|ése estén _ az Yíziközmű-szolgáltató Vagy megbízottja
köte|es e|végezni'

24

I

w
',F,

Bt"nt r l

|

-

UZth,tli t t' t L.sl szrn.zÓnÍ-s

A

víziközmíi-szo|gá|tató köte|es a víziktzmtj-szoIgá|tatási tevékenység
a|apveto szabályait a Vksztv-ve| és a Rende|ette| összhangban a Hivata| á|ta|
jóvá

ha

gyott Üz|etsza bá|y zatban rögzíten

i.

7. A

víziközmű-szo|gá|tató köte|ezettséget vál|al a víziközmű-szo|gá|tatáshoz
kapcsolódó Ügyfé|szo|gá|ati fe|adataínak e||átására
mindenkor hatá|yos
Üz|etsza b á|y zatban meg h atá rozott he lye ke n.

a

9'2' Díjak beszedése

A

Yíziközmű-szo|gáltati jogosult és egyben tartozik a vízlközmű szolgá|tatások
igénybevéte|éérta fe|haszná|ókkaI szemben csatornaszo|gá|tatási díjat fe|számítani,
továbbá az egyéb irányadó jogszabá|yoknak megfe|e|ően a vízlközmű-fejlesztési
hozzájáru|ást, va|amint a vízterhe|ésidíjat beszedni, illetve ezen díjigényeket
érvényesíteni.

10. A

VIZIKOZMU-SZOLGALTATAS

RENDELKEzÉsEK

10'1, A

DIJARA VoNATKoző

jelen szerződés hatálya alatt alkalmazott díjak

1, A

Felek rögzítik, hogy az a|ka|mazott díjak megegyeznek

jogerős határozatban jóváhagyott szo|gá|tatási díj mértékéve|.

a

Hivata| á|tal

2'

Felek köte|ezettséget vá||alnak arra, hogy a Vksztv. 65. s (4) bekezdésében
fog|a|t, díjelőkészíto,díjfelÜgye|eti tevékenységhez kapcso|ódó adatszolgáltatási és
tájékoztatási köte|ezettségek HivataI irányában történő teljesítéseérdekében
egyÜttműködnek.

3.

Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 76'

s

(3) bekezdésében rögzített esetben a
víziközmű-szolgá|tató jogosu|t az a|ka|mazott díjtó| e|térő díj a|ka|mazásához történő
hozzájáru|ási kérelemmeI forduIni a Hivatalhoz, me|y kérelem e|őterjesztése
tekintetében a Fe|ek egyÜttműködnek'

11. szEMŐDÉs MEcszŰt.tÉsl FELTÉTELEK
11.1, A szenődés megszíinQsének modjai

1.

Je|en Szerződést a Fe|ek írásban közös

2'

A

megegyezésse| megszüntethetik'

jelen Szerződés bárme|yik fé| Vksztv. 20' $-ában fog|a|tak szerinti
szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidovel szÜntetheto
meg.
25
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3.

Je|en szerződés megszűnik a Vksztv. 29. s (2) bekezdésben foglaltak szerinti
fe|téteI bekÖvetkezéséve|.

4.

Je|en Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv. 32. s (4) bekezdésében fog|a|t
kÖzérdekű Üzeme|teto kije|ölési határozatban fog|a|tak szerint más viztközmijszo|gá|tató á|taIi birtokba |épésseIegyidejtÍ|eg.

11'2. A Szerződés megszűnésénekszabályai

1'

Je|en Szerződés megszűnésekor a Yíziközmű-szo|gá|tató ellenszo|gá|tatás
né|kÜ|, rende|tetésszerű használatra aIkaImas műszaki á||apotban (üzemképes
á||apotban) köte|es az E||átásért Fe|e|osnek a szerződés megkötésekor rábízott és a
szerződés ideje alatt ke|etkezett, az E||átásért Felelos tu|ajdonát képező víziközmíirendszert - a Víziközmű-szolgáltató tulajdonába kerÜlt rendszerfügget|en-vízlközmŰ

e|emek kivételéve|- |e|tár keretében átadás-átvéte|i e|járással a megszűnés hatá|yba
|épéséve|egyidejű|eg visszaadni, közérdekű Üzemeltetés esetén a Hivata|nak átadni'

2, A

Fe|ek jelen szerzodés megszűnése esetén az Üzemeltetésbe adott
kÖzművagyonna| kölcsönösen
e|számolnak. Ennek keretében az E|látásért Fele|ős

köte|es megtérítenia Vízközmű-szo|gá|tató á|ta| az Ellátásért Fe|e|ősnek átadott
rendszerfügget|en víziközmŰ-e|emek értékét,me|yek kimutathatóan a Víziközműszo|gá|tató finanszírozásában va|isu|tak meg, és ame|yekre az e|számo|ás még nem
történt meg' A megtérítendoösszeg a Víziközmű-szo|gá|tató finanszírozásában
megva|ósult rendszerfÜggetlen víziközmíj-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó
értéke.

3'

A je|en Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb köte|ezettségekre a víziközmű-szo|gá|tatásró| szóló 2011. évi CC|X' törvény
21. $-ában foglaltak azirányadik.

4'

A je|en Szerződés Vksztv. 32. s (4) bekezdésében rögzített hatá|yvesztése
alka|mával a Felek egymássa| és a Hivata||al egyaránt egyÜttműködni kötelesek a

Hivatal á|ta| határozatban kije|ö|t közérdekű Üzeme|tető birtokba helyezésének

zav arta|an |ebo nyo ítása é rdekébe n'
|

5.

A je|en Szerzodés Vksztv' 32 s (4) bekezdésében fog|a|t

hatá|yvesztése
tekintetében
Fe|ek az adatszolgá|tatásra
Vksztv. 21. $-ban fog|a|tak, a
je|en
birtokátruházása a
Szerződés 11,2'1. pontjában fog|a|tak, az e|számo|ásra a
pontjában
1 1 .2.2.
fog |a|takat a|ka|mazzák.

a

12. A

szERzŐoÉs

RENDELKEzÉsEK

a

MóDosírÁsÁnn
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2,1. Ki5zös megegyezéssel ti5rténő mődosítás

Felek megá|lapodnak abban, hogy a je|en szerződés kizáró|ag írásban módosítható
a Fe|ek közös megegyezéséve|'

12.2. Jogszabály változás okán szükséges modosítások

A

Fe|ek köte|ezik magukat, hogy amennyiben je|en Szerződést érintő
jogszabá|yvá|tozás következik be, úgy jelen Szerződést annak megfe|e|oen a

jogszabá|y hatályba |épésétkövetően módosítják.

í3. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
13.1,

A kiszeruezésre vonatkozó rendelkezések

A

víziközmű-szo|gá|tató kije|enti, hogy a Vksztv. és Rende|et szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértékeés módja nem akadá|yozza a Vksztv. 35.s (,í) bekezdése
szerintí működési engedé|y megszerzését és annak fenntartását. E körben a
Yíziközmíi-szo|gáltató köte|ezettséget vá|laI a jogszabá|yban foglalt kiszervezett
tevékenységek HivataI részéretörténo tájékoztatási
engedé|yezési
jelen
köte|ezettségének
szerződés hatá|ya aIatti te|jesítésére.

és

13,2,A kockázat és kárveszély viselésénekmódja, valamint a vagyonvédelmi
előírások

1. A

Yíziközmű-szo|gá|tatató a víziközmű-Üzemeltetésbe vett víziközmíjrendszert rende|tetésszerűen, az e|várható |egnagyobb gondossággal köte|es
haszná|ni és Üzemeltetni, továbbá annak á||agát köte|es megóvni, azzal, hogy a
vagyontárgy neki fe|róható eset|eges megsemmisÜ|ésébő| Vagy megrongálódásábó|
eredő kárért a po|gári jog á|ta|ános szabá|yai szerint fe|e|ősségge| tartozik az ezze|
járó kockázatokat vise|ni köte|es'

2. A

Yiziközmíi-szolgá|tató köte|essége az üzeme|tetésre részéreátadott
víziközmtj-rendszerek vagyonvéde|mérő| gondoskodni, a Vagyonvéde|mi-rendszert
kiépíteni (kiépíttetni)és működtetni, i||etve szÜkség szerint víziközmŰ*rendszer

orzésvédeImétbiztosítan i.
13,3.Irányadó

jog

A felek közötti

üzeme|tetési jogviszony tekintetében

- a je|en szerzodésben nem

szabá|yozott kérdésekben a Vksztv., a Rende|et, va|amint a vízgazdá|kodási
tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabá|yok mindenkor hatá|yos
re nde kezése i a ka m azandiak,
I

13.4.

1'

I

I

Jelen szerződés érvényességéhezszükséges előzetes döntések

A

je|en Szerződés a|áírására a VíziközmŰ-szolgá|tató á|tal a Yíziközműszo|gá|tató hatá|yos A|apszabá|yának feIhataImazásáva| az Igazgatóság
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2013.december 20. napján hozott, 254l2013.(X||.20.) számÚ, a FelÜgye|őbizottság
i..,'.i). !{.ij.|\napján hozott .'./li''.í.::.!/ii J'dzámú határozata a|apján került sor. Ennek
megfe|e|ően a jelen Szerződés módosítására, megszÜntetésére vonatkozó minden
további írásbe|i jognyi|atkozat megtételérea Yíziközmű-szo|gá|tató mindenkori je|en
ügycsoportban képvise|etre feljogosított szemé|ye az Igazgatóság jóváhagyó

"

határ ozatáva l j o g os

2'

A

u |t.

jelen Szerződés a|áírására az El|átásért Fele]ős által

a

Nagymágocs
Sz' határozata
je|en
Szerződés módosítására,
alapján kerÜ|t sor. Ennek megfe|e|ően
jognyi|atkozat
megtéte|ére az
megszÜntetésére vonatkozó minden további írásbe|i
E||átásért Fele|ős képvise|etre fe|jogosított szemé|ye a Nagymágocs Nagyközség
Ö n ko rmá nyzat Ké pvi se ő-testtl |eté ne k j óvá h a gyó határ ozatáva I j og os u |t'

Nagyközség Önkormányzat képviselő-testÜ|etén"1 lif+::i!{r.l.).$....'

a

|

1

3.5' Rész/eges éruénytelenség

Amennyiben a jelen szerződés bárme|y része érvénytelennek, hatá|yta|annak, vagy
végrehajthatat|annak bizonyu|na, úgy az a szerződés egészénekérvényességét,
hatá|yosságát, Vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Fe|ek tartoznak az
érvényte|ennek, hatá|yta|annak, vagy vegrehajthatat|annak bizonyu|t részt hason|ó
gazdasági eredményt biztosító érvényes'hatá|yos és végrehajtható rende|kezésse|
pótolni'

13,6. viták rendezése
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben közöttÜk bárme|y kérdésbenvita
merü| fe|, úgy megkísér|ikazt békésúton mego|dani. Ennek érdekében bárme|y fé|
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben fog|a|t va|ame|y igényének
érvényesítésevégett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon be|Ü| nem vezet
eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményezo té| jogosu|t igényétpo|gári peres
úton, bíróság e|őtt érvényesíteni.Felek rögzítik, hogy a je|en szerzodésbő| eredő
va|amennyi vitás kérdése|döntésére a pertárgy értékétő|függően a Békéscsabai
Járásbíróságot, i||etve a Gyu|ai Törvényszékkizáro|agos illetékességétkötik ki.

14. ÁrmerueT RENDELKEZÉSEK
1' Tekintette| arra, hogy a víziközmŰ-rendszer haszná|atért fizetett bér|eti díjakra

egységes jogszabá|yi rende|kezés a je|en okirat a|áírásakor nincs hatá|yban, ezért a
Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy az El|átásért Fe|elost, mint a víziközmű-rendszer
tu|ajdonosát a víziközmű-rendszerek Üzeme|tetési jogának gyakor|ása e||enében az
a|ábbi bér|eti díjak i||etik meg:

2014. évtő| a 14.2' pontban fog|a|t árhatósági díjmegállapításig a szennyvíz
víziközmű-re nd sze rre fizete ndő bé r|eti d íj : 1 3, 70 FVm 3 +ÁFA.
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2' Fe|ek megál|apodnak abban, hogy amennyiben az árhatósági jogkört gyakor|ó a
bérleti díjakat Vagy a szolgá|tatási-díjakat módosítja, i||etve ezekre vonatkozóan a
je|en okirat a|áírásakor hatá|yos rende|kezésekto| e|térő szabályt hoz, úgy a Fe|ek
vá||a|ják, hogy a je|en szerződést módosítják'

3.

az

Fe|ek rögzítik, hogy
átadott viziközmíj-rendszerek átadás-átvéte|i
jegyzőkönyvét - tekintette| arra, hogy a birtokba véte|re kizáro|ag a je|en szerzodés
hatályba |épésétkövetően kerülhet sor - a birtokátadás-átvéte|i eljárást követően
csato|ják a je|en Szerződéshez.
Je|en Szerződést a Fe|ek e|o|vasás után, mint akaratukka| rnindenne| megegyezőt,
he|ybenhagyó|ag írják a|á.

"7^it

Kelt' Békéscsaba,201 3.december 20.
AI
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a Víii közrríÜ
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Ke|t: Nagymágocs, 2019' ir:.|il':i'''i
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3.

szABÁLYzATA

szÁMÚ MELLÉKLET A RENDELETBEN FoGLALT xörelezó'TARTALM!
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JEGYZÉKE

Zá,radék
A Hivata| a jeIen bér|eti-Üzerne|tetés.i szerzodést jiváhagyta
az a|ábbi számú határozááva|.
Határ ozatszám : 27 60 l 20 1 4
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