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6. számú melléklet A Vksztv. 74. §(2) bekezdés 3. pontjában foglalt, vlziközmű'szalgáltatás
dljára és azok alkalmazásának kezdó Id6pontjáro vonatkozá
lépéséig alkalmazott szo/gáltotásl d/jak·----.----.-••
7. számú melléklet a rendeletben

miniszteri rendelet hotálybo

foglalt kötelez6 tartalmi elemek jegyzéke
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BÉRLETI-ÜZEMELTETÉS/SZERZŐDÉS
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mely létrejött egyrészről
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Név: ÓPUSZTASZER

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

elm: 6767 Ópusztaszer,

Tóhajlat130.

...J

adószém:

1
u

s'atisz/ikai szám}el: 15726683-8411·321-06

15726683-2-06

törzskönyvi azonosltó szám: 726687

~

képviseti: Makra József Polgármester,
(továbbiakban:

lJ

Ellátásért

ALF6LDviz

Regionális

VlzlközmO-szolgá/tató

~

Részvén ytársaság

II

székhely/elm:

i.J

nyilvántartó BllÓság: Gyulai Törvényszék

lj

O
:J

5600 Békéscsaba,

Dobozi ú 5.

Cégblrósága

13100887-2-04

statisztikai szám}el: 13100887-3600-114-04
bankszámlaszám:

10402609-26017989-00000000,

mint VlzikOzmO-szolgáltaló
továbbiakban

(továbbiakban:

Vlzlközma-szolgáltató)

együttesen: Felek

közölt az aluUrolt napon és helyen az alábbi feltételekkel.

r]
:1

:J

~J
f]

Ellátásért Felelős

ZártkőrOen

04-10-001580

eégjegyzékszám:

adószám:

D

mint vlzikőzmO-tulajdonos,

Felelős)

valamint,

az

4

S

35

4.sz. melléklet a fennálló antenna és hirdetési fe/ület tárgyú bérleti jogviszonyak tételes
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2.3. A szo/gll/tatól

1. PREAMBULUM

Ü
1.1. Je/en szerzádés

1.2. A vlziközmO·Ozeme/tetés

ll/H-,II·' '1111:'1 VI

fele/ásség

K()/.:,a:(

i
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..•,1

A VlziközmO-szolgáltató,
az ellátási területen a vlziközmü-szolgáltatás
nyújtásáról e
szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a
ráblzott
vlziközmO-szolgáltatás
keretében
a vlziközmO-rendszer
teljesltö
képe!lségének mértékéig - fogadja a vlziközmO-rendszerre
rácsatlakozni kivánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyak igényeit, a
Felhasználóknak
ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási
helyen keletkezö
szennyvizek összegyOjtését, eivezetését és tisztltását.

J

2.4. Az Ozemeltetés/ JogvIszonyban

célja

A jelen
szerzödés
célja,
hogy az Ellátási
Felelös
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21.pontjában, a vlziközmüszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a
Vksztv.
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról
szóló
58/2013.
(11.27.)
Kormányrendeletbe (továbbiakban: Rendelet) foglalt közmüves ivóvizeIlátással és a
közmüves szennyvizelvezetéssel
és - tiszlitással kapcsolatos kötelezettségeinek és
feladatainak
eleget tegyen, és ezáltal a viz/közmO-szolgáltatást
igénybe vevö
Felhasználók
a mindenkor hatályos jogszabályokban
foglalt követelményeknek
megfelelö vlziközmO-szolgáltatásban
részesOljenek,

II

<'Jl'l JS/:I i\SI',I',l(

O

O

érvényesiJ/ö

a/apelvek

Felek rögzltik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. §
(1) bekezdésében foglalt aiapelvek mentén járnak el a Vksztv. 1 § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti alkalmazási sorrend követelményének betartása mellett.

W

joge/me

Felek az Ellátásért Felelös tulajdonában álló meglévö és a jövÖben létrejövö
viziközmüvek ViziközmO-szolgáltató
általi Ozemeltetésére, a vlziközmO-szolgáltatási
tevékenység
Ellátásért Felelős közigazgatási,
a Vksztv. 2. § 4. pontjában
meghatározott ellátási terOletén történő ellátására az alábbi, Vksztv. 15. § (2)
bekezdés
c. pontja
szerinti
bérleti-Ozemeltetési
szerződést
(továbbiakban:
Szerzödést) kötik.

U

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A jelj!n szerződésben és annak mellékleteiben
használt fogalmak, k~ejezések
tekintl.tében az ott meghatározottak, illetve a Vksztv.-ben. valamint a Rendeletben
foglaltak az irányadók.

lJ

4. A BÉRLETI.ÜZEMEL TETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA
FELJOGosíT6 KÖRÜLMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

II

lJ

2. ALAPELVEK

r

2.1. A nemzeti vagyon védelme
A jelen szerződés tárgyát képező vlziközmü-vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tőrvény alapján a helyi önkormányzat
korlátozottan forgalomképes
tőrzsvagyonát
képezi, ily módon a vlzikőzmü-vagyon
kőzösségi érdek szerinti
hasznosItása és megóvása • az átlátható és felelős gazdálkodás hosszú távon
történö megvalósltása által - a törvényben meghatározott érdek.

2.2. Az ellátási fele/össég

I

1 :

r;
,-'
I~

elve

A Vksztv. alapján a helyi önkormányzat
kötelessége és joga
közmüves ivóvizeIlátással
és közmüves szennyvlzelvezetéssel
kapcsolatos vlziközmü-szolgáltatási
leladatok elvégzéséröl.

gondoskodni a
és tisztitássai

,..,
1,
•...
r,

.~
6

r
11

~ ol

4.1. Az EI/lItllsért

Fe/elás tu/ajdonosl

részesedése

a ViziközmO·szolgll/tatóban

Felek rögzItik, hogya
Vksztv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárá" lelolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján mellözik, tekintettel arra,
hogy az Ellátásért Felelös a VlziközmO-szolgáltató
gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytulajdonnal
rendelkezik 2013. május 16. napjától, a
Vlziközmü-szolgáltató
a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint
kizárólag az állam és a telepOlési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a
tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelös tulajdonában álló vlziközmü-rendszerek
VlziközmO-szolgáltató általi Ozemeltetése, mely magában foglalja a Vksztv. 2. § 24.
pont szerinti:
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a. közmüves ivóvlzellálásl

az ahhoz kapcsolódó

települési IOziviz biztosItássai,

lovábbá
b. a közmüves sZElnnyvlzelvezést és - tiszlitást,
melyet a ViziközmO-szolgáltaló

a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében

.

,,

:J

nyOjt.

,.

1.
Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kizárólagos jelleggel felruházza a
VlziközmO-szolgáltatót a 6.2. pont szerinli vlziközmü-rendszerek
bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott ellátási lerület felhasználási
helyeire nézve a viziközmO-szolgállatási tevékenység ellaltásának jogával.

: 'l

6. A SZERZŐDÉS
HATÁLY)
6,1, A szerződés

HATÁLYA

(IDŐBELI,

TERÜLETI,

TÁRGYI

, 1

Időbeli hatálya

6.2, A szerződés

tárg}l/ hatálya

szerződés

tál'gyi hatálya

kiterjed

az Ellálásért

Felelős tulajdonában

álló

meg lévő és a jövőben létrejövö
1\...:

a. közmOves ivóvizeIlátásI

és - tisztitást,

biztosltó
viziközmü-rendszereinek
üzemeltetésére,
mely viziközmü-rendszerek
átadáskori vagyonértékelését
a Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a szükséges
müszaki azonositó adatokkal együttesen az 1. sz. melléklelben szerepeltetik a Felek.

terOlet/ hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelös kőzigazgatási
területe. Bellerület: hrsz: 1-480/47; Külterület hrsz: 054/6-054/10;
055/6-055/12;
057/1-057/2;

~

n

3.
Az 5. pontban - szerződés tárgya - megjelölt levékenységek
zavartalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a VlziközmO-szolgállató
birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
részletezett
vlziközmO-rendszer
vlziközmOveit,
valamint azok alkotórészeit
és
tartozékait.
4.
Felek rögzItik, hogya VlziközmO-szolgáltalól
a jlelen Szerződés 7.1. pontja
alapján a birtokba veti vlzikőzmü-rendszerekre
nézve megilletik mindazon jogok,
melyek a vlziközmO-szolgáltatási
tevékenység
szerződésszerü
leljesitéséhez
a
Vksztv. és a Rendelet alapján okszerüen szükségesek.

(az ahhoz kapcsolódó települési IOziviz biztositással),

lovábbá
b. a közmOves szennyvlzelvezést

6.3. A szerződés

~J

il
J l

határozatlan ideig tart.

A jelen

,

LJ

A jelen Szerződés a Felek alálrását kövelöen a Vksztv. 22. § (2) bekezdésében
foglallak
szerint
a Magyar
Energelikaiés
Közmü-szabályozási
Hivalal
(lovábbiakban: Hivalal) jóváhagyó határozalának jogerőre emelkedését követő 30.
napon, de nem hamarabb, mint 2015. január 1. napjával lép hatályba és hatálya

;i;

(

2.
Az Ellátásért Felelös továbbá kölelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és müszaki azonosltó adatok, valamint átadásálvételi
jegyzőkönyv
szerinti
viziközmü-rendszerek
vlziközmOveit
a jelen
Szerződésben irt feltélelekkel a Vlziközmü-szolgállató
bérleti-üzemeltelésébe
adja, a
VlzközmO-szolgá~at6 pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelös üzemeltelésbe
adott vlziközmO-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint üzemelteti.

0169/1-0185/58

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA
AKARATNYILATKOZAT

VONATKOZÓ

7.1. A VlzikőzmiJ·lJzemeltetés/
jog átadására, valamint
tavékenység ellátására vonatJcoz6 nyllatJcozat

8

KIFEJEZETT

a Viz/kőzmiJ·szolgá/tatás/

5.
Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vlziközmü-rendszert
a Vlziközmüszolgáltató a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti üzemeltetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssei keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vkszlv.. továbbá a
Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.
6.
A Felek tudomásul veszik, hogya Vlziközmü-szolgáltaló
Vkszlv. 43. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megilletö vlziközmOszolgáltatási jogát nem engedheti át.
7.
Felek rögzltik, hogy nem minősül a 7.1.6. pont szerinti jogosultság
átengedésének,
amennyiben a Vlziközmü-szolgáltató
a Vkszlv. vagy Rendelet
szerint a Hivatal engedélye, illelve tájékoztatása
mellett 13.1. pontban foglalt
kiszervezésre vonatkozó szabályok szerinI jár el.
8. Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének
pontjában foglalt hatályba lépés napja.

9

a napja: a jelen Szerződés

6.1.
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8. A
VíZIKÖZMÜ-ÜZEMEL TETÉSSEL
RENDELKEZÉSEK

;;;;
Buu 1 "II

:J

r

KAPCSOLATOS

8.1. Szavatosságl jogok és kötelezettségek
1.
Az Ellátásért
víziközmű-rendszerek

,-

:J

Felelős szavatolja. hogy az 1. sz. mellékletben
viziközművei a kizárólagos tulajdonában állnak.

felsorolt

2.
Az Ellátásért Felelős szavatolja. hogy az 1. sz. mellékletben
felsorolt
viziközművekre
nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga. mely a
viziközmű-üzemeltetés
jogszerű folytatását kizárná. vagy az annak körébe tartozó
viziközmű-szolgáltatás
ellátásának
folyamatosságát
veszélyeztetné
vagy
elnehezltené.
3.
Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kijelenti. hogy a vIziközműszolgáltatási tevékenység teljesltését. illetve a vlziközmű-szolgáltatás
ellátásának
folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megilletö jog (ide értve a támogatási
szerzödésböl eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.
4.
Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra. hogy amennyiben az 1. sz.
mellékletben felsorolt vlziközmü-rendszerekre
nézve a 8.1.2. pontban foglallak
szerinti vizi közmű-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezltő vagy
kizáró körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt feimerOl, ügy arról haladéktalanul
Irásban értesiti a Viziközmü-szolgállatót.
5.
Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartozó vlzikőzmű-rendszerekre
nézve a 8.1.3. pontban
foglaltak szerinti viziközmü-szolgáltatási
tevékenység ellátását korlátozó jogot kiván
létrehozni, ügy jog létrehozását megelőzően Irás ban kikéri a VlziközmO-szolgállató
állásfoglalását
annak vlziközmű-szolgáltatási
tevékenység
ellátására
gyakorolt
hatása tekintetében.
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7.
Amennyiben az Ellátásért Felelős a vizikőzmű-fejlesztést érintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem
érvényesiti, ügy a VlziközmO-szolgáltató
belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselőjeként jogosulI ezen garanciális igényeket annak kötelezett jével szemben
érvényesiteni. A képviselet azonban nem mentesiti az Ellátásért Felelőst a jelen
Szerződés
szerinti, a VlziközmO-szolgáltató
irányában
fennálló
polgári jogi
kötelezettségei alól.
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Az Ellátásért Felelős a 8.1.7. pontban foglall garanciális jogok Vlziközmüszolgáltató általi érvényesltéséhez
szOkséges okiratokat szükség szerint átadja a
Vlzíközmű-szolgáltató
részére.
B.

h_

,

6.
A Vlziközmű-szolgáltató
jelen okirat aláirásával szavatossági felelősséget
vállal a vlziközmO-szolgáltatási
tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelö végzésére és az esetlegesen elöforduló hibás teljesltésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.

O/IMI'I
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8.2. A
vlzlközmű-üzemeltetésével
követelmények

műszaki

2.
A
VlziközmO-szolgáltató
kijelenti,
hogy
megfelel
a
viziközmOvek
üzemeltetéséről
szóló 2112002. (IV.25.) KöViM rendeletben
és a vlziközmOszolgáltatásról
szóló
2011.
évi
CCIX.
törvény
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendeletben az VlziközmO-szolgáltatóra
vonatkozóan elölrt feltételek nek;
3.
A VlziközmO-szolgáltató rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet által
előirt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti
jogszabálynak megfelelöen tartalmazza a szakszerO és biztonságos üzemeltetéssei
kapcsolatos
műszaki,
technológiai,
biztonságtechnikai
és
közegészségügyi
elöírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok:
VIzművek Üzemeltetési Szabályzata
CsatornamOvek Üzemeltetésí Szabályzata 2005. február.
4.
A Vlziközmü-szolgállató
kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerzödés 1. sz.
mellékletében
meghatározott
vlziközmű-rendszerek
üzemeltetésére
vonatkozó
vizjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében megíndllja a szOkséges
hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.
5.
A Vlziközmű-szolgáltató
kőteles különösen:
a. a vizjogi

a szakmai

üzemeltetési

hatóság által jóváhagyott
mindenkor eleget tenni;
VlziközmO-szolgáltató

mindenkor
Szerződés

követelmények

engedélyben
üzemelletési

teljes

és

biztositása

az engedélyezés

utasitásban

üzemeltetési

érdekében

során

a

előirt feltételeknek

területére

vonatkozó,

hatályos - a vlzügyi hatóság állal jóváhagyott, a jelen
2. sz. mellékletét
képező - VizmOvek Üzemeltetési

11
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szakmai,

1.
A VlziközmO-szolgáltató
köteles a rendelkezésére bocsátott viziközműveket _
a szOkséges mértékben - folyamatosan,
szakszerűen
kezelni, üzemeltetni és
karbantartani,
Vlziközmű-szolgáltatói
feladatainak
a vonatkozó
jogszabályi
előlrásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

b. a

10

kapcsolatos
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c. újonnan
létesltett
viziközmO
Ozemeltetésbe
kerOlése esetén
a
vonatkozó vizjogi Ozemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az
Ellátásért Felelős minden szOkséges közremOkődést köteles megadni;
d. a jelen Szerződésben foglalt vizikőzmO-Ozemeltetési és vlziközmOszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátásához szOkséges - jelen
Szerzödés 8.2. ponljában foglalt mOszaki és a Szerződés 8.3,
pontjában foglalt személyi feltételeket biztositani;
e. a jelen szerződés 8,11. pontjában részietezett szOkséges karbantartási,
javitási munkálatokat megfelelö idöben és minőségben elvégezni;
a viziközmO-szolgáltatás
folyamatos
és zavartalan
fenntartása
érdekében
napi 24 órában mOkődő, hibabejelentés
fogadására
alkalmas
Ogyeleti szolgálatot
(diszpécserszolgálat)
szervezni
és
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/1. A jogszabályokban,
illetve az illetékes hatóságok által kiadot!, a
viziközmOvek
Ozemeltetésével
kapcsolatos
engedélyekben
előirt
méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;

r

m. A VlziközmO-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivóvizbázis
védelmi feladatok ellátása is a vlziközmO-fejlesztés kivételével.
n, a VlzikőzmO-szolgállató
pontos, hiteles, analitikus részletességgel is
áttekinthető,
az
Ogyviteli
lehetőségekhez
mérten
naprakész
költségkimutatásokat
köteles vezetni az ellátási terOletre vonatkozó
legyOjtéssel is.
o. A VlziközmO-szolgáltató
által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért
Felelős a közérdekO adatok megismerésére
vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megismerheti, az adatokról
közérdekböl
felvilágosltást
kérhet, me ly Irásbeli megkeresésre
a
VizlközmO-szolgáltat6
a megkereséstöl
számított 15 napon belOI
köteles felvilágosltást adni, adatot szolgáltatni.
p.

Harmadik
személy
irányában,
a szerződés
teljesltése
körében
felmerülö adatszolgáltatás során a VlziközmO-szolgáltató a polgári jog
Ozleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXIi., az információs
önrendelkezési jogról és az infomnációszabadságról
szóló törvény, a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8.3. A vlzlközmO-Uzemeltetéssel

k.

a fentieken túl a VizikőzmO-szolgáltató
köteles az Ellátásért Felelős
áltai Ozemeltetésre átadott vlziközmOvek Ozemeltetéséhez kapcsolódó,
és
az
Ozemeltetést
terhelő
kömyezetvédelmi,
más
hatósági
előlrásoknak eleget tenni, és ezzel összefOggésben viselni mindazon
károkat, amelyek az Ozemeltetéshez kapcsolódó hatósági előirások
neki felróható megszegéséböl erednek.
Amennyiben
a hatóságok
által érvényesített
blrságok
nem a
VlziközmO-szolgáltatónak
felróható
okból lettek kivetve,
úgy a
VlziközmO-szolgáltató
kőteles megtenni minden tőle elvárhatót annak
érdekében, hogy az Igy keletkezett vagyoni hátránya szennyező fizet
alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre áthárltásra kerOljőn,
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Amennyiben a 8.2.5, k. pont szerinti áthárltás nem lehetséges, úgy a
VlziközmO-szolgáltató
a birságot
az érintett vlziközmO-rendszer
kőltségei közőtt számolja el.

. -,
,, ~

g. hibaelháritó részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és
egyéb ágazati előirások szerint eljárni, és biztositani a hiba kijavítását
az elhárltási határidőn belGl;

j.

i

1

j

mOködtetni;

Ozemnaplót vezetni, amely tartalmazza a vlziközmO Ozemeltetésével
kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;

1'111\111 II 11"i1 VII{I(lllt,S

-----------------------------------------

Szabályzatban,
illetve a 3, sz. mellékletet képező CsatornamOvek
Üzemeltetési Szabályzatában lévő előirásokat betartani;

f.

~

,,;II<lOIH,\;

kapcsolatos

személyi

követelmények

1.
A
VlziközmO-szolgállató
köteles
a
humánerőforrási/azdálkodási
tevékenysége
keretében biztositani a Vkszlv-ben,
a Rendeletben, valamint a
vlziközmOvek
Ozemeltetéséről
szóló 2112002. (IV.25.) KőViM rendeletben
az
VlziközmO-szolgáltatóra vonatkozóan előirt személyi feltételeket.
2.
A VlziközmO-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet által elölrt Ozemeltetésl szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerO és
biztonságos Ozemeltetéssel kapcsolatos mOszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségOgyi előirásokat,
továbbá az egyes tevékenysé~ek
gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő VlzmOvek Üzemeltetési Szabályzata,
CsatomamOvek Üzemeltetési szabályzata 2005. február. (2, sz, melléklet és 3. sz.
melléklet).
3.
A VlziközmO-szolgáltató
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
mOködtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre
vonatkozó jogszabályok
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előirásainak

a belső
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szabályzataiban
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és

belső

utasltásaiban

előlrtak

szerint

mindenkor érvényt szerez,

8.4, Kömyezetvédeln"l. természetvédelmi és vizvédelmi követelmények
1,
A VlziközmO-s~olgáltató a vlziközmO-rendszerek üzemeltetése során köteles
eleget tenni a környezetvédelemmel,
természetvédelemmel
és vfzvédelemmel
kapcsolatos mindenkor
hatályos jogszabályokban,
hatósági határozatokban és az
"
ennek alapján elkés,zitetl belsö utasltási rendben rögzitett követelményeknek,

~ .J
~

]
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li
mOködési eng'ldélyben;
b, vizjogi üzemelletési engedélyben,
c, hulladékkezelési engedélyben ;
d, önellenőrzési tervben;

2,

A

esetleges

vlziközmOUrendszerek

Ozemeltetése

veszélyes'

a kömyezetvédelmi

anyagokat

során

keletkező

hulladékokat,

jogszabályok

maradéktalan

betartásával köteles I,ezelni, illetve hasznositani.

"

8,5, A v/z/közmú-üzeme/letéssel
1,

Az Ellátásért

Felelős

kapcsolatos pénzügyi feltételek
a VlzlközmO-szolgáltató

általi bérleti-Ozemeltetési

jog

szennyvizmennyiség

"

3.
A tárgyfélével követő 60, napig a VlziközmO-szolgáltató
Ellátásért
FeIeIőS'~ részére
a tárgyfélévben
értékesltetl

adatot szolgáltat az
viz és szennyviz

megállapltotl
szolgMatási dljban foglall mértéknél azzal, hogya
okozhatja az vlziközmú-Ozemeltetési tevékenység veszteségét.

~

4,
A tárgyévi bérleti dlj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a Vlziközmü-szolgáltató
által a naptári félévet követő 60, napig szolgállatotl
adatok ismeretében állit ja ki számláját 30 napos fizetési határidövei
- a 8,5,6,
pontban foglaltak ki~ételével - a VlziközmO-szolgáltató

részére,

5,
A Felek me!lállapodnak abban, hogy a jelen Szerzödés alapján fIZetendő
bérleti dlj összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által
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bérleti dij nem

megfizetésére,

nyilvántartás ára

2,
VlziközmO-szolgMató
abeszedett
vlzikőzmO-fejlesztési
hozzájárulással az
Ellátásért Felelős felé elszámolási kötelezettséggel
tartozik ezért azt fennálló
kötelezettségeként nyilvántart ja vlziközmú-rendszer ágazati bontásban,
3,
Tekintettel arra, hogy a vlziközmú-fejlesztési
kötelezettség az Ellátásért
Felelöst terheli, a VlziközmO-szolgáltató a tárgyévben beszedetl, kötelezettségként
nyilvántartott összeget az Ellátásért Felelös részére tárgyévet követő év március 31ig átutalja,

!J

8,7, A tervszerű vlzlközmű-feJlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

n

1,
A vlziközmO-fejlesztéssel
kapcsolatos döntések meghozatala,
a gördO/ő
fejlesztési terv elkészltése és Hivatali jóváhagyásra történő elöte~esztése, illetve a
jóváhagyott gördülö fejlesztési tervben foglall vlzlközmú-fejlesztések
megva/ósltása
az Ellátásért Felelős joga és kötelessége,

~J
.,
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2,
Az Ellátásért Felelős vlziközmOveire irányuló tervszerO beruházási, felújltási
tevékenységet, melynek célja új vlziközmú létesltése vagy a meglévö vlziközmú
bővltése, rekonstrukciója,
illetve pótlása (továbbiakban:
VlziközmO-fejlesztés)
a
Vlziközmú-szolgé~ató
a Vksztv, 29, § (4) bekezdése
szerződés alapján jogosult elvégeznI.

alapján

önálló vállalkozási

3,
A tervszerO vlziközmű-fejleszlések
körébe tartozó értéknövelő felújltások,
rekonstrukciók finanszlrozáséra elsősorban a VlziközmO-szolgállató
által a bérletiüzemeltetésbe adott vlziközmú-vagyon utén fizetendő bérleti dlj nyújl fedezetet.
4,
A
tervszerű
vlziközmO-fejlesztés
beavatkozások tartoznak:

mennylségéről.

J

1.
A Vksztv, 69,§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a VlziközmO-szolgáltató
vlziközmO-fejlesztési hozzájárulást köteles beszedni.

,1
<1

szorzatával.

Ci ÖNKIJlUVIt\NY/"

-l ~I

gyakorlása ellenében bérleti dljra jogosulI,

2,
Az Ellátásért Felelőst megillető bérleti dlj éves mértéke megegyezik az
aktuális vlzdljakban és szennyvlzdljakban
Film' mértékegységben
meghatározott
fajlagos összeg és llz éves felhasználói számlákban kiszámlázotl vizmennyiség és

11'\'i/1;J{ Ke)/."l
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8,6, Vlzlközmű·feJlesztésl
hozzájárulás
vonatkozó rendelkezések

~J
U

foglallakra,

()J'USl

ll/h\1FI'll

.' J

kOlönös tekintetlel a: "
8,

~
l-H.I<J1 II

tárgykörébe

A. t=pOlel
a,
b,
c,
d.
e,
f,

tetők cseréje és szigetelése
homlokzat felújltása, höszigetelése
fütöberendezések (kazánok) cseréje
fütéskorszerúsltés
burkolatépllés
nyllászárók cseréje
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B. Telephelyek, védötera/etek
a. A meglévő utak, térburkolatok leljes körű helyreéllltésa
b. keritések, korlétok betéleinek, dr6thál6zalénak,
lébaf,alénak
cseréje

,t:

;;
HI RI III

teljes

~'"

," I

, ..
,

,
I i

betétszOrö csO beépilés, vagy csere,
kulak vizzér6zésa (cementezés),
mélyílés rllfúréssal,
melléfúrésos felújitása

...

LJ

O. Tárolók, v/ztomyok
a, BelonfelOletek leljes javllésa, új vizzér6, vagy koplal6rétE'g felhordésa.
b, AcélszerkezelO vlzlornyok héjazalénak és/vagy höszigetE,lésének teljes
felújitésa.
c. Acélszerkezelü
vizlornyok
valamennyi
acélszerke~elének
teljes
felújítésa
d, A vezelékek leljes hosszban történő cseréje, ha csak avezetékel
cserélik.
e, A felépilményeknél azok a munkák, melyek az épOlelek felújllésai közé
soroland6k.
f, Szellőző berendezések leljes felújítésa.

ÚI'IJS;t IAS/I

rnOtérgy közölti
"
,lechnol6giékkal
rnOtérgy közötti

tévolségban.
e. Aknék leljes körO felújllésa (betonfelOlelek javltésa, !/lzzér6
készitése, aknafedlap cseréje).
f. Csököteges, vagy lemezes OlepltOk betételnek leljes csméje.
g. AcélszerkezetO
tartélyok
valamennyi
acélszerkezetének
felújitésa.
h. A felépllményeknél
soroland6k.

"
azok a munkák, melyek az épOletekifelújltásai

ti '11\1 VI
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az 5 m-t.
b. A ve~elékek szakaszos, csomóponlok közölti szakaszon, de legalább
egy gyértásí hosszt, vagy 5 métert meghaladó hosszban vagy teljes
hosszban
törlénö
cseréje, vagy ha a cserét csak vékuumos
vizszinlsOllyesztéssel
lehet megvalósllani,
és ha csak avezelékei
cserélik.
c. Szerelvények
cseréje (aknák szerelvényei,
elzéró
szivacsbehelyező, mosaló hely, tOzcsap, közkifolyó).
d. A bekőtövezelékek cseréje.
e. Aknék leljes körO felújllésa.
G, Sz/vattyúte/epek,

nyomás/okozók,

vakolat

teljes
közé

..
~
"

szerelvények,

átadási pontok

a. BelonfelOletek leljes javllésa, új vizzéró, vagy koplat6 réleg felhordésa.
b. Nyomóvezelékek
kilakarés nélkOIi technológiékkal
végzett javilésa
minimélisan kél csomóponl közötti tévolségban.
c. A felépítményeknél
sorolandók.

azok a munkák, melyek az épOlelek felújllésai közé

elektromos vezetékek és mútárgyaik, férvilágltás

a. Légvezelékek és földkébelek szakaszos (minimum kél oszlop, vagy
ellenOrzO akna közötli), vagy leljes hosszban történO cseréje.
b. Oszlopcsere.
c. Szigetelő, vagy szigelelő lénc csere leljes hosszon.
d. Lémpateslek és éramkörök leljes cseréje.
Szennyv/ze/vezetö
műtárgyaik

rendszer

(gravitációs

és

kényszeráramoltatású)

és

a. A vezelékek szakaszos cseréje, ha a cserélendö csatorna szakasz
hossza meghaladja a csO gyártási hosszét és a 4 métert, vagy a
vezelék és idom cserél csak vákuumos vizszintsollyesztéssel
lehel
megvalósllani, ha csak a vezetékeI cserélik.
b. Bekötöcsatornék cseréje.
c. Csalomák
kilakarás
nélkOli
lechnológiákkal
minimálisan két ellenörzö akna közöltllávolságban.
d. A csalomaakna
megsOllyedésének
újjáépitésével jár egyOlt,
e, Aknák leljes körO felúJilésa.
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a. MeglévO vizvezeték
szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő
cső hossz eléri, vagy meghaladja a csö gyértási hosszét, vagy legalébb

H. Eros- és gyengeáramú
E. Vlztisz/ltás mútárgyai
a, BetonfelOlelek teljes javltésa, új vizzéró, vagy koplató réteg felhordésa,
b, A vezelékek szakaszos vagy teljes hosszban lőrténö cSl!réje, ha csak a
vezelékel cserélik.
c. Monolit csalornék eselén két ellenörző akna, vagy két
csatornaszakasz cseréje.
d. Csalornék, vagy nyomóvezelékek
kltakarás nélkOIi
végzett javllása minimélisan két ellenörzO akna, vagy

(I/I-\U"

F. V/zvezetékek és mú/árgyai

C. Fúrt kutak
a.
b.
c.
d,

J
:.J
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megszOnlelése,

végzett

javllása

ha az az akna

1

~
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J. Szennyvlzáteme/6k,
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beeme/6-, és szlv6eknák
vezetékei teljes hosszban

a. A műtárgyak

cseréje,

ha csak a

vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfelületek teljes javltása és vlzzáró vagy koptató rét,eg felhordása.
d. Aknák teljes körO felújltása.
'
e. A felépilményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújltásai közé
sorolandók.
f. Átemelő szivattyúk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

'""

vezetéket cserélik.
c. Két ellenőrző akna, vagy két mOtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák
kitakarás
nélkOli
technol6giákkal
végzett
javltása
minimálisan két ellenörzö akna, vagy műtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körO felújltása.
f. Zsilip szerelvények mozgó alkatrészeinek

I

2.
A felújltási és pótlási, valamint beruházási terv (továbbiakban:
gördülő
fejlesztési terv) Hivatal részére tOrténö elkészltése és benyújtása a Vksztv. 11. § (3)
bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellátásért Felelős
kötelezettsége.

, I
"
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3.
A VlziközmO-szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8.2. pontban
foglaltak maradéktalan teljesltése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a ViziközmO-szolgáltató Irásban javaslatot
készit, illetve annak elkészltéséhez minden szűkséges adatot és tájékoztatást megad
az Ellátásért Felelösnek.
4.
A VlziközmO-szolgáltató
legkésőbb a tárgyévet megelőzO év augusztus 15.
napjáig tájékoztatni
köteles az Ellátásért Felelőst a közmOveinek általános
állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy elöte~esszen az egy éven belűl szOkségessé
váló rekonstrukciós
beavatkozásokról.
Javaslatában a VlziközmO-szolgáltató
az
egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokollságát, várható bekerOlési költségét,
illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is
köteles ismertetni, az Ellátásért Felelös közm(ivagyon gazdálkodással kapcsolatos
következO évre vonatkozó döntéseinek elösegltése érdekében.

teljes cseréje, vagy az elzáró

és szabályozó szerelvények komplett cseréje.
g. Iszaprothasztók
höszigetelésének,
vagy kupolájának

teljes

5.
A rekonstrukciós
és felújltási munkák kMségét
az Ellátásért
szerepelteti az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében.

körO

8.9. A h/bllethárltássll/

azok a munkák, melyek az épületek felújltásai közé

L. Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. fődarabok cseréje
c. gépek, berendezések teljes körO felújltása

összefüggö

értélmilve/il

fe/Oj/tásokra

Felelős

vonatkozó

rendelkezések

sorolandók.

M. Irányltástechnikai,

,
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K. Szennyvlztisztltás, tárolás mOtárgyai
a. BetonfelOletek teljes javltása, új vlzzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban történö cseréje, ha csak a

felújitása.
h. A felépltményeknél

.J
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1.
Amennyiben
olyan mOszaki problémil
keletkezik,
amely haladéktalan
beavatkozást
igényel, s a beavatkozás
nyil,ánvalóan
a rekonstrukciós
illetve
értéknövelő
felújltások
számviteli
kategóriájába
sorolódik,
s javltás jelleg O
beavatkozásra nincs mód, illetve az nem lenne ésszerO, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknövelö felújltás elvégzésére a Vlziközmű-szolgáltató
jogosult, illetve a
biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben köteles is.

informatika; eszkOzOk

a. eszközök cseréje
b. eszköz födarabok cseréje
c. eszköz teljes körO felújltása

8.8. A gördüt6 fej/esztésl

2.
A Vksztv. 30. § (1) bekezdése alapjiln az ellátásbiztonság
fenntartása
érdekében
a Vlziközmű-szolgáltató
köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul
felmerOlö beavatkozásokat,
amellek
a számvitelröl
szóló törvény
rendelkezései alapján az értéknövelö felújltások körében számolhatók el.

terv

1.
Felek rögzltik, hogya
vlziközmO-szolgáltatás
hosszútávú biztosIthatósága
érdekében a Vksztv. 11. § szerint gOrdülő fejlesztési tervet készit az Ellátásért
Felelös az arra irányadÓ mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában
és tartalommal.
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3.
Az 1. pontban foglaltakon klvOI a VlzikOzmű-szolgállató
köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat,
melyek a felújltás körébe tartoznak, és amely
elmaradása
az ellátás biztonságát
veszélyeztetné
vagy egyéb kárveszély
felmerOlésével közvetlenOI fenyeget.

19
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Ezen fejezet hatálya alá tartozó

O"",Ol{\l

\ "J\ /\

beavatkozások

( llll)"/I

A 8.9.1. és 8.9.3.

pont szerinti

tekintetében

a 8.11.2. és

mOszaki probléma

esetén

•. J

a VlziközmO-

szolgáltató a hiba bekövetkezésétől
számltott két munkanapon belül - ahol az
Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót,
diszpécser szolgálatot
müködtet azonnal _ értesiteni köteles az Ellátásért Felelőst, aki jogosult képviselője

ol

útján a beavatkozást megtekinteni, arról tájékozódni.
6.

Ha a Viziközmü-szolgáltatónak

felróható

okból

a jelen

7.

elvégzéséröl.

A Vlziközmü-szolgáltató

a 8.9. pontban

meghatározottak

szerint elvégzett

beavatkozásokat
a naptári félévet követö hónapban
teljes önköltség + 3% árrést
tartalmazó áron jogosult, a tárgyfélévet követö 90. napra szóló fizetési határidövei az
Ellátásért Felelős felé leszámlázni.
8.

A

teljes

önköltségi

ár

szabályzat szerint meghatározott

~!''j,ti

a

Hivatal

által

jóváhagyott,

önköltségszámltási

J
I.l
!j

n
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áro

9.
A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújltások, rekonstrukciók
körébe tartozó munkák finanszirozására elsősorban a Vlziközmü-szolgáltató
által a
bérleti-üzemeltetésbe

adott

vlziközmO-vagyon

után

II "iI.J1{ Kil/~l (; {)N"OH r-.l\\lY '1" I

2.
A ViziközmO-szolgáltató a kiállitott számla megkOldésével egyidejüleg köteles
mindazon; adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szOkségesek ahhoz,
hogya vlziközmü-fejlesztés
mOszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelös
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.
3.
Az.
elvégzett
vlziközmü-fejiesztések
eredményeképpen
létrejövő
viziközmOveket
az Ellátásért
Felelös számviteli
nyilvántartásba
veszi, mely
nyilvántartásba
vétellel
egyidejOleg ezen tényröl
tájékoztatja
a Viziközmüszolgáltat(>t.

8.9. pont szerint

vlziközmüvek
elvárható
pótlása,
rekonstrukciója
elmarad,
és a szolgáltatás
folyamatosságát
vagy biztonságát veszélyezteti,
az Ellátásért Felelős a jelen
szerzödési pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesitésre elégséges határidő
egyidejü kitüzésével
irásban felszólltja
a Vlziközmü-szolgáltatót
a szükséges
intézkedések megtételére, sennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat
a szükséges beavatkozások

11/1\11.1 "ll II SI ";/HUlllll ~
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8.11.3. pontban foglaltak szerint jár a Viziközmü-szolgáltató
5.

I II

fizetendö

bérleti

dlj

nyújt

fedezetet.
A Viziközmü-szolgáltató
a számla megküldésévei
egyidejüleg
köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz,
hogya vlziközmü-fejlesztés
mOsza ki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

10.

.J

.

"

·1

4.
A nem a viziközmO-szolgáltató
által elvégzett vlziközmO-fejlesztés esetén a
kivitelezötől átvett mOszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
Felelős szintén megkOldeni köteles a Vlziközmü-szoigáltató
részére.

,
5.
A VlziközmO-szolgáltató - amennyiben a vlziközmü-Iétesltmény
rendelkezik a
ViziközmO-szolgáltató hozzájárulásának figyelembe vételévei kiadott vizjogi létesltési
engedéllyel, és a mOszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély ,azt elölrja, úgy a próbaOzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a vlziközmü Ozemeltetésre alkalmas - köteles és kizárólagosan
jogosult a megvalósult vlziközmü-Iétesltményt
üzemeltetésre
átadás-átvételi és
Ozembe helyezési eijárás keretében átvenni.

8. ". Kar~antartás

és javltás

1.
A' Vlziközmü-szolgáltató
kizárólagosan
jogosult,
egyben
köteles
a
karbantartási és javltási tevékenységek
elvégzésre, mely magában foglalja az
Ozemeltet<,lsben lévő
Ellátásért
Felelős
tulajdonában
álló
viziközmOtárgy,
nyomvonalas létesltmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli
múködtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,
zavartalan és biztonságos mOködtetését szolgáló javltási, karbantartási munka saját
költségen történő elvégzésé\, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárltilst.
2.
A VlziközmO-szolgáltató
a közvetlen kárveszéllyel
hibajelentést
követöen azonnal - de legkésöbb három
megkezdeni.

járó
órán

hibaelhárltást
a
belOI • tartozik

I

11.

A

hibajelleggel,

váratlanul

felmerülö

értéknövelő

felújitások

tárgykörébe

kOIönösen a 8.7.4. pontban felsoroltak tartoznak.
8.10. A

v/z/közmU-fejlesztések

eredményeképpen

Uzemeltetésre val6 átvételének

létrejött

vagyontárgyak

rendje

1.
A Vlziközmü-szolgáltató
által elvégzett vlziközmO-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő vlziközmü az Ozembe helyezés napjával az Ellátásért Felelös tulajdonába
kerül.
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3.
A közvetlen kárveszéllyel
nem járó
szolgáltató
a hibajelentés
után lehetőség
munkanapon belOI tartozik megkezdeni.

üzemzavar elhárltást a Vlziközmüszerint azonnal, de legkésőbb 3

4.
Am,~nnyiben a VlziközmO-szolgáltatónak
felróható okból a viziközmO-tárgyak,
eszközök, berendezések
karbantartása, javftása elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra

21

~
Ht 1(1.1.[1
()PIJ!\í'

\''11'\111 It 1("1 ,II

II\SZI.I( K()I.~I (, ÜNKOHt.1

~'

Kdl1)I'·~:-\t\\/"

Ilf'HI

íJ

5.
A karbantartás
és javltás tárgykörébe
a vlziközművek-üzemeltetésével
összefüggő, a 8.7.4. pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak. igy különősen a
használatban
lévő tárgyi eszköz üzemképességének
folyamatos,
zavartalan,
biztonságos megőrzése, az ezt szolgáló javltási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerü,
megeltíző
karbantartást
és mindazon
javitási,
karbantartási
tevékenységet,
amelyet a rendeltetésszerű
használat érdekében el kell végezni
(például:
az elhasználódott,
hibás alkatrészek
cseréje, mely nem minősül
fődarabnak, illetve a vezeték-hálózaton
végzett csőtörések elhárltása stb.), oly
módon, hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállltását eredményezi.
8.12. VlzlklJzmú-vagyonnal
vlllalkozlsl

folytatott

tl/H\IH

r)l'lJVll\vm

1

történö
hivatkozással I Irásban felszólítja
a Vlziközmű-szolgáltatót
a munka
elvégzésére. Ha a Vizilcözmű-szolgáltató ennek ellenére is késlekedik a karbantartás
vagy javltás elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelős jogosult a
Vlziközmű-szolgáltató
~öltségére elvégezni.

~

1.J I

vlzlklJzmO-szolglltatlson

klvOIl

2.
Az Ellátásért F'elelős tulajdonában álló viztornyon hirdetési lelület, illetve
antennák elhelyezése esetén a Vlziközmű-szolgáltató
vagyonhasznosltási
jutalékot
fizet az Ellátásért Felelösnek az általa vlztornyon reklámfelűlet, illetve antenna
elhelyezésre irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggően kiszámlázott bérleti dij

8.13. A
VlzlklJzm(J·Ozemeltetéssel
klJtelezettségek
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kapcsolatos

felület bérleti jogviszoriyának

számltott
antenna,

30 napon belül
illetve hirdetési

létrejöttéről.

ri
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2.
A vlziközmű-fejlesztés
eredményeképpen létrejövő viziközmű vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.10.3. pontja szerint köteles a Vizi közműszolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba
vételről, valamint a létrejött
vlziközmű-vagyon műszaki paramétereiről.

I

4.
A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó viziközművek értékCsökkenés;
lelrási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
kőteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,
hogy arról irásban tájékoztatja a Viziközmű-szolgáltatót.
5.
Felek rőgzítik, hogy a Vksztv. 61. § -ban foglalt felhatalmazás
alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosltottak,
az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében együttműködésre kőtelezettek.

~
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5.
A Vlziközmű-szplgállató
a hasznosítás keretében a harmadik személyek állal
okozott károkért az Ellátásért Felelős irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta
volna.
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egyeztetési

1.
Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési
kőtelezettségeinek
szabályairól
szóló mindenkor
hatályos
jogszabály
rendelkezései
alapján az Ellátásért Felelös könyvviteli mérlegében
kimutatott eszközeire - ezen belül a vlziközmű-vagyonra - vonatkozó éves leltározási
kötelezettség teljesltése érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesltik.

8.14. A Feleket megfiletö ellenörzésljogosultslgok,
4.
A Vlziközmű-szPlgállató
a szerzödés megkötésétől
irásban tájékoztatatja .az Ellátásért Felelőst a távközlési

tljékoztatlsl,

3.
A jelen Szerződés 8.8. ponijában foglaltak szerint a Viziközmű-szolgállató
köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések nek megfelelő gördülő fejlesztési terv elkészltéséhez,
annak benyújtásához.

50%-ának megfelelő ö~szegben.
3.
A Vlziközmű-szolgáltató
a bérbe vevö (távközlésl antennát, illetve hirdetést
elhelyezö harmadik sl'emély) irányába történt számlázást követő 15 munkanapon
belül az Ellátásért Felelőst tájékoztatja a vagyonhasznosltási
jutalék 8.12.2. pont
szerint meghatározott· összegéről, melyről az Ellátásért Felelős 30 napos fizetési
határidővel számlát jogosult kiállItani a Vizikőzmű-szolgáltató
részére.

J

6.
A jelen szerződés aláirásakor fennálló, jelen pont hatálya alá tartozó bérleti
szerződéses jogviszonyok tekintetében az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ellátásért Felelős. mint Bérbe adó helyébe
általános jogutódként a Vlziközmű-szolgállató
lépjen. A fennálló bérleti jogviszonyok
(szerződések) tételes felsorolását a jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

tevékenység

1.
A Vlziközmű-szblgáltatót
a Vksztv. 43. § (4) bekezdés szerint megilleti az
általa üzemeltetésre átvett vlziközmű-rendszerek
kizárólagos hasznosltási joga oly
módon, hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt vlziközmű-szolgáltatási
tevékenységre
meghatározottak
teljesülését, illetve az nem veszélyeztetheti
az
vlziközmű-vagyon állagát, a lolyamatos, biztonságos ellátást.

ILl

az ellenörzések rendje

1.
A Vlziközmű-szolgáltató
jogosult ellenőrizni minden olyan, a vlziközműüzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tulajdonába kerülő vlzikőzműveken harmadik személy végez.

~
I
••
j

o

2.
Az Ellátásért Felelős a Vlziközmű-szolgáltató
rendelkezésére bocsátja az
viziközmű-üzemeltetést
érintő munkák előterveil, valamint az engedélyezési és a
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4.
Az Ellátásért Felelős kőteles bevonni a Vlziközmü-szolgáltatót
a 8.14.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelőzően, mely eljárásban a Vlziközmü-szolgáltató
jogosult nyilatkozatot tenni.
Ennek keretében a Vlziközmü-szolgáltató
köteles az Ellátásért Felelőst tiájékozlatni
az általa szakszerütlennek,
gazdaságtalannak,
illetve hiányosnak tartot1 műszaki
megoldásról.

I
J

1
~
~

5.
Az Ellátásért Felelős Irásban köteles értesíteni
8.14.1. pont szerinti munkák megkezdéséről.

,\11 I t 1-1j-;'\I "/1

a Vlziközmű-szolgáltatót

; ()NKOR

rU(,IJl:S
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ellenőrzés eredményéről minden esetben, annak megtörténtétől számított 8 napon
belüllrásbeli tájékoztatást köteles adni az Ellátásért Felelős részére.

valamint

12.
Az Ellátásért
Felelős az ellenőrzés
során birtokába
került adatokat,
információkat eltér(j jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fel.

3.
A Vlzikőzmü-szolgáltatató
ellenőrzési joga kiterjed a tervezés (8.14.4. pont), a
kivitelezés, a müszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8.14.5. és 8.14.6. pont).

1
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kivitelezési
terveket,
pályázati,
illetve ajánlatkérési
dokumentációt,
mindazon információt, amely a munkálatok megltélhetőségéhez szükséges.
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8.15. A
Vlzlközmű-szolgáltató
kötelezettségek

felelósségblztosítására

vonatkozó

1.
A Vizi közmű-szolgáltató
a jelen Szerződés aláirásával a Vksztv. 19. §-a
alapján
kötelezettséget
vállal
a
vlzlközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó
felelősségbiztosftási
szerződés megkötésére,
a felelősségbiztosltási
jogviszony
meglétéről a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

a

6
Az Ellátásért Felelős a 8.14.1. pontban foglalt munkálatok müsza,ki átadásátvételi eljárására meghívja a Vlziközmű-szolgáltatót,
aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételeket tenní, mely észrevételeket jegyzőkönyvben rögzltenek.
7.
A Vizi közmű-szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen. vagy a
jóváhagyott tervlől eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától
függöen, tudomására jutását követöen azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti
az Ellátásért Felelősnél a munka azonnali leállitását, javltást, cserét.

2.
A 8.15.1. pont szerint felelősségbizlosltás
különösen:

~

[ j

t"1

keretében biztosftandó kockázatok

a. általános felelősségbiztosltás;
b.
c.
d.
e.

a viziközmű-szolgáltatási
tevékenység felelősségbiztositása;
munkáltatói felelősségbizlosltás;
környezetszennyezési
felelősségbiztositás;
teljesltésl
segédek,
alvállalkozók
tevékenységéhez
felelősségbiztosItás;

f.

Munkagépek,
munkagépként
felelösségbiztosltása;

használt

gépjárművek

által

kapcsolódó
okozott

kárek

g. jármű flotta kötelező felelősségbiztosltása.
8.
Abban az esetben, ha Viziközmű-szolgáltató
8.14.4., 8.14.6., lIaiamint a
8.14.7. pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
üzemeltetését a Víziközmű-szolgáltató
feltételekhez kötheti, vagy adoU esetben
megtagadhatja.

.I

I

9.
A Viziközmű-szolgáltatási
tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelöst
megilleti
a jelen
Szerződés
hatálya
alá tartozó
víziközmű-Iételsltmények
üzemeltetésének,
állapotának,
valamint a viziközmű-szolgáltatás
mi"öségének
ellenőrzési joga.

:...l

to.
Az Ellátásért Felelős, mint képviseleti megbízottat felhatalmazza a Víziközműszolgáltatót, hogy az Ellátásért Felelős megrendelésére vagy megblzá'sa alapján
végzett
nem közműves
szennyvlzszállitási
közszolgáltatást
végző harmadik
személynek a teljesItése körében felmerülő tevékenységét
annak jogszabályi
megfelelősége szempontjából ellenőrizze.

lj

11.
A 8.14.10. eljárása során a Viziközmü-szolgáltató
munkatársa köteles feltárni,
miszerint az Ellátásért Felelős képviseletében jár el. A Vlziközmű-szolgáltató
az

,-'
ri
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8.16. A Vlzíközmű-vagyon

vagyonbíztosltására

vonatkozó kötelezettségek

1.
Felek rögzItik, hogya Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a vlziközmű-vagyon
vagyonbizlosltásáról
az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni.
2.
Felek megállapodnak
abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a
biztositási évet megelőző év szeptember 30. napjáig a Vlziközmű-szolgállató
részére
irásban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, úgy a Viziközmü-szolgáltató
a
vlziközmű-vagyonbizlosltást
a Ptk. 548. § második fordulata alapján jogosult az
Ellátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.
3.
A 8.16.2. pont szerínt ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak
kell tekinteni az
Ellátásért Felelös által megkötött vagyonbiztosltási
kötvény meglétének igazolását
(pl. kötvény másolat) tartalmazó Irás beli értesítés!.
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4.
A VlziközmO-szolgáltató
által megkötött vagyonbiztosltás
diját és annak
valamennyi
költségét az Ellátásiért Felelős a VlziközmO-szolgáltatónak
számla
ellenében megfizetni köteles.

f.

I
I

használata

1.
A VlziközmO-szolgáltató
I(ötelezettségeinek
gyakorlásához
mértékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási terOletén
Felelős tulajdonában
álló kö,~erOleteket igénybe venni, az
kőzterOletekre vonatkozó szabályok betartása mellett.

a szOkséges
lévö Ellátásért
utakra, illetve

szennyviztelep

reaktortereinek keverői.

3.
A VlziközmO-szolgáltató
a rendszerfOggetlen
vlzikőzmO-elemet
számviteli
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkOlőnftetten tartja nyilván, és
~O;'dOSkodik a szOkségessé váló felújltásáról, pótlásáról.

..J
I
!,

Ozemeltetésböl

8.19. A rendszer-fOgget/en

1

kIvonása

1.
A szolgáltatásban felesleg.!ssé váló vlziközmO-vagyon
Ozemeltetési körből
történő kivonását a VlzikőzmO-szolgáltató
jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alátámasztva
kezdeményezni,
és az Ellátásért Felelős tartozik azt
elfogadni.
2.
A jelen pont szerinti vlziközmO-vagyon
költségei az Ellátásért Felelőst terhelik.

l

történö

Ozemeltetésből

tárgyi eszközök spec/álls

elszámolási

való

- .,
i

c1
J

kútszivattyúk (búvárszivattyúk, villanymotor);
vlzmérők;
motoros tolózárak hajtómOvei;
szennyvlzátemelők búvárszivattyúi;
szennyvlztelepi átemelő szivattyúk;

26

Az Ellátásérl Felelős tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi
eszközöket az Ellátásérl Felelős a következő Otemezés alapján, folyamatosan,
térltés ellenében a VlziközmO-szolgáltató tulajdonába adja.
'b. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló rendszer-fOggetlen tárgyi eszközön
szOkségszerOen elvégzett felújitási és pótlási munka ráfordltásait a Társaság
saját könyveiben aktiválja. Az Ellátásérl Felelős az eszközérték nullára történő
lelrásáig (nulla eszközérléket eredményezö értékvesztés elszámolásáig) az
8.

.J
lJ

5.
A tulajdonjog változás eredményeképpen
a VlziközmO-szolgáltató
vállalja,
hogya tárgyi eszközön a változást kővetöen eszközölt rekonstrukciós, felújitási és

J
lj
,j

A. Gépi berendezések:
a.
b.
c.
d.
e.

pontban részletezetl tárgyi
speciális szabályt rendelik

eszkőzt nyilvántart ja.
c. Felek r6gzltik. hogy addig, amig az Ellátásért Felelös tartja nyilván az eszközt,
úgy a VlziközmO-szolgáltató
ráforditásait bérelt vagyonon végrehajtott saját
beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.
'd. Az Ellátásért
Felelős
vállalja,
hogy az Ozemeltetéshez
szOkséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékO tárgyi eszköz tulajdonjogát VIziközmO·
szolgáltatónak a lelrást követő év utolsó napjával a nyilvántartés szerinti bruttó
érték 10 %- os értéken számitott vételár megfizetése ellenében átruházza
kivéve, ha a VlziközmO-szolgáltató
selejtezési eljárás lefolytatására tesz
javaslatot.
'8, A d. pont szerinti
esetben a VlziközmO-szolgáltató
- az Ozemeltetéshez
szOkséges mennyiségben· az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.
If. A feleslegessé váló rendszer fOggetlen vlziközmű-elemek
tekintetében a
VlziközmO-szolgáltatónak
nem áll fenn vételi kötelezettsége.

1.
Felek rögzltik, hogya Vksztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszerfOggetlen vlziközmO-elemek térftés eilenében a 8.19.4. d. pontban
foglaltak szerint a VlzikőzmO-szolgáltató részére átadásra kerOlnek.
2.
Felek rögzltik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a vlziközmO olyan
nem egyedi gyártású berendezése·i, alkotórészei, amely a vlziközmOtől állag sérelem
nélkOI elválaszthatók és a vlziközmO-hálózaton vagy a vlziközmO-hálózatok között alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. § 17. pont),
igy kOIönösen:

, ,
4.
Felek megállapodnak
abban, hogy a 8.19.2.
,jszközők tulajdonjogának
tekintetében a következő
i09'viszonyukban alkalmazni:
!

kivonásának

kérdéseiről

eszközök:

g. folyamatos mérők és adatgyOjtők (on-line);
h. adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelző és
adatátviteli kábelek;
1. vezérlők, berendezések (PLG);
j. folyamatirányitók (PG-k, számitógépek);
k. folyamatirányltó szoftverek.

2.
Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben
foglalt feladatai
ellátása érdekében a VlziközmO-szolgáltató
által igénybe vett közterOleten a
VlziközmO-szolgáltató
emblémájával
ellátott,
figyelmeztető
jelzést
használó
jármOveire parkolási dljat nem érvényesit.

váló vlzlközmOvek

II IF\IVIR/ol>IS

I

B. Irányitástechnikai

8.17. Az ElIStásért Fe/e/ös tulaJdfiJnában álló közutak, közterOIetek

8.18. Feleslegessé
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6.

A

alapvető

vlziközmű-szolgáltat6
szabályait

j6váhagyott

köteles

a Vksztv-vel

Üzletszabályzatban

Üzletszabályzatban

a

I

vlziközmű-szolgáltatási

és a Rendelettel

összhangban

tevékenység
a Hivatal

által

rögzIteni.

7.
A vlziközmű-szolgáltat6
kapcsolódó
ügyfélszolgálati

6.
Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartoz6 tárgyi eszköz",
vonatkoz6 beruházás finanszlrozására támogatási szerződés hatálya
ls
kite~e~
és a támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentösen eineheziti,
úgy a gátló körülmények megszűnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelö!:
tulajdonában maradnak.

K('i'-::Il, Ö"KP}{f\j,1,NY/o\

kötelezettséget vállal a vlziközmO-szolgállatáshoz
feladatainak
elIátfIsára
a mindenkor
hatályos

meghatározott

helyeken.

8.
Felek rögzltik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan
melléklete (5. sz.
melléklet) a Rendelet 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján az Üzletszabályzat
tervezete a Hivatal általi jóváhagyás végett.

9. A
VíZKŐZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI
KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK
9.1. Közüzemi szerződések

JOGVISZONNYAL

megkötése

1.
A Viziközmű-szolgáltat6
az Ellátásért Felelős közigazgatási területén találhat6
felhasznál6kkal a Polgári Törvénykönyv. a Vksztv. és a Rendelet előirásai szerint,
köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal
a közüzem; szerződést'
I
,· megkötni.
2.
Amennyiben
az Ellátásért Felelős közigazgatási
területén találhat6, a,
Vlziközmű-szolgáltató
által üzemelletett
törzshál6zat
mentén
fekvő
ingatlan
tulajdonosa (vagy egyéb jogclmen használ6ja) az ingatlan közműhál6zatba val6 I
I bekötését kezdeményezi,
a Vizi közmű-szolgáltató
a bekőtés lehetöségeiről
és
feltételeiről előzetes tájékoztatást ad.
·3.
A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező Felhasznál6 I
·(Vksztv. szerint Beruház6) az Igy iétrejövö bekötövezeték viziközmű tulajdonjogát az I
·Ellátásért Felelősre átruházza. Az átruházásr61 sz616 szerződés tekintetében a jelen.
okirat aláirásával az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Vlziközmű-szolgállat6t,
.
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse.

9.2. Dljak beszedése

J

,
- 1
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dljigényeket

10.

érvényesiteni.

-
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A
ViZIKŐZMŰ-SZOLGÁLTATÁS
RENDELKEZÉSEK

10.1. A jelen szerződés megköfésekor

- -l

hatályos dljak

1.
Az Ellátásért Felelös a jelen Szerződés aláirásával szavatolja, hogy a
Szerzódés hatályba lépésekor alkalmazott,
a Szerzödés 6. sz. mellékletében
rögzitett
vlziközmű-szolgáltatási
dljak a Vksztv-ben
foglalt rendelkezéseknek

1

I

megfelelnek.
2.
A Felek rögzltik, hogy a 6. sz. mellékletben foglalt vlziközmű-szolgáltatási
dljakat a Vksztv. 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt - a vlziközmű-szolgállatás
dljára és azok alkalmazásának kezdö időpontjára vonatkozó - miniszteri rendelet

4.
A Vlziközmű-szolgáltat6
kötelezettséget vállal arra, hogy az Igy létrejövő '
vizi közmű-vagyon
számviteli nyilvántartásba
vétele végett negyedévente
adatot
szolgáltat az Ellátásért Felelösnek.
5.
A bekötési vizmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készitését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az Vlziközmű-szolgáltat6
vagy megblzottja
~öteles elvégezni.

A VlziközmO-szolgáltató
jogosult és egyben tartozik a vlziközmO szolgáltatások
igénybevételéért
a felhasználókkal
szemben vlz- és csatornaszolgáltatási
dljat
felszámltani, továbbá az egyéb irányadó jogszabályol<nak megfelelően a vlziközmOfejlesztési
hozzájárulást,
valamint a vizterhelési
dljat beszedni, illetve ezen

hatályba lépéséig alkalmazzák.
10.2. A jelen szerződés hatálya alatt alkalmazott
1.

A 10.1. pontban rögzitett szolgáltatási

díjak

dljalt rnódosltása

a Vksztv. 65. § (1)

bekezdése alapján az árhatósági jogkörrel felruházott miniszter által történik.

-J
.' J
..j

J

2.

Felek kötelezettséget

vállalnak arra, hogya

foglalt, dljelőkészltő, dljfelügyeleti tevékenységhez
tájékoztatási
kötelezettségek
Hivatal irányában
együttmOködnek.

29

Vksztv.

65. § (4) bekezdésében

kapcsol6dó adatszolgállatási és
történő teljesltése
érdekében
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3.
A jelen Szerződés megszOnése esetében a Felek között az adatátadásra és
egyéb kötelezettségek re a vlziközmO-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény
3.
Felek rögzItik, hogya Vksztv. 76. § (3) bekezdésében rögzitett esetben a
vlziközmű-szolgáltató
jogosult az alkalmazott dljtól eltérö dlj alkalmazásához történö
hozzájárulási
kérelemmel
fordulni a Hivatalhoz,
mely kérelem elöte~eszlése
tekintetében a Felek együttműködnek.

11.

megsziinésének

zavartalan lebonyolitása
5.

A jelen Szerződés

Vksztv.

32, § (4) bekezdésében

foglalt hatályvesztése
a
a

11.2.2. ponljában foglaltakat alkalmazzák.

2.
A jelen Szerzödés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti
szerzödésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető

3.

érdekében.

tekintetében
a Felek az adatszolgáitatásra
a Vksztv. 21. §-ban foglaltak,
birtokátruházása a jelen Szerződés 11.2.1. pontjában foglaltak, az elszámolásra

megszüntethetik.

.J

meg.

rögzitett hatályvesztése

alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttmüködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt közérdekO üzemeltetö birtokba helyezésének

módjai

Jelen Szerzödést a Felek Irásban közös megegyezéssel

A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében

4.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSI FELTÉTELEK

11.1. A szerződés
1.

21. §-ában foglaltak az irányadók.

Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti

VONATKOZÓ

MÓDosíTÁSÁRA

12. A
SZERZŐDÉS
RENDELKEZÉSEK

'1

1

feltétel bekövetkezéséveI.

12.1. Közös megegyezéssel
4.
Jelen Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt
közérdekű üzemeltető kijelölési határozatban
foglaltak szerint más vlziközmOszolgáltató általi birtokba lépéssei egyidejűleg.

11.2. A Szerződés megsziinésének

szabályai

1.
Jelen Szerződés megszűnésekor a Vlziközmű-szolgáltató
ellenszolgáltatás
nélkül, rendeltetésszerO használatra alkalmas műszaki állapotban (üzemképes
állapotban) köteles az Ellátásért Felelősnek a szerződés megkötésekor ráblzott és a
szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelős tulajdonát képező vlziközmOrendszert - a Vfziközmű-szolgáltató
tulajdonába került rendszerfüggetlen-vlziközmO
elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba
lépésével egyidejOleg visszaadni, közérdekO üzemeltetés esetén a Hivatalnak átadni.
2.
A Felek jelen szerződés megszOnése esetén az üzemeltetésbe
adott
közmOvagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelős
köteles megtérlteni a VlzközmO-szolgáltató
által az Ellátásért Felelősnek átadott
rendszer10ggetlen vlziközmű-elemek
érté két, melyek kimutathatóan a Vlzikőzmüszolgáltató finanszirozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtérltendö összeg a Vlziközmü-szolgáltató
finansz/rozásában
megvalósult rendszerfüggetlen vlziközmO-elemek megszünéskori könyv szerinti nettó

:1
-~
[~

lit

abban, hogy a jelen szerzödés kizárólag Irásban módosltható

a Felek közös megegyezéséveI.

12.2. Jogszabály
A

Felek

változás

kötelezik

jogszabályváltozás

okán sziikséges

magukat,
következik

hogy
be,

módosltások

amennyiben

úgy jelen

jelen

Szerződést

Szerződést

annak

érintö

megfelelöen

a

jogszabály hatályba lépését követOen módosilják.

í'

...

13.

L

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A kiszervezésre

kötelezettségének

ri

l

4

J
.: j
.'

vonatkozó rendelkezéseI<

A vlziközmü-szolgáltató
kijelenti, hogya Vksz1v. és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 35. § (1) bekezdése
szerinti mOködési engedély megszerzését
és annak fenntartását.
E körben a
VlzikOzmO-szolgáltató
kötelezettséget
vállal a jogszabályban
foglalt kiszervezett
tevékenységek
Hivatal
részére
történO
tájékoztatási
és
engedélyezési

L, -

értéke.

30

Felek megállapodnak

történő módosltás

Nem

minősül

jelen szerződés hatálya alatti teljesitésére.
a

jelen

szerzödésben

a

VlziközmO-szolgáltató

által

vállalt

kötelezettségek megszegésének, amennyiben a Vlziközmü-szolgáltató
a szolgáltatás
hatékonyságának
javltására,
a költségszintek
csökkentésére
a viziközmOüzemeltetés egy részét kiszervezés formájában látja el. Az Ellátásért Felelös

31
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támogatja a kiszervezést,
amennyiben
az a helyi foglalkoztatás

érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatattannak
bizonyult részt hasonló
gazdasági eredményt biztositó érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel

növekedését eredményezi.
pótolni.
13_2.A kockázat
e/ő/rások

és kárveszé/y

v/se/ésének

módja,

va/amint

a vagyon védelmi

13.6. Viták rendezése
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita
merül fel, úgy megklsérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely féi
egyeztetést kezdeményezhet
a jelen szerződésben
foglalt valamely igényének
érvényesltése
végett. Amennyiben
az egyeztetés
30 napon belül nem vezet
eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres
úton, biróság előtt érvényesiteni. Felek rögzltik, hogy a jelen szerződésböl eredő
valamennyi vitás kérdés eldöntésére apertárgy
értékétől függően a Békéscsabai

1.
A Vlziközmü-szolgáltatató
a vlziközmü-üzemeltetésbe
vett viziközmürendszert rendeltetésszerüen,
az elvárható legnagyobb
gondossággal
köteles
használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles megóvni, azzal, hogya
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából
eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzei
járó kockázatokat viselni köteles.

Járásbiróságot,
2.
A VlziközmO-szolgáltató
kötelessége
az üzemeltetésre
részére átadott
vlziközmO-rendszerek
vagyon védelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépiteni (kiépittetni) és működtetni, illetve szükség szerint vlziközmü-rendszer
őrzésvédelmét biztositani.
13.3./rányadó

14. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

jog

A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem
szabályozott
kérdésekben
a Vksztv., a Rendelet, valamint a vizgazdálkodási
tevékenységre
vonatkozó szakági, és más jogszabályok
mindenkor hatályos
rendelkezései alkalmazandóak.
13.4. Jelen szerződés érvényességéhez

:1

1.
Tekintettel arra, hogya vlziközmO-rendszer használatért fizetett bérleti dijakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen okirat aláirásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a viziközmü-rendszer
tulajdonosát a viziközmO-rendszerek
üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti dljak illetik meg:
2015. évben Iv6vlz vlzlközmü-rendszerre:

szOkséges elözetes döntések

1.
A jelen Szerződés aláirására a ViziközmO-szolgáltató
által a VíziközmOszolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásával az Igazgatóság 2013. május
30. napján hozott határozata alapján került sor, Ennek megfelelően a jelen
Szerződés módosltására,
megszüntetésére
vonatkozó minden további Irásbeli
jognyilatkozat megtételére a VlziközmO-szolgáltató
mindenkori jelen ügycsoportban
képviseletre feljogosltott személye az Igazgatóság jóváhagyó határozatával jogosult.
2.
A jelen Szerződé"..alálrására
az E~ál~~;rt,.FJleJ~~ által Ópusztaszer Köz~ég
Önkormányzata képvlselo-testOletének
fl:{ .. sz, határozata alap)án
kerOlt sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés módositására, megszüntetésére
vonatkozó minden további Irásbeli jognyilatkozat megtételére az Ellátásért Felelős
képviseletre feljogositott személye Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyó határozatával jogosult.

LI

13.5. Rész/eges

..J

\. \

illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

szennyviz

..-

2.

1 Ftlm'.

vlzlközmü-rendszerre:

Felek megállapodnak

abban, hogy amennyiben

az árhatósági jogkört gyakorló

a bérleti dljakat vagy a szolgáltatási-dljakat
módositja, illetve ezekre vonatkoz6an a
jelen okirat aláirásakor hatályos rendelkezésektöl eltérö szabályt hoz, úgy a Felek

L

vállalják, hogy a jelen szerzödést módosltják.

[

3.

l. -

csatolják a Jelen Szerződéshez

Felek

rögzltik,

hogy

az

átadott

vlziközmü-rendszerek

átadás-átvételi

jegyzökönyvét _ tekintettel arra, hogy a birtokba vételre kizárólag a jelen szerzödés
hatályba lépését követően kerülhet sor - a birtokátadás-átvételi
eljárást követöen
8. sorszámú

I

J

J

érvényfe/enség

1 Ftlm',

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak, vagy
végrehajthatatlannak
bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét,
hatályosságát,
vagy végrehajthatóságát
nem érinti, és a Felek tartoznak az

J

32

J

33

mellékletként.
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Jelen Szerződést a Felek elolvasás
helybenhagyólag Irják alá.

Kell: Békéscsaba, 2013. május
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A HIVATAL ZÁRADÉKA A VKSZTV.
MELLÉKLETEK
JEGYZÉKE:

megegyezc~\t.

22. §-A SZERINT:

1. SZÁM Ú MELLÉKLET AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS TULAJDONÁBAN
V(ZIKÖZMÚ-VAGYON
VAGYON ÉRTÉKELÉSE
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Kell: Ópusztaszer. 2013.májUs,J!,
2.SZÁMÚ MELLÉKLET

3. SZÁM Ú MELLÉKLET
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M8kfa József

\.J

polgármester

Záradék
A Hivatal a jelen bérleti- üzemeltetési szerződést jóváhagyta
az alábbi számú határozatával.
Határozatszám: 68/2014.

\

~ "-

,--".

CSATORNAMÚVEK

4.SZ. MELLÉKLET
A FENNÁLLÓ
TÁRGYÚ BÉRLETI JOGVISZONYOK

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Budapest, 2014. március 11.

ÜZEMELTETÉSI
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dr. Szalóki Szilvia
közszolgáltatásokért
felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmü-s~bályozási
Hivatal

ÜZEMEL TETÉSI SZABÁLYZATA
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ANTENNA
ÉS HIRDETÉSI
TÉTELES JEGYZÉKE

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

FELÜLET

TERVEZETE
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6. SZÁM Ú MELLÉKLET A VKSZTV. 74. § (2) BEKEZDÉS 3. PONTJÁBAN
FOGLALT,
V(zIKÖZMÚ-SZOLGÁL TAT ÁS
DIJÁRA
ÉS
AZOK
ALKALMAZÁSÁNAK
KEZDŐ IDŐPONTJÁRA
VONATKOZÓ
MINISZTERI
RENDELET HAT ÁL YBA LÉPÉSÉIG ALKALMAZOTT
SZOLGÁL TAT ÁSI DIJAK

.-

7. SZÁM Ú MELLÉKLET
ELEMEK JEGYZÉKE

A RENDELETBEN
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FOGLALT

KÖTELEZÖ

TARTALMI

