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1. PREAMBULUM

1. 1. Jelen szerz6dés célja

A jelen szerződés célja, hogy az Ellátási Felelős Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 21.pontjában, a vlziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CC IX. törvényben (továbbiakban: Vkszty.), továbbá a
Vksztv. egyes rendelke'zéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.)
Kormányrendeletbe (továbbiakban: Rendelet) foglalt közműves ivóv\zellátással
kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget tegyen, és ezáltal a y;ziközmű-
szolgáltatást igénybe vevö Felhasználók a mindenkor hatályos jogszabáiyokban
foglalt követelményeknek megfelelő yiziközmű-szolgáltatásban részesüljenek.

1.2.A vízíközmú-üzemeltetés Jogcíme

Felek az Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő
viziközművek VlziközmO-szolgáltató általi üzemeltetésére. a viziközmü-szolgáltatási
tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási. a Vksztv. 2. § 4. pontjában
meghatározott ellátási területén történő ellátására az alábbi, Vksztv. 15. § (2)
bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban:
Szerződést) kötik.

2. ALAPELVEK

2.1. A nemzeti vagyon védelme

A jelen szerződés tárgyát képező vizi közmű-vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormá"yzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi, ily m6don a viziközmű-vagyon közösségi érdek szerinti
hasznositása és megóvása - az átlátható és felelős gazdálkodás hosszú távon
történő megval6sitása által - a törvényben meghatározott érdek.

2.2. Az ellátásí felel6sség elve

A Vksztv. alapján a helyi önkormányzat kötelesség!! és joga gondoskodni a
közműves ivóvizellátással és köz.műves szennyvizelvezetéssel és tisztitássai
kapcsolatos viziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

2.3. A szolgáltalól felel6sség elve

A Viziközmü-szolgáltató, az ellátási területen a viziközmO-szolgáltatás nyújtásáról e
szerződés hatálya alatt a Vksztv. és a Rendeletben foglaltak alapján gondoskodik, a
rábizott viziközmO-szolgáltatás keretében - a vlziközmű-rendszer teljesitö
képességének mértékéig - fogadja a viziközmű-rendszerre rácsatlakozni kivánó
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a
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Felhasznál6knak iv6vizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező
szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tiszlítását.

2.4. Az IJzemeltetésl Jogviszonyban érvényesülő alapelvek

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

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Jelen szerzödésben és annak meltékleteiben használt fogalmak, k~ejezések
tekintetében az ott meghatározottak. illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben
foglaltak az irányad6k.

4. A BÉRLETJ·ÜZEMELTETÉSJ SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA
FELJOGOSiTÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

4.1. Az Ellátásért Felelős tulajdonosi részesedése a VlzlközmjJ.szolgáltatóban

Felek rögzItIk, hogya Vksztv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati
eljárás lefolytatását a jelen jogviszony létrehozása tekintetében, II nemzeti vagyonr61
sz616 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: NYI) alapján meltözik, tekintettel arra,
hogy az Ellátásért Felelős a Vlzlközmű-szolgáltat6 gazdasági társaságban 10 db
összesen 140.000 Ft részvénytulajdonnal rendelkezik 2013. mAjus 16. napjától, a
Viziközmü-szolgáltat6 a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint
kizár61ag az állam és a települési önkormányzatOk közös tulajdonában áll. tehát a
tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelős tulajdonában áll6 vll:iközmü-rendszerek
Vlziközmü-szolgáltat6 általi üzemeltetése, mely magában foglaljEl a Vksztv, 2. § 24.
pont szerinti:

közmüves Iv6vlzellátást az ahhoz kapcsol6d6 települési tüzivlz biztosltással, melyet
a Vlziközmü-szolgáltat6 a felhasznál6 részére közüzemi jogviszony keretében nyújt.
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6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA (IDŐBELI, TERÜLETI, TÁRGYI
HATÁLY)

6.1. A szerz6dés Id6bell hatálya

A jelen Szerződés a Felek alálrását követően a Vksztv. 22, § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) j6vahagy6 határozatának jogeröre emelkedését követő 30.
napon, de nem hamarabb, mint 2015. január 1. napjával lép hatályba és hatálya
határozatlan ideig tart. •

6.2.A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerződés tárgyi hatálya kite~ed az Ellátásért Felelős tulajdonában áll6
meglévő és a jövőben létrejövő közműves ivávizellátást (az ahhoz kapcsolód6
telepOlési lüzivlz biztosItássai) biz1oslt6 vlziközmű-rendszereinek üzemeltetésére,
mely viziközmű-rendszerek átadáskori vagyonértékelését a Vksztv. 12. § (1)
bekezdése alapján a szükséges műszaki azonoslt6 adatokkal együttesen az 1. sz.
mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3.A szerz6dés terlJ/etl hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelős közigazgatási
területe. Benerület hrsz: 1-930; Külterület: 02-0399; Zárlkert 1000-2999

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETI
AKARATNYILATKOZAT

7.1. A Vlzlközmü-üzemeltetésl jog átadására, valamint a VlzlközmO-szolgáltatásl
tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozat

1. Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kizár61agos jelleggel felruházza a
Vlziközmü-szolgáltat6t a 6.2. pont szerinti vlziközmü-re'ndszerek bérleti-üzemeltetési,
továbbá a jelen szerződés 6.3. ponljában meghatározott ellátási terület felhasználási
helyeire nézve a viziközmü-szolgáltatási tevékenység ell~tásának jogával.

2. Az Ellátásért Felelős továbbá' kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt vagyonértékelés és mOszaki azonoslt6 adatok, valamint átadás-
átvételi jegyzőkönyv szerinti vlziközmO-rendszerek vlziközmOveit a jelen
Szerződésben Irt feltételekkel a Viziközmü-szolgáltat6 bérletl-üzemeltetésébe adja, a
VlzközmO-szolgáltat6 pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelős üzemeltetésbe
adott vlziközmü-rendszert jelen szerzödés rendelkezései szerint üzemelteti.
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8. Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének a napja: a jelen Szerződés 6.1.
pontjában fogl<llt hatályba lépés napja.
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7. Amennyiben az Ellátásért Felelős a viziközmO-fejlesztést érintő munkálatokkal
kapcsolatban a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem
érvényes Iti, úgy a Viziközmü-szolgáltató belátása szerint az Ellátásért Felelős
képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezett jével szemben
érvényesitení. A képviselet azonban nem mentes iti az Ellátásért Felelőst a jelen
Szerződés szerinti, a Viziközmü-szolgáltató irányában fennálló polgári jogi
kötelezettségei alól.

-.;::;:-
~

8.2. A vizlközmű-Ozemeltetésével kapcsola tos szakmai, műszaki
követelmények

1. A Vlziközmü-szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott viziközmüveket -
a szükséges mértékben - folyamatosan, szakszerüen kezelni, üzemeltetni és
karbantartani, Viziközmü-szolgáltatói feladatainak a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

8. Az Ellátásért Felelős a 8.1.7. pontban foglalt garanciális jogok Viziközmü-
szolgáltató általi érvényesitéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja a
Vlzíközmü-szolgáltató részére. •

6. A Viziközmü-szolgáltató jelen okirat aláirásával szavatossági felelősséget
vállal a viziközmü-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesitésért a Ptk. szerint
köteles helytállni.

5. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen
Szerződés hatálya alá tartozó viziközmü-rendszerekre nézve a 8.1.3. pontban
foglaltak szerinti viziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kiván
létrehozni, úgy jog létrehozását megelőzően irásban kikéri a Viziközmü-szolgáltató
állásfoglalását annak viziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt
hatása tekintetében.

4. Az Ellátásért Felelős kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1. sz.
mellékletben felsorolt viziklizmü-rendszerekre nézve a 8.1.2. pontban foglaltak
szerinti viziközmü-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezitö vagy
kizáró körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haládéktalanul
Irásban értesiti a Viziközmü-szolgáltatól.

3. Az Ellátásért Felelős jelen okirat aláirásával kijelenti, hogy a vlzikőzmü-
szolgáltatási tevékenység teljesitését, illelve a víziközmü-szolgáltatás ellátásának
folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási
szerződésből eredő Igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.

KAPCSOLATOS

7. Felek rögzitik, hogy nem minősül a 7.1.6. pont szerinti jogosultság
átengedéséneir, amennyiben a Viziközmü-szolgáltató a Vksztv. vagy Rendelet
szerint a Hivatal engedélye, illelve tájékoztatása mellett 13.1. pontban foglalt
kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

5. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló viziközmü-rendszert a Viziközmü-
szolgáltató a 'IkszIv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti üzemeltetési jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelöen szerződő felek itt nem szabályozott,
jelen szerződéssei keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá a
Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

4. Felek rögzitik, hogya Viziközmü-szolgáltatót a jelen Szerződés 7.1. pontja
alapján a birt,okba vett viziközmü-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok,
melyek a viz:iközmü-szolgáltatási tevékenység szerzödésszerű teljesitéséhez a
Vksztv. és a Rendelet alapján okszerűen szükségesek.

6. A Felek tudomásul veszik, hogya Vlziközmü-szolgáltató Vkszlv. 43. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megillető viziközmü-
szolgáltatási jogát nem engedheti át.

~
~

3. Az 5. pontban - szerződés tárgya - megjelőlt tevékenységek zavartalan
ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelős birtokba adja,
a Viziközmü-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
részletezett vlziközmü-rendszer vlziközmüveit, valamint azok alkotórészeit és
tartozékait.

8. A VíZIKÖZMÚ.ÜZEMELTETÉSSEL
RENDEL~(EZÉSEK

8.1. Szavatosság; Jogok és kötelezettségek

1. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
vlziközmü-rendszerek vlziközmüvei a kizárólagos tulajdonában állnak.

2. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt
viziközmüvekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a
vizikőzmü-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó
viziközmü-szol(láltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy
elnehezitené.
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2. A Vlziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a viziközművek
üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben és a viziközmü-
szolgáltatásrói szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes i rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.)Korm. rendeletben az VizlközmO-szolgáltatóra
vonatkozóan elöirt feltételeknek;

3. A Vlziközmü-szolgáltató rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet által
előirt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépé~ével, amely a fenti
jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssei
kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi
előirásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a
jelenleg érvényben lévő Szabályzatok:

VizmOvek Üzemeltetési Szabályzata

4. A ViziközmO-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogya jele;n szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott vizi közmű-rendszerek üzemeltetésére vonatkozó
vizjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében meginditja a szükséges
hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.

5. A Viz/közmű-szolgáltató a szakmai követelmények biztbsitása érdekében
köteles különösen:

,

a. a vizjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a
hatóság által jóváhagyott üzemeltetési utasitásban 'előirt feltételeknek
mindenkor eleget tenni;

b. a Viziközmű-szolgáltató teljes üzemeltetési területére vonatkozó,
mindenkor hatályos - a vlzügyi hatóság által jówáhagyott, a jelen
Szerzödés 2. sz. mellékletét képező - Vlzm~vek Üzemeltetési
Szabályzatban lévő előirásokat betartani;

c. újonnan létesltett viz/közmű üzemeltetésbe kerülése esetén a
vonatkozó vizjogi üzemeltetési engedélyt beszere.zni, amelyhez az
Ellátásért Felelős minden szükséges közreműködést köteles megadni;

d. a jelen Szerződésben foglait vlziközmű-üzemeltetési és viziközmű-
szolgáltatási tevékenység folyamatos eltátásához ~zükséges - jelen
Szerződés 8.2. pontjában foglalt müszaki és a, Szerződés 8.3.
pontjában foglalt személyi feltételeket biztositani;

I

e. a jelen szerződés 8,11. pontjában részletezett szükséges karbantartási,
javltási munkálatokat megfelelő időben és minőségben elvégezni;
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f. a vizi közmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása
érdekében napi 24 óráb<ln mOködő, hibabejelentés fogadására
alkalmas ügyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és
müködtetni;

g. hibaelhárltó ré9zleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és
egyéb ágazati előirások szelint eljárni, és biztositani a hiba kijavitását
az elhárltási határidőn belül;

h. A jogszabályokban, illetve az illeték es hatóságok által kiadott, a
viziközművek Ozemeltetésével kapcsolatos engedélyekben elő irt
méréseket, vizsgálatokat és olemzéseket elvégezni;

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

j. a fentieken túi a VlziközmO-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelős
által üzemeltetésre átadott vizikőzművek üzemeltetéséhez kapcsolódó,
és az üzemeltetést terhelő kömyezetvédelmi, más hatósági
előirásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon
károkat, amelyek az Ozem,~ltetéshez kapcsolódó hatósági előirások
neki feiróható megszegéséböl erednek.

k, Amennyiben a hatóságol, által érvényesltett blrságok nem a
Viziközmű-szolgáltatónak f,elróható okból lettek kivetve, úgy a
Viziközmű-szolgáltató kötele,. megtenni minden tőle elvárhatót annak
érdekében, hogy az igy kelEltkezett vagyoni hátránya szennyező fizet
alapelvének megfelelően a tényleges szennyező re átháritásra kerüljön.

Amennyiben a 8.2.5. k, pont szerinti áth/lrltás nem lehetséges, úgy a
ViziközmO-szolgáltató a birságot az érintett viziközmO-rendszer
költségei között számolja el.

m. A Vizi közmű-szolgáltató kötl~lezettségét képezi továbbá az ivóvizbázis
védelmi feladatok ellátása is a viziközmO-fejlesztés kivételével.

n. a Viziközmű-szolgáltató pontos, hiteles, analitikus részletességgel is
áttekinthető, az ügyviteli lehetöségekhez mérten naprakész
költségkimutatásokat köteles vezetni az ellátási területre vonatkozó
legyűjtéssel is,

12
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o. A VlziközmO-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért
Felelős a közérdekO adatok megismerésére vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megismerheti, az adatokról
közérdekből felvilágositást kérhet, mely Irás beli megkeresésre a
VizikőzmO-szolgáltató a meg kereséstől számltott 15 napon belül
köteles felvilágosltást adni, adatot szolgáitatni.

p. Harmadik személy irányában, a szerződés teljesItése körében
felmerülő adatszolgáltatás során a VizikőzmO-szolgállató a polgári jog
üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXII., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tőrvény, a
Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8.3. A vlzlközmú-Ozemeltetéssel kapcsolatos személyi követelmények

1. A ViziközmO-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási
tevékenysége keretében biztositani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a
viziközművek üzemelletéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben az
Viziközmű-szolgáltatóra vonatkozóan előirt személyi feltételeket.

2. A Vizikö;tmO-szolgáltató kijelenti, hogy rendeikezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet által elölrt üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és
biztonságos üzemeltetéssei kapcsoiatos mOszaki, technológiai, biztonságtechnikai és
közegészségügyi elöirásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Vizművek Üzemeltetési Szabályzata,
Csatornaművek Üzemeltetési szabályzata 2005. február: 2. sz. melléklet.

3. A ViziközmO-szolgáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
mOködtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok
elölrásainak a belső szabályzataiban és belső utasltásaiban előirtak szerint
mindenkor érvényt szerez.

8.4, Környezetvédelmi, természetvédelmi és vizvédelmi követelmények

1. A ViziközmO-szolgáltató a viziközmű-rendszerek üzemeltetése során köteles
eleget tenni a kömyezetvédelemmel, természetvédelemmel és vlzvédelemmel
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az
ennek alapján elkészltett belsö utasltási rendben rögzitett követelményeknek,
különös tekintettel a:

a. működési engedélyben;
b. vizjogi üzemeltetési engedélyben,
c. hulladékkezelési engedélyben;
d. önellenőrzési tervben;
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foglallakra.

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

8.5. A vlz/közmű-Ozemeltelqssel kapcsolatos pénzOgyi feltélelek

1. Az Ellátás~rt Felelős a ViziközmO-szolgáltató általi bérleti-üzemeltetési jog
gyakorlása ellenében bérleti dljra jogosult.

2. Az Ellátasért Felelöst megillető bérleti dij éves mértéke megegyezik az
aktuális vlzdijakban és szennyvlzdljakban FVm3 mértékegységben meghatározott
fajlagos összeg és az éves felhasználói számlákban kiszámlázott vizmennyiség és
szennyvizmennyiség szorzatávai.

3. A tárgyfélévet követö 60. napig a ViziközmO-szolgáltató adatot szolgáltat az
Ellátásért Felelös részére a tárgyfélévben értékesltett viz és szennyviz
mennyiségérői.

4. A tárgyévi bérleti dlj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért
Felelős a VlziközmO-szolgáltató által a naptári félévet követő 60, napig szolgáltatott
adatok ismeretében állit ja ki számláját 30 napos fizetési határidövei - a 8.5.6.
pontban foglaltak kivételével - a ViziközmO-szolgáltató részére.

5. A Felek megállapodnak abban. hogya jelen Szerzödés alapján fizetendö
bérleti dlj összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által
megállapított szolgáltatási dijban foglalt mértéknél azzal, hogya bérleti dij nem
Okozhatja az vizi közmű-üzemeltetési tevékenység veszteségét.

8.6. VIz/közmű-fej'esztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartás ára
vonatkozó rendelkezések

1. A Vksztv. 69.§ (1) bekezdésében foglaltak sz~rint a Vlziközmű-szolgállató
vlziközmO-fejlesztési hozzájárulást köteles beszedni.

2. ViziközmO-szolgáltató abeszedett vlziközmO-fejlj'!sztési hozzájárulással az
Ellátasért Felelös felé elszamolási kötelezettséggel tartozik ezért azt fennálló
kötelezettségeként nyilvántart ja vlziközmO-rendszer ágazati bontásban.

3, Tekintettel arra, hogy a vlziközmO-fejlesztésl kötelezettség az Ellátásért
Felelőst terheli, a Vizi közmű-szolgáltató a tárgyévben beszedett, kötelezettség ként
nyilvántartott összeget az Ellátásért Felelös részére tárgyévet követö év március 31-
ig átutalja.
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8.7. A tervszerll vlzlkOzmO-fejlesztéssel kapcsolatos renitelkezések

1. A vlziközmO·fejlesztéssel kapcsolatos döntések m'lghozalala, a gördülő
fejlesztési terv elkészltése és Hivatali jóvéhagyésra történő .előte~esztése, illetve a
jóvéhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt vlziközmü-fejle;sztések megvalósltésa
az Ellétésért Felelős joga és kötelessége. I

2. Az Ellétésért Felelős vlziközmOveire irényuló tervszerü beruhézési, felújltési
tevékenységet, melynek célja új vlziközmO létesitése vagy a meglévő vlziközmü
bővitése, rekonstrukciója, illetve pótlésa (tovébbiakban: Vlziközmü-fejlesztés) a
Vlziközmü·szolgéltató a Vksztv. 29. § (4) bekezdése alapján önálló véllalkozási
szerződés alapján Jogosult elvégezni.

3, A tervszerű viziközmO-fejleszlések körébe tartoz6 ?rtéknövelő felújitások,
rekonstrukciók finanszlrozésára első sorban a VlziközmO-szolgéltat6 által a bérleti-
üzemeltetésbe adott vlziközmO-vagyon utén fizetendő bérleti dlj nyújt fedezetet.

4. A tervszerű vlziközmO-fejleszlés tárgykőrébe különösen az alábbi
beavatkozésok tartoznak:

A. ÉpOlel
8. tetők cseréje és szigetelése
b. homlokzat felújltésa, hőszigetelése
c. fOtőberendezések (kazánok) cseréje
d. fOtéskorszerOsltés
8. burkolatépltés
/. nyilészárók cseréje

B. Telephelyek, védő/era/elek
8. A meglévő utak, térburkolatok teljes körü helyreállitása
b. keritések, korlátok betéteinek, dr6thál6zatának, lábazaténak teljes

cseréje

C. Fúrt kutak
8. betétszOrő cső beépltés, vagy csere,
b. kutak vlzzár6zása (cementezés),
c. mélyltés réfúrással,
d. melléfúrásos felújítésa

D. Tárolók, vlztomyok
a. Betonfelületek teljes javltésa, új vizzáró, vagy koptat6réteg felhordása.
b. AcélszerkezelO viztornyok héjazatának éslvagy höszigetelésének teljes

felújltása.
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c. AcélszerkezetO viztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes

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

cserélik,
e. A felépitményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújltásai közé

soroland6k.
f. Szellöző berendaz:ések teljes felújltása.

E. Vlztisztllás mútárgyai
8. BetonfelOletek teljes javitása, új vlzzér6, vagy koptat6 réteg felhordésa.
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a

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

csatornaszakasz cseréje.
d, Csatornák, vagy nyorn6vezetékek kitakarés nélküli technol6giékkal

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

e. Aknák telje,s körü felújitása (betonfelületek javltása, ylzzéró vakolat
készltése, aknafedlap cseréje).

/. Csököteges, vagy lemezes ülepitők betéteinek teljes cseréje.
g. Acélszerke"etO tartályok valamennyi acélszerkezetének teljes

felújltása.
h. A felépítményeknél azok a munkék, melyek az épületek felújltásai közé

soroland6k.

F. Vlzvezetékek és mútárgyai
8. Meglévő vizvezeték szakasz cseréj,?, ha az egyben cserélendő

cső hossz eléri, vagy meghaladja a cső gyértési hosszét, vagy legalább
az 5 m-t.

b. A vezetékek szakaszos, csom6pontok közötti szakaszon, de legalébb
egy gyártási hosszt. 'vagy 5 métert meghalad6 hosszban vagy teljes
hosszban történő cseréje, vagy ha a cserét csak vákuumos
vlzszintsüllyesztéssel lehet megval6sltani, és ha csak a vezetéket
cserélik.

c. Szerelvények cseréje (aknák szerelvényei, elzáró szerelvények,
szivacsbehelyezö, mosató hely, IOzcsap, közkifolyó).

d. A bekötőve,zetékek cseréje.
e. Aknék teljes körü felújitésa.

G. Szivattyúte/apek, nyomás/okozók, átadás; pontok
8. BetonfelOletek teljes javltésa, új vlzzéró, vagy koptat6 réteg felhordésa.
b. Nyom6vezetékek kitakarés nélküli technol6giékkal végzett javltésa

minimálisan két csom6pont közötti távolságban.
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c. A felépltményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújltásai köze
soroland6k.

H. Er6s- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műfárgyaik, térvilágltás I
a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy

ellenörzö akna közötti), vagy teljes hosszban történö cseréje.
b. Oszlopcsere.
c. Szigetelö, vagy szigetelő limc csere teljes hosszan.
d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.

Szennyv/zelvezet6 rendszer (gravitációs és kényszeráramollatású) é:s
műtárgyaik

a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendö csatorna szakasz
hossza meghaladja a csö gyártási hosszát és a 4 métert, vagy a
vezeték és idom cserét csak vákuumos vizszintsüllyesztéssel lehf\t
megvalósitani, ha csak a vezetéket cserélik.

b. Bekötöcsatornák cseréje.
c. Csatornák kitakarás nélküli technol6giákkal végzett javitásy

minimálisan két ellenőrzö akna közötti távolságban.
d. A csatornaakna megsüllyedésének megszüntetése, ha az az akna

újjáépitésével jár együtt.
e. Aknák teljes körű felújitása.

J. Szennyvlzáteme/6k, beeme/6-, és szivóaknák
a. A műtárgyak vezetékei teljes hosszban történö cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfelűletek teljes javltása és vizzár6 vagy koptat6 réteg felhordása.
d. Aknák teljes körű felújitása.
e. A felépltményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújitásai közé

soroland6k.
f. Atemelö szivattyúk cseréje
g. Vákuumszelep cseréje.

K. Szennyviztisztltás, tárolás műtárgyai I

a. Betonfelűletek teljes javltása, új vlzzár6, vagy koptató réteg felhordása.;
b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban történö cseréje, ha csak a

vezetéket cserélik.
c. Két ellenörzö akna, vagy két mOtárgy közötti csatomaszakasz cseréje.
d. Csatomák kitakarás nélkűli technol6giákkal végzett javítása

minimálisan két ellenörző akna, vagy mOtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körO felújitása.
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f. Zsilip szerelvények mozg6 alkatrészeinek teljes cseréje, vagy az elzáró
és szabályozó szerelvények komplett cseréje.

g. Iszaprothasztók höszigetelésének, vagy kupolájának teljes körO
felújltása.

h. A felépitményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.

L. Gépek, berendezések
a. gépek, berendezések cseréje
b. födarabok cseréje
c. gépek, berendezések teljes körű felújltása

M. /rányltástechnikai, informatikai eszközök
a. eszközök cseréje
b. eszköz födarabok cseréje
c. eszköz teljes körű felújltása

8.8. A gördOfő fejlesztési terv

1. Felek rögzítik. hogya vizi közmű-szolgáltatás hosszú távú biztosithat6sága
érdekében a Vksztv. 11. § szerint gördűlö fejlesztési tervet készit az Ellátásért
Felelős az arra irányad6 mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában
és tartalommal.

2. A felújltási és p6tlási. valamint beruházási terv (továbbiakban: gördülö
fejlesztési terv) Hivatal részére történő elkészltése és benyújtása a Vksztv. 11. § (3)
bekezdése alapján minden év szeptember 15. napjáig az Ellátásért Felelős
kötelezettsége.

3. A Vlziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8.2. pontban
foglaltak maradéktalan teljesitése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a VlzíközmO"Szoigáltató irás ban javaslatot
készít, illetve annak eikészítéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad
az Ellátásért Felelősnek.

4. A ViziközmO-szolgáltat6 legkésöbb a tárgyévet megelözö év augusztus 15.
napjáig tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelöst a közmOveinek általános
állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy elöterjesszen az egy éven belül szűkségessé
vál6 rekonstrukciós beavatkozásokr61. Javaslatában a VíziközmO-szolgáltató az
egyes rekonstrukciós tételek mOszaki indokoltságát, várható bekerolésí költségét,
illetve a beavatkozások elmaradásának várhat6 és lehetséges következményeit is
köteles ismertetni, az Ellátásért Felelös közmOvagyon gazdálkodással kapcsolatos
következö évre vonatkozó döntéseinek elösegítése érdekében.
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5. A rekonstrukciós és felújltási munkák költségét az Ellátásért Felelös
szerepelteti az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében.

8.9. A hlbaelhárftással összefüggő értéknövelő felújltásokra vonatkozó
rendelkezések

1. Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan
beavatkozást igényel, s a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve
értéknövelő felújltások számviteli kategóriájába sorolódik, s javítás jellegű
beavatkozásra nincs mód, illetve az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció
és értéknövelő felújltás elvégzésére a Viziközmű-szolgáitató jogosult, illetve a
biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben köteles is.

2. A Vksztv. 30. § (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása
érdekében a Vlziközmű-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény
rendelkezései alapján az értéknövelő felújltások körében számolhatók el.

3. Az 1. pontban foglaltakon kivül a Vlziközmű-szolgáltató köteles elvégezni
mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felújitás körébe tartoznak, és amely
elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély
felmerülésévei közvetlenül fenyegeI.

4. Ezen fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a 8.11.2. és
8.11.3. pontban foglaltak szerint jár a Viziközmű-szolgáltató

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

6. Ha a Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból a jelen 8.9. pont szerint
vlzíközművek elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős a jelen
szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesltésre elégséges határidő
egyidejű kilüzésével irásban felszólltja a Vlziközmű-szolgáltatót a szükséges
intézkedések megtételére, sennek eredménytelensége esetén maga gondoskodhat
a szükséges beavatkozások elvégzéséről.

7. A Viziközmű-szolgáltató a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a naptári félévet követő hónapban teljes őnköltség + 3% árrést
tartalmazó áron jogosult, a tárgyfélévet követő 90. napra szóló fizetési határidövei az
Ellátásért Felelös felé leszámlázni.
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8. A teljes önköltségi ár a Hivatal által jóváhagyott, önköltségszámítási
szabályzat szerint meghatározott áro

9. A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújitások, rekonstrukciók
körébe tartozó munkák finanszlrozására elsősorban a Vlziközmű-szolgáltató által a
bérteti-üzemeltetésbe adot! viziközmű-vagyon után fizetendő bérleti dij nyújt
fedezetel.

10. A Vlziközmű-szolgáltató a számla megküldésévei egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt mellékletben megkűldeni, melyek szűkségesek ahhoz,
hogya viziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelöen nyilvántartásba vehetö legyen.

11. A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújltások tárgykörébe
különösen a 8.7.4. pontban felsoroltak tartoznak.

8.10. A v{z{közmO-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak
üzemeltetésre való átvételének rendje

1. A Vlziközmű-szolgáltató által elvégzett viziközmű-fejlesztés eredményeképpen
létrejövő viziközmű az üzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába
kerül.

2. A Vizi közmű-szolgáltató a kiál11tottszámla megkűldésével egyidejűleg köteles
mindazon adatokat csatolt melléklelben megküldeni, melyek szűkségesek ahhoz,
hogya vlziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelős
könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

3. Az elvégzett vlziközmO-fejlesztések eredményeképpen létrejövő
viziközműveket az Ellátásért Felelős számviteli !,yilvántartásba veszi, mely
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényről tájékoztatja a Vizi közmű-
szolgáltatóI.

4. A nem a vlzlközmO-szolgálta\ó által elvégzett vlzlközmű-fejlesztés esetén a
kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért
Felelös szintén megküldeni köteles a VlziközmO-szolgáltató részére.

5. A Vlziközmú-szolgáltató . amennyíben a viziközmO-létesltmény rendelkezik a
Vlziközmű-szolgáltató hozzájárulásának figyelembe vételévei kiadott vizjogi létesitési
engedéllyel, és a mOszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az
engedély azt elől~a, úgy a próba üzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó
jogszabályok szerint a viziközmO űzemeltetésre alkalmas - köteles és kizárólagosan
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jogosult a megyalósult vlziközmű-Iétesitményt Ozemeltetésre átadás-átvételi és
Ozembe helyezési eljárás keretében átvenni.

8.11. Karbantartás és javltás

1. A VlzlközmO-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles a
karbantartási és javltásl tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az
Ozemeltetésben lévő Eltátásért Felelős tulajdonában álló vlziközmOtárgy,
nyomvonalas létesitmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli
működtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés tolyamatos,
zavartalan és biztonságos működtetését szolgaló javltási, karbantartási munka saját
költségen történő elvégzését, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárltást.

2. A VlziközmO-szolgállató a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelhárltást a
hibajelentést követően azonnal - de legkésőbb három órán belOI - tartozik
megkezdeni.

3. A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárltást a Viziközmu-
szolgáltató a hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 3
munkanapon belOI tartozik megkezdeni.

4. Amennyiben a Vlziközmu-szolgáltatónak felróható okból a viziközmu-tárgyak,
eszközök, berendezések karbantartása, javltása elmarad, és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelős jelen pontra
történő hivatkozással irásban fel szó litja a Viziközmu-szolgáltatót a munka
elvégzésére. Ha a Vlziközmu-szolgáltató ennek eltenére is késlekedik a karbantartás
vagy javItás elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelős jogosult a
Vlziközmu-szolgáltató költségére elvégezni.

5. A karbantartás és javItás tárgykörébe a viziközmuvek-Ozemeltetésével
összefUggő, a 8.7.4. pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak, Igy kOIönösen a
használatban lévő tárgyi eszköz Ozemképességének folyamatos, zavartalan,
biztonságos megőrzése, az ezt szolgáló javitási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszeru, megelözö karbantartást és mindazon javitási, karbantartási
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszeru használat érdekében el kell végezni
(például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem minősOl
fődarabnak, iltetve a vezeték-hálózaton végzett csőtörések elhárltása stb.), oly
módon, hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreáltltását eredményezi.

8,12. VlzlközmO-vagyonnal folytatott vlziközmO-szolgáltatáson klvlJlI
vállalkozási tevékenység

1. A VlziközmO-szolgáltatót a Vksztv. 43. § (4) bekezdés szerint megilleti az
általa Ozemeltetésre átvett viziközmű-rendszerek kiZárólagos hasznosltási joga oly
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módon, hogy az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt vizlközmO-szolgáltatási
tevékenységre meghatározottak teljesOlését, illetve az nem veszélyeztetheti az
vizi közmű-vagyon áltagát, a folyamatos, biztonságos ellátást.

2. Az Ellátásért Felelős tulajdonában áltó vlztomyon hirdetési felület, illetve
antennák elhelyezése esetén a ViziközmO-szolgáltató vagyonhasznosltási jutalékot
fizet az Eltátásért Felelős,nek az általa viztornyon reklámfelOlet, illetve antenna
elhelyezésre irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggöen kiszámlázott bérleti dlj
50%-ának megfelelő összegben.

3. A ViziközmO-szolgáltató a bérbe vevö (távközlési antennát, Iltetve hirdetést
elhelyező hanmadik személy) irányába történt számlázást követő 15 munkanapon
belOI az Ellátásért Felelőst tájékoztatja a vagyonhasznosltási jutalék 8.12.2. pont
szerint meghatározott összegéről, melyről az Eltátásért Felelős 30 napos fizetési
határidővel számlát jogosult kiálIltani a Vizlközmű-szolgáltató részére.

4. A Vlzlközmű-szolgáltató a szerződés megkötésétöl számltott 30 napon belOI
Irásban tájékoztatatja az Eltátásért Felelőst a távközlésl antenna, illetve hirdetési
felület bérleti jogviszonyának létrejöttéről.

5. A Vlziközmu-szolgáltató a hasznosltás keretében a hanmadlk személyek által
okozott károkért az Ellátásért Felelős irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta
volna.

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 Ellátásé,! Felelős, mint Bérbe adó helyébe
általános jogutódként a VizikőzmO-szolgáttató lépjen. A fennálló bérleti jogviszonyok
(szerződések) tételes felsorolását a jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

8.13.A VlzlközmO-lJzemeltetéssel kapcso/atos. tájékoztatási, egyeztetési
kötelezettségek

f. Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek szabályairól ~zóló mindenkor hatályos
jogszabály rendelkezései alapján '8Z Ellátásért Felelős könyvvitell mérlegében
kimutatott eszközeire - ezen belül a vlziközmO-vagyonra - vonatkozó éves leltározásl
kötelezettség teljesltése érdekében egyOttmOködnek, a sZOkséges adategyeztetést
elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesItik.

2. A vlziközmü-fejlesztés eredményeképpen létrejövő vizi közmű vagyon esetén
az Ellátásért Felelős a jelen Szerződés 8.10.3. pontja szerint köteles a Vlziközmű-
szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött
viziközmu-vagyon műszaki paramétereiről.
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3, A jelen Szerződés 8,8, pontjában foglaltak szerint a Vlziközmű-szolgáltató
köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördülő fejlesztési terv elkészitéséhez,
annak benyújtásához,

4, A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozo víziközművek értékcsökkenési
leirási kulcsait az Ellátásért Felelős - tekintettel tulajdonosi státuszára - jogosult és
köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal,
hogy arról irásban tájékoztatja a Viziközmü-szolgáltatól.

5, Felek rögzitik, hogya Vksztv, 61, § -ban foglalt felhatalmazás alapján
személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosltottak, az adatkezelés és a
Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében együttmüködésre kötelezettek,

8,14. A Feleket meglllet6 ellen6rzési jogosultságok, az ellen6rzések rendje

1. A VlziközmO-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan, a vlziközmű-
üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagy
tulajdonába kerülő viziközműveken harmadik személy végez.

2, Az Ellátásért Felelős a Viziközmü-szolgaltató rendelkezésére bocsátja az
vlziközmO-üzemeltetést érintő munkák előterveit, valamint az engedélyezési és a
kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérésl dokumentaciót, valamint
mindazon Információt, amely a munkálatok megitélhetöségéhez szükséges,

3, A Vlzlközmü-szolgáltatató ellenőrzési joga klte~ed a tervezés (8.14,4. pont), a
kivitelezés, a mOszaki átadás-átvétel nyomon követésére is (8,14.5. és 8.14,6. pont),

4. Az Ellálásért Felelős köteles bevonni a Vlziközmű-szolgáltatót a 8.14.1. pont
szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást
megelözően, mely eljárásban a Vlzikőzmű-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tennI.
Ennek keretében a VlzlközmO-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelőst tájékoztatni
az általa szakszerütlennek, gazdaságtalannak, Illetve hiányosnak tartott mOszaki
megoldásról.

5, Az Ellátásért Felelős Irásban köteles értesiteni a VlziközmO-szolgáltatót a
8.14.1, pont szerinti munkák megkezdéséröl.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.14.1, pontban foglalt munkálatok műszaki átadás-
átvételi eljárására meghivja a Víziközmű-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni,
jogosult észrevételekettenni, mely észrevételek1lt jegyzőkönyvben rögzitenek,
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7. A Vízikőzmü-szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerütlen, vagy a
jóváhagyott tervtől eltérő munka esetében, az észJeit hiba (hiányosságok) súlyától
függően, tudomására jutását kővetően azonnal kőteles jelezni és kezdeményezheti
az Ellátásért Felelősnél a munka azonnali leállltását, javítást, cserél.

B. Abban az esetben, ha Vlzlközmü-szolgáltató 8.14.4" 8.14,6., valamint a
8,14.7, pont szerint észrev~teleire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény
üzemeltetéi,ét a VlziközmO-szolgáltal6 feltételekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhatja,

9. A VI~iközmű-szolgáltatási tevékenység tekíntetében az Ellátásért Felelőst
megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tartozó vlzikőzmü-Iétesltmények
üzemeltetésének, állapotának, valamint a vlziközmü-szolgáltatás minőségének
ellenőrzési íoga.

10, Az Ellátásért Felelős, mint képviseleti megbízottat felhatalmazza a Vlziközmű-
szolgáltatót, hogy az Eltátásért Felelős megrendelésére vagy megbízása alapján
végzett nam közmüves szennyvizszállitási kőzszolgáltatást végző harmadik
személynek a teljesitése körében felmerülő tevékenységét annak jogszabályi
megfelelősége szempontjából ellenőrizze.

11, A 8,14.10. eljárása során a Víziközmü-szolgáltató munkatársa köteles feltárnl,
miszerint az Ellátásért Felelös képviseletében jár el. A Vizi közmű-szolgáltató az
ellenőrzés llredményéröl minden esetben, annak megtörténtétől számitott 8 napon
belül irásbeli tájékoztatást köteles adni az Ellátásért Felelős részére,

12, Az Ellátásért Felelös az ellenőrzés során birtokába kerOlt adatokat,
információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán
nem használhatja fel.

8.15. A ' VlzlkijzmO-szolgáltató fe/el6sségblztosltására vonatkozó
k6te/ezettségek '

1. A Vlzíközmű-szolgáltató a jelen Szerződés aláirásával a Vksztv, 19. §-a
alapján kötelezettséget vállal a vlziközmO-szblgáltatáshoz kapcsolódó
felelősségbizlosltási szerződés megkötésére, a felelősségbiztosltási jogviszony
meg létéről él Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

2, A 8.15.1. pont szerint felelősségbiztosltás keretében biztosltandó kockázatok
különösen:

8, általilnos felelősségbiztosltás;
b. a vliiközmO-szolgáltatási tevékenység felelösségbiztositása;
c. munkáltatói felelősségbiztosltás:
d. kömyezetszennyezési felelösségbiztositás;
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A. Gépi berendezések:
a, kútszivattyúk (búvárszivattyúk, villanymotor);
b, vlzmérők;
c. motoros tolózárak hajt6mOvei;
d. szennyvlzátemelők búvárszivat!yúi;
e. szennyvlztelepi átemelö szivattyúk;
f, szennyviztelep reaktortereinek kcverái,

a. Az Ellátásért Felelös tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi
eszközöket az Ellátásért Felelős a következő ütemezés alapján, folyamatosan,
térltés ellenében a ViziközmO-szolgáltató tulajdonába adja.

b, Az Ellátásért Felelős tulajdonöban álló rendszer-független tárgyi eszközön
szükségszerüen elvégzett felújitási és pótlási munka ráfordltásait a Társaság
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B. Irányitástechnikai eszkőzök:
g. folyamatos mérök és adatgyOJtők (on-line);
h. adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs - berendezések, jelző és

adatátviteli kábelek;
vezérlők, berendezések (PLC);

j, folyamatirányítók (PC-k, számitógépek);
k, folyamatirányító szoftverek,

3. A VlziközmO-szolgáltató a rendszer független. vlziközmO-elemet számvitel!
elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkOlönltetten tartja nyilván, és
gondoskodik a szOkségessé váló felújltásáról, pótlásáról.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a 8.19.2. pontban részletezett tárgyi
eszközök tulajdonjogának tekintetében a következö speciális szabályt rendelik
jogviszonyukban alkalmazni:

B~RLETI - UEMEL TET~SI SZERZOD~S
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2. A jelen pont szerinti vlziközmü-vagyon üzemeltetésből való kivonásának
költségei az Ellátásért Felelőstterhelile

8.19. A rendszer-fOgget/en tárgyi eszközök speciálIs elszámolási kérdéseiről

1. Felek rögzltik, hogya Vksztv. 7, § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a rendszer független vlziközmO-elemek térités ellenében a 8.19.4. d. pontban
foglaltak szerint a Vlziközmü-szolgáltélt6 részére átadásra kerOlnek.

2. Felek rögzitik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a vlziközmO olyan
nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a vlzlközmOtől állagsérelem
nélkOI elválaszthatók és a vlziközmü-hálózaton vagy a víziközmü-hálózatok között -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. § 17. pont),
Igy kOIönösen:

[ ]
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Ikapcsolódótevékenységéheze, teljesltési segédek, alvállalkozók
felelősségbiztositás;

f. Munkagépek, munkagépként használt
felelősségbiztosltása;

9. jármü flotta kőtelező felelősségbiztositása.

2. Az Ellátásért Felelős vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai
ellátása érdekében a VlziközmO-szolgáltató által igénybe vett közterületen a
Vlziközmü-szolgáltat6 emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést haszná ló

jármüveire parkolási dljat nem érvényesit.

4. A Vlziközmü-szolgáltat6 által megkötött vagyonbiztosltás dljtlt és annak
valamennyi költségét az Ellátásért Felelős a Vlzikőzmü-szolgáltatónak számla

ellenében megfizetni köteles.

8.17. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közteratetek használata

1. A Vlziközmü-szolgáltat6 kötelezettségeinek gyakorlásához a szükséges
mértékig jogosult az Ellátásért Felelős közigazgatási területén lévő Ellátásért Felelős
tulajdonában álló közterOleteket igénybe venni, az utakra, illetve kÖzterületekre

vonatkoz6 szabályok betartása mellett.

8.18. Feleslegessé váló viz/közművek Ozeme/tetésböl történIl kivonása

1. A szolgáltatásban feleslegessé vál6 viziközmü-vagyon Ozemeltetési körből
történő kivonását a VlziközmO-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai
indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelős, tartozik azt

elfogadni.

~...•.••.

3, A 8,16.2. pont szerint ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak kell 'tekinteni az
Ellátásért Felelős által megkötött vagyonbiztositási kötvény meglétének igazolását

(pl. kötvény másolat) tartalmaz6 Irásbeli értesltést.

2, Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelős a
biztosltási évet megelőző év szeptember 30. napjáig a VizikőzmO-szolgáltató részére
Irásban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, úgy a VlziközmO-szolgáltató a
vlziközmO-vagyonbiztosltást a Ptk. 548. § második fordulata alapján' jogosult az
Ellátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.

8.16. A Vlzlközmű-vagyon vagyonblztosltására vonatkozó köte/ezett51égek

1. Felek rögzitik, hogya Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a vlzikőimü-vagyon
vagyonbiztositásáról az Ellátásért Felelős kőteles gondoskodni.
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2. Amennyiben az Ellátásért Felelős közigazgatási terOletén található, a
Vizi közmű-szolgáltató által Uzemeltetett törzs hálózat mentén fekvö ingatlan
tulajdonosa (vagy egyéb jogclmen használója) az ingatlan közmOhálózatba való

VONATKOZÓDíJÁRA
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10.1. A jelen szerződés megkötésekor hatályros dfjak

I
7. A vizi közmű-szolgáltató kötelezettséget vállal a vlziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó Ugyfélszolgálati feladatai nak ell;ltására a mindenkor hatályos
Üzletszabályzatban meghatározolt helyeken.

8. Felek rögzltik, hogy a jelen Szerződés i,lválaszthatatlan melléklete (4. sz.
melléklet) a Rendelet 1. sz. melléklelének 1.3. I pontja alapján az Üzletszabályzat
tervezete a Hivatal általi jóváhagyás végett.

9,2. Dfjak beszedése

A Vlziközmű-szolgáltató jogosult és egyben tartozik' a vizi közmű szolgáltatások
igénybevételéért a felhasználókkal szemben vlz- és csatornaszolgáltatási dljat
felszámltani, továbbá az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelelően a vIziközmű-
fejlesztési hozzájárulást, valamint a vizterhelési dlj~t beszedni, illetve ezen
dijigényeket érvényesiteni. ,

I

bekötését kezdeményezi, a Vlziközmű-szolgáltl,tó a be kötés lehetőségeiröl és
feltételeiről elözetes tájékoztatást ad.

10. A VíZIKÖZMÜ-SZOLGÁLTATÁS
RENDELKEZÉSEK
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3. A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján abekötést kezdeményezö Felhasználó
(Vksztv. szerint Beruházó) az igy létrejövö bekötővezeték viziközmű tulajdonjogát az
Ellátásért Felelősre átruházza. Az. átruházásról szóló szerzödés tekintetében a jelen
okirat aláirásával az Ellátásért Felelős meghatalmazza a VlziközmO-szolgáltatót,
hogy helyette és nevében eljárjon, a szerződést megkösse.

4. A ViziközmO-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igy létrejövö
vizi közmű-vagyon számviteli nyilvántartásba vétele végett negyedévente adatot
szolgáltat az Ellátásért Felelösnek.

5. A bekötési vizmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készltését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az Víziközmű-szolgáltató vagy megblzottja
köteles elvégezni.

6. A viziközmO-szolgáltató köteles a vizi közmű-szolgáltatási tevékenység
alapvető szabályait a Vksztv-vel és a Rendel'lltel összhangban a Hivatal által
jóváhagyott Üzletszabályzatban rögzíteni.

JOGVISZONNYAL9, A ViZKÖZMÜ-SZOLGÁLTATÁSI
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5. A tulajdonjog változás eredményeképpen a ViziközmO-szolgáltató vállalja,
hogya tárgyi eszközön a változást követően eszközölt rekonstrukciós, felújltási és
pótlási munkákat saját mOködési bevételeiből finanszlrozza, az összeget az
Ellátásért Felelősre bérelt közmOvagyont érintő rekonstrukciós elszámolás keretében
át nem terhelheti.

6. Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartozó tárgyi eszközre
vonatkozó beruházás finanszlrozására támogatási szerződés hatálya is kite~ed
és a támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentősen elneheziti,
úgy a gátló körülmények megszOnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelös
tulajdonában maradnak.

saját könyveiben aktiválja. Az. Ellátásért Felelős az eszközérték nullára történő
leirásáig (nulla eszközértéket eredményező értékvesztés elszámolásáig) az
eszközt nyilvántart ja.

c. Felek rögzltik, hogy addig, amig az Ellátásért Felelős tartja nyilván az eszközt,
úgy a Vlziközmű-szolgáltató ráfordltásait bérelt vagyonon végrehajtott saját
beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.

d. Az. Ellátásért Felelős vállalja, hogy az Uzemeltetéshez szUkséges,
nyilvántartása szerinti nulla értékü tárgyi eszköz tulajdonjogát Viziközmű-
szolgáltatónak a leirást követő év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó
érték 10 %- os értéken számItott vételár megfizetése ellenében átruházza
kivéve, ha a Vizi közmű-szolgáltató selejtezési eljárás lefolytatására tesz
javaslatot.

e. A d. pont szerinti esetben a Vlziközmű-szolgáltató _ az üzemeltetéshez
szOkséges mennyiségben - az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.

f. A feleslegessé váló rendszer független viziközmO-elemek tekintetében a
VlziközmO-szolgáltatónak nem áll fenn vételi kötelezettsége.

9.1. KözOzeml szerzödések megkötése

1. A ViziközmO-szolgáltató az Ellátásért Felelős közigazgatási terOletén található
felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv. és a Rendelet előirásai szerint
köteles eljárni, és ennek keretében a felhasználókkal a közüzemi szerződést
megkötni.
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3. A jelen Szerzödés megszünése esetében a Felek között az adatátadésra és
egyéb kötelezettségekre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
21. §-ában foglaltak az irányadók.

12.1. Közös megegyezéssel történ6 módosltás

Felek megállapodnak abban, hogya jelen szerzödés kizárólag irásban módosltható
a Felek közös megegyezéséveI.

VONATKOZÓMÓDosíTÁSÁRA12. A SZERZŐDÉS
RENDELKEZÉSEK

4. A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzitett hatályvesztése
alkalmával a Felek egymással és a Hivataltal egyaránt együttműködni kötelesek a
Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének
zavartalan lebonyolítása érdekében.

5. A jelen Szerzödés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése
tekintetében a Felek az adatszolgáItatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak, a
birtokátruházása a jelen Szerzödés 11.2.1. pontjában. foglaltak, az elszámolésra a
11.2.2. pontjában foglaltakat alkalmazzák.

11.2. A Szerz6dés megszünésének szabályai

1. Jelen Szerzödés megszünésekor a Viziközmü-szolgáltató eltenszolgáltatás
nélkül, rendeltetésszerü használatra alkalmas müszaki áltapotban (üzemképes
állapotban) köteles az Ellátásért Felelösnek a szerzödés megkötésekor rábizott és a
szerzödés ideje alatt keletkezett, az Eltátásért Felelös tulajdonát képezö viziközmü-
rendszert - a Vlzíközmü-sz,?lgáltató tulajdonába került rendszerfüggetlen-viziközmü
elemek kivételével - leltár keretében átadás-étvételi eljárással a megszünés hatélyba

I lépésével egyidejüleg visszaadní. közérdekü üzemeltetés esetén a Hivataln,ak átadni.

2. A Felek jelen szerzödés megszünése esetén az üzemeltetésbe adott
közmüvagyonnal kölcsönösen elszámol nak. Ennek keretében az Eltátásért Felelös
köteles megtérlteni a Vlzközmü-szolgáltató által az Eltátásért Felelősnek átadott
rendszerfüggetlen viziközmü-elemek érté két, melyek kimutathatóan a VIziközmű-
szolgáltató finanszirozésában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem
történt meg. A megtéritendö összeg a Viziközmü-szolgéltató finanszírozásában

I megvalósult rendszerfűggetlen vízíközmű-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó
értéke.

]
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2. A jelen Szerzödés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti
szerzödésszegése es etén az ott meghatározott módon és határidövei szüntethetö
meg.

3. Felek rögzitik, hogya Vksztv. 76. § (3) bekezdésében rögzitett esetben a
viziközmü-szolgáltató jogosult az alkalmazott dljtól eltérö dij alkalmazásához történö
hozzájárulási kérelemmel fordulni a Hivatalhoz, me ly kérelem elöte~esztése
tekintetében a Felek együttmüködnek.

2. Felek kötelezettséget váltainak arra, hogya Vksztv. 65. § (4) bekezdésében
foglalt, dijelökészitö, dijfelügyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségek Hivatal irányában történö leljesítése érdekében
együttmüködnek.

10.2. A Jelen szerz6dés hatálya alatt alkalmazott d/jak

1. A 10.1. pontban rögzitett szolgáltatási dijak módositása a Vksztv. 65. § (1)
bekezdése alapján az árhatósági jogkörrel felruházott miniszter által történik.

4. Jelen Szerzödés megszünik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt
közérdekü üzemeltetö kijelölési határozatban foglaltak szerint más vlziközmü-
szolgáltató általi birtokba lépéssei egyidejüleg.

3. Jelen szerzödés megszünik a Vksztv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti
feltétel bekövetkezéséveI.

2. A Felek rögzitik, hogya 5. sz. mellékletben foglalt viziközmü-szolgáltatási
dijakat a Vksztv. 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt - a viziközmü-szolgáltatás
dijára és azok alkalmazásának kezdö idöpontjára vonatkozó - miniszteri rendelet
hatályba lépéséig alkalmazzák.

11.1. A szerz6dés megszünésének módjai

1. Jelen Szerzödést a Felek Irás ban közös megegyezéssel megszüntethetik.

11. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSI FELTÉTELEK

1. Az Ellátásért Felelös a jelen Szerzödés aláirásával szavatolja, hogy a
Szerzödés hatályba lépésekor alkalmazott, a Szerzödés 5. sz. mellékletében
rögzitett vlziközmü-szolgáltatási dljak a Vksztv-ben foglalt rendelkezéseknek
megfelelnek.
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12.2. Jogszabály változás okán szOkséges módosltások

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

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A klszervezésre vonatkozó rendelkezések

A vlziközmO-szolgáltató kijelenti, hogy a Vksztv. és Rendelet szerinti kiszervezett
tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 35. § (1) bekezdése
szerinti mOködési engedély megszerzését es annak fenntartását. E körben a
ViziközmO-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt klszervezett
tevékenységek Hivatal részére történő tájékoztatási és engedélyezési
kötelezettségének jelen szerződés hatálya alatti teljesitésére.

Nem minősül a jelen szerződésben a VlzikőzmO-szolgáltató által vállalt
kötelezettségek megszegésének, amennyiben a ViziközmO-szolgáltató a szolgáltatás
hatékonyságának javItására, a költségszintek csökkentésére a viziközmO-
üzemeltetés egy részét kiszervezés formájában látja el. Az Ellátásért Felelős
kifejezetten támogatja a kiszervezést, amennyiben az a helyi foglalkoztatás
növekedését eredményezi.

13.2. A kockázat és kárveszé/y vlse/ésének módja, valamint avagyonvédelml
e/őlrások

1. A VlziközmO-szolgáltatató a vlziközmO-üzemeltetésbe vett viziközmO-
rendszert rendeltetésszerOen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles
használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles megóvni, azzal, hogya
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisOléséből vagy megrongálódásából
eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel
járó kockázatokat viselni köteles.

2. A VizlközmO-szolgáltató kötelessége az üzemeltetésre részére átadott
vlziközmO-rendszerek vagyon védelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert
kiépiteni (kiéplttetni) és mOkódtetni, illetve szükség szerint vlziközmü-rendszer
örzésvédelmét biztositani.

13.3. Irányadó 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 alkalmazand6ak.
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13.4. Jelen szerződés érvényességéhez szOkséges előzetes döntések

1. A jelen Szerződés aláirására a VlziközmO-szolgáltat6 által a VlziközmO-
szolgáltató hatályos Alapszabályának felhalalrnazásával az Igazgatóság 2013. május
30. napján hozott határozata alapján keni It sor. Ennek megfelelően a jelen
Szerződés módosltására, megszüntetésére vonatkozó minden további Irásbeli
jognyilatkozat megtételére a YiziközmO-szolg,lltató mindenkori jelen ügycsoporotban
képviseletre feljogositott személye az Igazgatóság jóváhagyó határozatával jogosult.

2. A jelen Szerződés aláirására az Ellátiisért Felelős által a Szatymaz Község
Önkormányzat képviselő-testületének ... ",9p.~.,!.?;.(..V. :1'.•.) sz. határozata alapján
került sor. Ennek megfelelően a jelen SzerLődés módosltására, megszüntetésére
vonatkozó minden további Irásbeli jognyilatkozat megtételére az Ellátásért Felelős
képviseletre feljogositott személye a Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-
testületének jóváhagyó határozatával jogosult.

13.5. Részleges érvényte/enség

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalan nak, vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét,
hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek tartoznak az
érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult részt hasonló
gazdasági eredményt biztosltó érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel

pótolni.

I
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben viIa
menOl fel, úgy megklsérlik azt békés úton megold~ni. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szellZödésben foglalt valamely igényének
érvényesltése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet
eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres
úton, bir6ság előtt érvényesiteni. Felek rögzitik, hogy. a jelen szerződésből eredő
valamennyi vitás kérdés eldöntésére apertárgy értékétől függően a Békéscsabai
Járásbiróságot, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ,
1. Tekintettel arra, hogya viziközmO-rendszer használatért fizetett bérleti dijakra
egységes jogszabályi rendelkezés a jelen o~irat aláirásakor nincs hatályban, ezért a
Felek megállapodnak abban, hogy az Ellátásért Felelőst, mint a vlzikőzmO-rendszer
tulajdonosát a viziközmO-rendszerek üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében az
alábbi bérleti dljak illetik meg:

2015. évben Ivóvíz vlzlközmO·rendszerre: 1 Ftlm'.
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET A RENDELETBEN FOGLALT KÖTELEZÖ TARTALMI
ELEMEK JEGYZÉKE

4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ÜZLET SZABÁL YZA T TERVEZETE

2.SZÁMÚ MELLÉKLET VíZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A VKSZTV. 74. § (2) BEKEZDÉS 3. PONTJÁBAN
FOGLALT, VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DíJ ÁRA ÉS AZOK
ALKALMAZÁSÁNAK KEZDŐ IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓ MINISZTERI
RENDELET HAT ÁL YBA LÉPÉSÉIG ALKALMAZOTT SZOLGÁL TAT ÁSI DíJAK

3.SZ. MELLÉKLET A FENNÁLLÓ ANTENNA ÉS HIRDETÉSI FELÜLET
TÁRGYÚ BÉRLETI JOGVISZONYOK TÉTELES JEGYZÉKE

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:

1 SZÁM Ú MELLÉKLET AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
víZI KÖZMŰ-VAGYON VAGYON ÉRTÉKELÉSE
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2. Felek megállapodnak abban. hogy amennyiben az árhatósági jog kört gyakorló
a bérleti dljakat vagy a szolgáltatási-dijakat módos itja, illetve ezekre vonatkozóan a
jelen okirat aláirásakor hatályos rendelkezésektől eltérő szabályt hoz. ügy a Felek
vállalják. hogy a jelen szerződést módositják.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után. mint akaratukkal mindennel megegyezőt.
helybenhagyólag i~ák alá.

Kelt, Békéscsaba, 2013.május ~1 Kelt: l.?d,J.4013 ....0.':.'1"?: ...)~,.

3. Felek rögzitik, hogy az átadott viziközmű-rendszerek átadás-átvételi
jegyzőkönyvét - tekintettel arra. hogya birtokba vételre kizárólag a jelen szerződés
hatályba lépését követően kerülhet sor - a birtokátadás-átvételi eljárást kővetően
csatolják a jelen Szerződéshez 7. sorszámú mellékletként.


