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ALVAL LAL Ko zor SaEnlZO o E s
KI s zE R v r;Zr'T T Y rzrKo zwtj -u znwnr T E T E s RE

amely l6trejiitt
egyrlszrol a DAKOV Dabas 6s Kiirny6ke Viziigyi Kft.

szdkhelye :2310 Dabas, Szdchenyi u. 3.,
c€gSegyzekszdm'.13-09-066171, nyilvdntart6: Budapest Korny6ki Torv6nysz6k C6gbir6s6ga,

statisztikai sz6mj ele : 1 08 00870-3 600- 1 1 3 - 1 3, adoszfrma: I 08 00870-2- 1 3,

banksz6ml a szttma/i:  65500109-1 1009814 , 64400068-10608771; 65500109-0001 1970-

55s0000 1 ;  65500109-0001 1 970-5ss0001 8
kdpvi seli Jasper Lor 6nt ijgyv ezeto,
mint megrendelo (bdrleti-iizemelteto, vrzlkozmi szolgtltato) -a tov6bbiakban: Megrendel6

mfsr6szr6l az IsaszegiYizmfi Nonprofit Kiizhasznri Kft.
szdkhelye: 2l7l Isaszeg, R6k6czi u. 18.
cegjegyzekszirm'. 13-09-129549, nyilv6ntarto: Budapest Korny6ki Torvdnysz6k Cegbir6s6ga,

stati sztikai sz6mj ele : 221 3 60 4 6 -3 600 - 57 2- 13, ado sztrma: 221 3 60 4 6 -2- | 3,

banksz6ml a sztrmah: 11742049-20029401-00000000; 65100228-12200025-00000000
k6pviseli Ritecz Gyorgy igyv ezeto,
mint kor6bbr vizlkozmu iizemelteto (al)v6llalkoz6 -a tov6bbiakban: Alv6llalkoz6,

kiiziitt
az Isaszeg Vfros Onkormfnyzat -az 1. sz. mell6klet szerint- B6rbead6 torzsvagyon6ban

levo vizikiizmtivek iizemeltet6si feladatai kiiziil kiszervezett tev6kenys6gre a vizrkozmi-

szolgiitatftsrol sz6l6 2011. 6vi CCIX. torv6ny (tov6bbiakban: Vksztv.) els6 m6dosit6sa,

valamint a Polg6ri Tdrv6nykonyv (tov6bbiakban: Ptk.) alapi|n alulirott napon 6s helyen az

al6bbi felt6telekkel:

I. A SZERZOUBSTdTES CELJA

A Vksztv. elso m6dosit6s6nak egyik cdlja, hogy a jol mrikodo kis vizmi i.izemeltetok tov6bbra

is mukodhessenek, ugyanakkor ervdnyestiljenek az tizemeltet6s integr6ci6s elonyei.

Megrendelfl -mint a Pest megyei vizikozmri tizemelteto szervezetek egyik integr6tora-

kibovftette onkorm6nyzati tulajdonosi kor6t, mukod6si teriilet6t, rendelkezik a vizikozmri

szolg|ltatits folyamatos, hosszri t6vu nyrijt6s6hoz sziiksdges penzijgy| gazdas|gr, technikai,

k6rnyezetv6delmi felt6telei teljesitesdhez sziiks6ges muszaki ds t6rgyi eszkozokkel, szemdlyi

6s penziigyi eroforr6.sokkal. Megrendel6 -2012.jirlius 1. elott vrzlkdzmivek tizemeltet6sdre

megkotott bdrleti-iizemeltet6si szerzod6sek alapj6n- felhaszn:il6i egyen6rtdke el6ri a

150 ezret, kiztrolag helyi onkorm6nyzatok -illetve t6rsul6saik- tulajdondban van 6s

rendelkezni fbg a vtztkozm:d szolgilltatits ell6t6s6ra a Magyar Energia Hivatal (tov6bbiakban:

Hivatal) engeddlyevel.
Megrendel6hiiz dnkdntesen, beolvad6ssal csatlakoztak a kisebb tizemelteto szervezetek, de

Megrendelfl szindikdtusi szerzodds6ben rogzitette azt a celjifi is, hogy itn. ,,ernyoc6gkdnt" is

hajland6 egyiittmukodni azokkal a telepiil6si onkorm6nyzatokkal ds on6lloan mrikodo

vizikozmu iizemeltet6 szewezeteikkel, akik rigy dontenek, hogy a vizikozmu iizemeltet6st a

jovoben is gyakorlatilag kiilon c6ggel kiv6nj6k vegezn| Megrendel6 fenti cdlkituz6se ds az

Alv6llalkozri on6ll6 mtikdddsi sz6ndeka alapjin keriil sor arra, hogy Isaszeg v6ros

Megrendel6 6ltal b6rleti-tizemeltet6si szerzoddsben v6llalt vtzikozmu tizemeltetesi feladatok

kozill -e szerzod6sben a kds6bbiekben rdszletezett- tevdkenys6geket kiszervezi 6s a

kiszervezett feladatok ell6t6s6val a korribbi iizemeltet6t, azaz AlvillalkozStbizzameg.



TT.F.LOZI{ENYEK

A vizlklzmri ell6t6s6rt felelos Isaszeg v6ros iinkormfnyzat a vizikozmi-szolgfltatfis ell6t6s6t

bdrleti-tizemeltet6si szerzodes megkot6sevel a Megrendel6re -az l. sz. mell6kletben B6rl6re-

ruhlzta 6t, vele b6rleti-tizerneltetdsi szerzodest kotott, mely szxz6d6s jelen alv6llalkozoi

szerzodes Mell6kletek6nt a szerz6 d6s elvr{laszth a tatlan r 6sz6t k6pezi.

IIT. AZ ALVAL LA LKO ZOT SZEF(Z6DE S ME GK6 TN SBNB FEL JO G O SiT O

TONUI,TVTENYEK

1. A felek meg6llapitj6k, hogy Alvfllalkoz6 Magyarorsz6gon bejegyzett, a Ptk. 685. $ c)

bek. szerinti gazd6lkod6 szervezet, amgly nem 6ll csod-, felsz6mol6si vagy

vdgelsz6mol6si elj6r6s alatt, jogosult a TEAOR 3600 Yiztermelds, -kezel6s, -ell6t6s

tev6kenys6g, valamint a TEAOR 3700 Szennyviz gytijtese, -kezel6se tev6kenys6g

vegzesere, tov6bb6 a Nemzeti vagyonr6l szolo 2011. 6vi CXCU. tv. 3. $ (1) ag) pont

szerint 6tl6that6 szervezet, melyben a helyi onkorm6nyzat(ok) kiz6r6lagos

16szesed6ssel rendelkezik (rendelkeznek).

2. Alvfllalkoz| lstszeg vfros tertilet6n 201I. december 31. napj6n mrnt gazditlkodo

szervezet- vizlkozmi szolgftltatdst v6gzett, igy a Vksztv. m6dosit6sa szerint a

vizikozmi tizemeltetds egy rdsze irftnytha kiszervezheto, 6s e kiszervezds szerzoddsi
drtek6re a Megrendeldn6l korl6toz6s nem vonatkozik.

IV. A SZEF(ZfiDES TARGYA, TERULETI ES ID6BELI HATALYA, MODOSITASA

l. A Mell6kletk6nt csatolt b6rleti-iizemeltet6si szerzod6sben B6rbead6 akrzhr6lagos

tulajdon6t, torzsvagyonifi kepezo vizikdzmtiveket 6,tadta Megrendel6nek (a hiv.

szerzoddsben B6rl6nek), hogy az elldtfsi kcjtelezetts6gdbol eredo vrzlkozmi-

szolgtitatttst ell6ssa, iizemeltesse az ltadott-6tvett vizikozmiveket. Megrendel6 jelen

alviilalkozoi szerzod6sben az fivett feladatok koziil az alftbbiakban felsoroltakat

tov6bbadj a Alvf llalkoz6nak:
a) vrzikozmu napi iizemben tart6sa,
b) vizikozmuhibaelh6rit6sa,
c) vizikozmti hibaelh6rit6si tigyelet nyfjt6sa,
d) ilgyfelszolgdlati tevdkenys69,
e) fogyaszt6smdro berendezes leolvasds6ra ir6n1'ul6 szolg6ltat6s,

0 dijbeszed6siszolg6ltat6s,
g) felhaszn6l6si hely ellenorzdse,
h) fogyasztdsm6ro berendez6sek cser6je.

Alv:lllalkozf feladata mindazon vrzikozmi iizemeltet6si tevdkenysdgek osszess6ge,
amelyek a jogszabttlyokban, hat6s6gi engeddlyekben 6s az izemeltetdsi szab6lyzatban

eloirt kovetelmdnyek telj esit6se drdekdben okszertien meriilnek fel.

Jelen szerzodes az aldbbi vizikozmr.i-szolgtitatftsi 6gazatokra terjed ki:

kiizmiives ivrivizell6tris,
kiizmtives szennyvfzelvezet6s,
kiizm iives szennvv iztisztitis.



A Mell6kletk6nt csatolt b6rleti-iizemeltetdsi szerzodes mell6kletei tartalmazzttk az
tizemeltetdsre etadott-6tvett vagyont6rgyak B6rbead6nil nyilv6ntartott konyv
szerinti jegyzeket, a hat6lyos vizjogi tizemeltetdsi enged6lyt(eket). A jelen
alv6llalkozoi szerzod6sben Alvrillalkoz6 reszere 6tadott, illetve Alvdllalkoz6 iltal
|tvett vizikozmtivek pontos megnevez6sdt, mennyisdgdt, reszletes mtiszaki leir6s6t a
h i v a tkoz o tt m ell 6 klet ek tartalmazzilk.

2. Az ell6t6si teriiler

2.1. k6zmives iv6vizell6t6s Isaszeg vfros kdzigazgatdsi tertile te,
Az ffiadott, illetve dtvett vtzikozmipontos megnevezdse:
Isaszeg, vfrosi vizm{i
2.2. kcizmrives lovizellt-irils Isaszeg v{ros Szentgyiirgypusztai teriilete
Az ifiadott, il I etve 6.tvett v iziko zm:d ponto s me gnevez6se :
Isaszeg Szentgyti rgypuszta iv6vizel16t6sa

2'3.kdzmives szennyvizelvezetes Isaszegvdros kdzigazgat6si terglete,
Az 6,tadott, i I I etve ittv ett v iziko zm.d p onto s me gnevezd s e :
Is aszeg telep iildsi szennyvize lv ezetd h6l6zat
2.4.kdzmives szennyviztisztitds Isaszeg v{ros kdzigazgat6si telilete.
Az ttadott, illetve dtvett vizikdzmipontos megnevez6se:
2.4'1' Isaszegi megl6v6, jelenleg iizemel6 telepiil6si szennyvfztisztitd telep,
2.4.2. Isaszegi KEOP-l.2.0/09-ll-2011-0015 projekt keret6ben meg6piil6 rij,
1350 m3/nap tisztit6 kapacitdsri telepiil6si rr.rrrryoirtisztft6 telep

3. Jelen alv6llalkozoi szerz6dest -a Mell6kletkdnt csatolt b6rleti-rizemeltetdsi szerz6d6s
hati iydval azonosan- felek 2012.07. 16. napj6t6l 2027. jr inius 30.
napjdig terjed6 15 6ves hat|rozott id6tartamra kiitik.

4.

5 .

6 .

Felek kotelezettsdget vdllalnak arra,
drinto jogszab6lyv|ltozts kovetkezik
megfelel6en mo dositj 6k.

hogy amennyiben a vizikozmu-szolg6ltat6st
be, irgy jelen alvS.llalkoz6i szeruodest annak

Amennyiben B6rbead6 rigy ddnt, hogy vrzikozmiveinek rizemeltetdsdt a jov6ben
kdzvetlenril Megrendel6 l6ssa el ds Alvrlllalkoz6t -mint gazd6lkod6 szewezetet-
megszr-inteti vagy tev6kenysdg6bol a viziklzmri iizemeltetdsi feladatot kivonja, a
viztkozmu iizemeltetdsben haszn6lt eszkozeit tdrzstoke emeldssel Megrendeld
gazdasdgi t6rsas6g6ba beviszi, rigy felek jelen alvrillalkozli szerz6d6st kiiziis
megegyez6ssel megsziintethetik.

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen alv6llalkoz6i szerzod,est -kizir6lag ir6sba
foglalt rnegdllapod6s alapj6n- szintdn csak kdzds megegyezdssel m6dosithatj6[.



V. A VAGYONTARGYAK ES AZ AllIi'c.Z KAPCSOLODO JOGOK ES
KOTELEZETTSEGEX ATNUASN

L Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 a viziktizmi izemeltetds ell6tSs6val

kapcsolatos jogait ds kotelezettsdgeit -a jelen szerzod6sben reszletezetl

korl6toz6so kkal - 6tadi a Alv rill alko z6nak, aki azokat ittv eszi.

A kiszervezett vrzlkozmu i.izemeltetoi feladat kiterjed mindazon onkorm6nyzati

torzsvagyont kdpezo vizikozmri letesitmdnyre 6s berendez6sre (ingatlan 6s ing6

vagyoff4 ezek alkot6rdszeire 6s tarlozdkaira), amelyeket Megrendel6 B6rbead6t6l

6tvett, illetve azokra, amelyek a szerzodes hat6lya alatt ldtestilnek ds a B6rbead6

vagyon6ba keriilnek, illetve amelyeket a Vksztv. szerint B6rbead6 m6:s

tulaj donosokt6l 6tvesz.
Alvillalkozb jelen szeruodes targyat kepezo vrzikozmivekrol -a szerzodes hat6lyba

l6p6s6t koveto 1 6ven beliil- mriszaki (fot6dokument6ci6s) 6llapotfelmdrdst k6szit,

melyet 6tad Me gren del6nek, ho gy azokat tov6bbithassa B6rbead6nak.

Alvfllalkoz6 jogosult az egyes 6tvett vrzikdzm:d vagyontdrgyak birtokl6s5ra,

hasznillatira, hasznainak szeddsdre. Az 6tvett vagyont6rgyakra vonatkoz6

eszkozhaszn6lati jog6t, valamint a krszewezett vizlkozmu-tizemeltet6si tevekenysdg
jog6t nem idegenitheti eL, azokat nem p6nzbenihozzftjdrul6sk6nt gazdasdgi t6rsas6gba

nem viheti be.

AlvrillalkozS a krszervezett vizlkozmu tizemeltet6s ell6t6s6ba tov6bbi alv6llalkoz6t

nem vonhat be. Nem sz6mit tov6bbi alv6llalkoz6i tev6kenys6gnek a vizikozmu

tizemeltet6s ell6t6sa drdek6ben megrendelt idegen szolgilltatirs (p1.. szivattyirjavit6s,

vizmerojavit6s-hitelesitds, ivoviz, illetve szennyviz laborat6riumi vizsg6latok stb.).

Alvrillalkoz6 ktilon t6rit6s n6lktil biztositja a kiszervezett vizlkozmu izemeltetdsi

tevekenyseg v6gzds6hez sziiks6ges, tulajdonirbanvagy bdrlemdnydben 16vo ingatlanok,

e p iil ete k, fo I dtertil etek, utak haszn|latdt.

Alvdllalkoz6nak, mint elozo vizikozmi szolg6ltatonak rendelkeznie kell az

iizemeltet6shez sztiks6ges muszaki dokument5ci6kkal, engeddlyekkel 6s egy6b

infbrm6ci6kkal.

VI. ALVALLALKOZO FELADATAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Az Alvrillalkoz6 az ifiadott, illetve dtvett kiszervezett vizrkdzmu iizemeltetdsi

feladatok elldt6s6t a jelen szerzoddsben meghatftrozott terjedelemben, biztons6gosan,

hatdkonyan 6s megbizhatoan, a kornyezetvddelmi kovetelmdnyek, valamint az

ell6t6sbiztons69 figyelembevdtel6vel v6gzi.

2. Az Alvdllalkoz6 elvegzi a vizikrizmrivek rendeltetdsnek megfelelo szakszeti

mrikodtet6s et, igy kiilOno sen :
- a hatos6gi eloir6soknak 6s a ldtesitmdnyek adotts6gainak megfelelo

mennyis6gu ds minosdgri folyamatos vizikozmi szolgirltat6st, '

- a rendszeres minos6gellenorzdst akkredit6lt laborat6riummal,
- a fogyaszt6sm6ro berendezdsek ellenorzdsdt, szi.iks6g szerinti Qogszabalyokban

eloirt) cserdiet.

2.
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Az Alvfllalkoz6 a jelen szerz6d6s idotartama alatt gondoskodni koteles a

kdzszolgilltat6snak a Vksztv.-ben, 6s a kapcsol6d6 jogszab6lyokban eloirt szakmai 6s

szem6lyi felt6teleirol, a vonatkozo vizjogi iizemeltet6si enged6lyben 6s a mindenkori

hat6lyo s j o gszab6lyokban el6irtak telj e sitdsdrol.

Az AlvrillalkozS az engedelyekben 6s jelen szerzoddsben meghatttrozotL keretek

krizdtt a vizlkozmii rendszer teljesitokdpess6gdnek m6rt6kdig a felhaszn6l6k r6sz6re

vizikdzmi szolgfitatitst nyirjt, a szolgfital6st ig6nybe venni kiv6n6k rendelkez6s6re

all.

5. Az Atvfllalkoz6 krjtelezettsege az iizemeltet6si rdszfeladatok teljesitdsdhez sztiks6ges

eszkozcik, megfelel6 mennyisdgri 6s minos6gti j6rmu, gep, berendez6s biztosit6sa,

valamint a sztiksdges l6tsz6mu 6s k6pzettsdgu szakember alkalmaz6sa.

6. Az ell6t6sbiztons6g fenntart6sa 6rdek6ben az Alvrillalkoz6 elvegzi azokat a

hibajelleggel, vd,ratlanul felmertilo beavatkoz6sokat, amelyek a sz6mvitelrol sz6l6

torv6ny (a tov6bbiakban: Sztv.) rendelkez6sei 6rtelmdben az 6rt6knovelo felirjitdsok

kor{ben sz6molhat6k el. Az Alvdllalkozf ezerr tirl elv6gez a fehijit6s korebe tartoz5

b6rrn-ely olyan beavatkoz6st is, melynek elmarad6sa az ell6t6s brztonsilgtfi
veszelyeztetne vagy egydb k6rvesz6ly felmertilds6vel ktjzvetleniil fenyeget. Az

elv€,gzett beruh6z6sok B6rbead6 reszere tort6n6 atadfsar6l a Megrendel6
gondoskodik.

7. Az Alvfllalkoz6 az titala mrikddtetett vizikdzmivekr6l vizrkdzmu t6rkepi

nyilvdntart6st koteles vezetni. A nyilv6ntart6sb6l -a vonatkozo jogszab6lyok szerint-

adatszol g6ltat6sra koteles.

Vrr. A vrZrKOZvtU szOrCAlrnrAS SZAML LZASA,A SZoLGAr,rarASr
DIJAK BESZEDESE ES FELHASZNALASN
ALVALLALKOZOI DiJ

1. A vizikozmuszolgftltatds alkalmazando d4aitaz 1. sz. mell6klethrtalmazza.

2. Alvilllalkoz6 a Mell6kletben rogzitett dijak alkalmaz6s6val jogosult a vizkozmi

szolgtitatitst -a kor6bbiakban kialakitott gyakorlat szerint rendszeres idoszakonk6nt-

szdmlilzni 6s a dijakat -szintdn az eddigi gyakorlat szerint- a felhaszn6l6kt6l beszedni'

2.1. Alvdllalkoz6 2012.jrilius l. es 2012. december 31. kozotti id6szakra vonatkozo viz'

6s csatornadij sz6ml6kat sajft nev6ben bocs6tja ki 6s a dijakat sajSt szftmlilftra szedr

be. Alvfllalkoz6 jogosult a beszedett dijakb6l akiszewezett vizik<izmu iizemeltet6si

tev6kenys6g kolts6geit megfizetni 6s krjteles VIII. 2. pontban reszletezett hatos6gi

dijakat, egy6b felsorolt kdltsdgeket a Megrendeld rdsz6re -szttmla ellendben- ifiadm,

tov6bb6 B6rbead6 reszere -szintdn szfumla ellen6ben- a Mell6kletben rtigzitett

b6rleti dij at idoar6nyosan megfizetni.

3.

+ .



2.2. Alv fullalkozS 2013 .j anu6r 1 -t6l -j elen szerzodes hat|lya alatt- a viz- es csatornadij

szfumlitkat a Megrendel6 nev6ben bocs6thatja ki 6s a dijakat a Megrendel6

szitmlf$fna szedheti be. Megrendel6 a VIII. 1. pontban rogzitett alv6llalkoz6i dijat

szhml|zisi idoszakonk6nt a t6nylegesen beszedett dijak ar6ny6ban 6tutalj a -szftmla

ellen6ben- Alvrillatkoz6 sz6mlf$6ra, aki az elozo pont szerint jogosult azt az

iizemeltet6s koltsegeinek megfizetdsere felhaszn6lni.

VIII. F6VATTNTX OZOI (MEGRENDEL6D E S ALVALLALKO ZOT DiJ

l. A fov6llalkoz6i (megrendeloi) dij 2012. julius 1-tol 2012. december 31-ig az

Alvfllalkoz6 kiszervezett vrzrklzmu iizemeltetdsbol es az ehhez szorosan kapcsol6d6

szolgilltatitsnyrijt6sbol (pl.: viz- 6s csatornabekot6sek, fagyott vizmeto cser6k, belso

h6lozatokon vegzett hibaelhdrit6sok stb.) szhrmazo (m6rleg6ben kimutatott) nett6

6rbevdtel6nek 2 o/o-a. A fov6llalkozoi dij havonta kertil elsz6mol6sra. Alvfllalkozrf a

targyh6t kdveto n-6 10-ig ir6sban k6zli Megrendel6vel atirgyhora konyvelt vizikozmi

szolgSltatttsi 6rbev6tel6t. Megrendell az adatkdzldstol szdmitott 10 napon beltil

kibocs6tja sz6mliil6t a fov6llalkoz6si dijr6l, melyet Alvrillalkoz6 -a szfrmlfn

feltiintetett bankszfml ira- l0 napos hat6ridovel 6tutal6ssal egyenlit ki.

2. Az elozo pontban rogzitett f6v6llalkoz6i dijon fehil Alvrillalkoz6 koteles megt6riteni

Megrendel6nek a felmeriilt hat6s6gi dijakat, elj6r6si kolts6geket, birs6gokat,

ktildno sen az ald};biakat:
- a Magyar Energia Hivatal (tov6bbiakban: Hivatal) rdsz6re a Vksztv. 5. $-6nak (1)

bek.-6ben rlgzitett feltigyeleti d{jat (6venkdnt felhaszn6l6i egyendrt6k 6s 150 Ft

szorzala, toreddk6vben idoardnyosan),
- a Hivatal reszere fizetend6 -k6relemre indult elj6r6sban- kir6tt rgazgatini

szolgftltatirsi dij at,
- a szakhat6s6gi kozremrikod6s6rt, illetve szakhatos6gi enged6lyekdrt fizetendo

igazgatdsi szolg|ltatftsi dij at,
- a c6gelj6r6si kolts6gek ar6nyos rdsz6t,
- az i.igyv6di 6s konyvvizsgfioi kdzos kdlts6gek ar6nyos r6,szdt,
- a kirott szennyvizbirsdgot ds egy6b mulaszt6si birs6gokat, ha ez Alvfllalkoz6

mulaszt6sa miatt keriilt kirov6sra.

3. 2013. janu6r 1-t6l a viz- es csatornadijak a Megrendel6 szttmlfu|ra folynak be,

melybol Megrendell fizeti az Alv{llalkoz6 dijirt, az AlvrillalkozS fital havonta a

t6rgyh6t kdveto 20-ig ki6llitott sz6mlaja alapjan. Az alviilalkozoi dij az al6bbiak

szerint keriil megh athroztsra:
a. az alvi./rlalkozr6i dij a kiszervezett vizlkozmi tizemeltet6si teriiletrol szirmazo

szolgfitat6si dijbev6tel (viz- 6s csatornadij 6s egy6b szolgiitatds) cscikkentve az

al6bbiakban r eszletezett levon6sokkal
b. Alv6llalkoz6 a Megrendeld nev6ben kibocs6tott vizikozmi szolg6ltat6si

szttmlitk osszeg6r6l, a beszeddsi o/o-rol, valamint a sajtfi, kapcsolodo vizikdzmii

szolgfitatirsi tevdkenysdgdnek krszitmllzott 6sszeg6rol a t6rgyh6t koveto 10-ig

ir6sban adatot kozol Megrendel6vel.
c. Megrendel| az Alvdllalkozl kozlese aLapjin beszedett szolgfitatdsi dijak

osszegdbol, valamint az egyeb szolg6ltat6s 6rbev6tel6bol kiszdmitia a 2 o/o

fov6llalkoz6si dijat, melyet levon a szirmlttjitra befoly't osszegbol.

d. A Megrendel6 levonja tov6bb6 az elozo 2. pontban reszletezett -ftltala

kiegyenlitett- hatos6gi,igazgathsi szolgtitathsi dijakat, koltsegeket, birs6gokat.-
()



Megrendel6 a Mell6kletben rogzitett b6rleti dijat megfizeti Bflrbead6nak,

melyet szint6n levon a befolyt szolgtitatftsi dijakbol.
Megrendel6 a levon6sok ossze get a t6rgyh6t kdvet6 20-ig ir6sban kozli

Alvrillalkozdval, aki ezt kdvetoen alv6llalkoz6i dij6r6l szitmlft bocs6t ki

Megrendel6 fel6, melyet Megrendelf -a szdml6n feltiintetett bankszfmlftra-

l0 napos hat6ridovel 6tutal6ssal egyenlit ki.

IX. TEVEKENYSEGI FELELoSSEG ES AZ F.IJIJF,ZKAPCSOLODO
MEGRENDELOI BT6iNASOX
xAnOXBRT VISELT FELEL6SSEG, BIZTOSiTASOT

A Vksztv. 45. Q\ bek. szerint kiszervezett vtzlkozmu i.izemeltet6si tev6kenysdgdrt a

vizikozmu szolg6ltat6 -jelen szerzodesben Megrendel6- rigy felel a jogszab6lyban

vagy hat6s 6gi hatinozatban meghatirozott kdtelezetts6gei teljesit6s66rt, mrntha az

adott tevdkenysdget maga vegezne. Megrendel6 e torvdnyi el6ir6s alapjftn togzitr,

hogy a kiszervezett vtzrkozmii i.izemeltetesi tev6kenys6g e116t6s6val kapcsolatban

Alvfllalkoz6nak kozvetleniil utasit6st adhat, feladatok teljesit6sdt elrendelheti,

tov6bbithatja Alvdllalkozr6nak v6grehajt6stna' a hatos6gi hattnozatokat, hat6s6gi

eloir6sokat, melyeket Alvdllalkozd -ellentmond6s kiz6r6stnal- vegrehajtani kcjteles.

Megrendell rcgzitr, hogy kij elolt (ir6sban meghatalm azott) k6pvisel6i Alvf llalkoz6

iratalba, dokument6ci6iba, konyveibe b6rmikor -ak6r elozetes bejelent6s n6lkiil is-

betekinthetnek, iratokr6l m6solatokat kdrhetnek 6s adatszolgtitatdst irhatnak el6.

Atvrillalkozl a krszewezett vizlkozmi iizemeltetdsi tevdkenys6ggel kapcsolatban

adatszolg6ltat6sra koteles. Hat6ridore kdteles elk6sziteni a Megrendel6 szitmitra
jogszab6lyokban eloirt hatitrid6re 6s tartalommal a jelentdseket, dokument6ci6kat,

bevall6sokat.

A Megrendel6 a vizrkozmu szolgftltatitsra vonatkozo jogszabirlyi eloirasok szerint

koteles minos6g., illetve kornyezetir6nyitdsi rendszert mukodtetni, melyet kiterjeszt

Alvrillalkoz6ra is. Alvrillalkoz6 koteles ezen rendszerek eloir6sait teljesfteni,

nyomtatv6nyokat haszn6lni, eloj 6r6sokat vdgrehaj tani, j elent6seket elkdsziteni.

Az f$vett vagyont6rgyak hasznitlata sor6n -harmadik szem6lynek- okozott k6rokdrt

Alvrillalkoz6 felel.

5. A kiszervezett vizikozm:d i.izemeltet6shez kapcsol6do feleloss6gbiztosit6sr6l az

Alvdllalkoz6 gondoskodni koteles legk6sobb e szerzod6s hat6lyba ldp6s6t kdveto 30

napon beliil.

X. A FELHASZNAL 6KKAL KAPCSOLATO S ALVALLA LKOZOI FELADATOK,

K6TELEZETTSEGEK
ni.ITa.RT OZAS ESETEN TEEND6 INTEZKEDESEK

l. Alv6llalkozS az irj felhasznftlok viz-, illetve szennyvizcsatoma bekotdsi ig6nydt a

benyrijtott tervek alapjan -Megrendel6 neveben- elbirillja, majd egyedi megrendel6sre
-v6llalkoz6si szerzodes keretdben- elvegzi a viz- 6s szertnyvizcsatorna bekotdsi

munkfkat.
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Alvrillalkoz(t a felhaszn6l6kkal -felhaszn6l6si helyenkdnl, a Megrendel6 nevdben-

kdz1;zemi szerzod6st kot. A szerzodds egyidejuleg a vizszolglltatasra, illetve a

szennyvizelvezet6sre 6s -tisztit6sra is vonatkozhat. Alvdllalkoz6 es a fogyaszt6 kozott

kor6bban ldtrejott kozizemi szerzodes ervdnyben marad, Megrendelf a szerzoddsben

megnevezett szolg6ltat6 hely6be lep, de nevdben -e szerzoddsben r6szletezettek

szerint- AlvfllalkozS iirhat el.

Alvrillalkoz6 koteles gondoskodni, hogy a vizlkozmi szolgiitatds mindenkor hiteles

mdroberendezdsen kereszttil tortdni 6k.

AlvdllalkozS felad*a -az elozoekben r6szletezettek szerint- a vizrkdzmu szolg6ltat6si

sz6ml6k elkeszitdse es kibocsfttsa a helyben szok6sos idokozonk6nt ds m6don.

AlvfllalkozS a kiszervezett vizikdzmu szolg6ltatits6rt a felhaszn6loktol az l. sz.

mell6kletben rogzitett dijakkal ki6llitott sztimla alapj6n jogosult dijbeszed6sre.

Alvillalkoz6 jogosult a hat6ridore meg nem fizetett szolg6ltat6si dijtartoz6s jogi riton

tortdno beszeddsdre. Dijtartoz6s eset6n a Alvfllalkozd jogosult -a jogszab6lyi keretek

kozott- a szolgtltat6st idoben 6s mennyis6gben korltfiozni, felfiiggeszteni, 6tmenetileg

sziineteltetni.

6. Ha a felhaszndl6 dijtartozhsa miatt AlvSllalkoz6 avizszolgirltat6st korlfitozza, koteles
gondoskodni -a l6tfenntartdshoz ds kozegdszs6giigyi felt6telek teljesit6s6hez

szi.iks6ges- vizig6nyek m6s eldrheto m6don va16 kieldgit6s6rol.

XI. A VIZIKOZTUUVNK FEJLESZTESE, EGYUTTMUToOBS A SZERZ6NNS

TD6TARTAMA ALATT LETESUL6 VrZrKOZuUvnrXnr
KAPCSOLATBAN

1. Atvdllalkoz6 nem jogosult vrztkozmu fejleszt6si hozzhiilrulits beszedds6re. A nem

lakoss6gi felhaszn6l6k bejelentett igdnydt Alvdllalkoz6 aMegrendel6hiiz tov6bbitja,

aki a tov6bbiakban eli6r az rij ig6nyek kiel6gitds6vel kapcsolatban.

2. Uzemelo viz-, illetve szennyvizcsatorna hfiozatra valo csatlakoz6si munk6k

kivitelez6sdvel Megrendel6 elsosorban Alv:illatkozSt bizza meg. Ha a teri.ileten

ktilso v6llalkoz6k vizikdzmtivet dpitenek Megrendel6 AlvSllalkoz6

szakfeliigyelet6nek i gdnybev6tel6t el6irj a.

XII. A SZERZ6NO FELEK KAPCSOLATTARTASA, TAJEKOZTATASI
KOTELEZETTSEG. ELLEN6RZES

1. Szerzodo felek a szerzodes hatiiya alatt rendszeres 6s folyamatos kapcsolatot tartanak

e s minden lenye ge s koriilmdny r ol taj ekoztatj 6k e gym6st.

2. Alvitlalkoz6 koteles a Megrendel6t folyamatosan sz6ban, de 6vente legal6bb egy

alkalommal ir6sban rdszletesen tttjekoztatni a kiszervezett vizlkozmi-iizemeltetds

helyzet6rol, a tfrgyevr mrikriddsrol 6s a kovetkezo 6vre tervezett alv6llalkoz6i

feladatokrol, legk6sobb atfrgyevet kovet6 janu6r 31-ig.

2.
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3. Kapcsolattart6s
Megrendell reszerol'. a DAKOV Kft. mindenkori tigywezetoje (iigyvezetoi).

Megrendel6 jelen alvfilalkoz6i szerzodl,s teljesit6s66rt felelos izemigazgat6s6ga:

rJ zemigazgat6s6g cime: Bagi Uzem igazgatSsilg
Felelos izemigazgato (cegvezet6) neve: Ritecz Gyorgy
El6rhetos6ge: 2191 Bag, D6zsa Gyorgy rlt 20.
E-mail cime : galg aviz@dunaweb.hu
Telefonszdma: 06 30 9343 156

Alv{llalkoz6 reszerol: a gazdasdgi t6rsas6g mindenkori iigyvezetdje 6s f6konyveloje.

Alv rlltalko z6 cime : I sasze gi Y izmi Nonprop fit Ko zhas znri Kft.
Alvrillalkoz6 felel6s vezetojenek neve: G6ra Istv6nn6
beoszt6sa: fokonyvelo
El6rhetds6ge 21I7 Isaszeg, Rak6czi u. 18.
E-mail cime: isaszegikft@invitel.hu
Telefonsz6ma: 06 28 494 517
Mobiltelefonszitma'. 06 30 9343 994

4. Szerzodo felek kdtelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodes teljesit6se sor6n
tudom6sukra jutott valamennyi inform6ci6t, adatot, a szerzod6ssel <isszefiigg6sben
keletkezett dokumentumok tartalm6t tizleti titokkdnt kezelik, azokat kizdr6lag jelen

szerzod6s cdljaira haszn6lj6k fel, 6s csak azon munkat6rsaik szitmftra teszik azokat
megismerhetovd, akiknek a feladatai ellititsithoz azok megisrn-er6se sztiks6ges, 6s

ir6sb an kotelezetts6 get v6llalt ak az izleti titok megtart6s6ra.

XIII. A SZERZoDES FELMONDASA. MEGSZUNESE

l. Jelen szerzodds hat6rozott idore, 15 6vre sz6l, mely csak olyan jogszabillyvfitozits

esetdn sztintetheto meg, ha avrztkozmri iizemeltet6s kiszervezdsdt megtiltj6k vagy az

Mell6kletk6nt B6rbead6 6s Megrendel6 (a szerzod6sben 86116) kcjzcitt l6trejdtt
bdrleti-iizemeltet6s messzrinik.

2. Jelen szeru6d6st a Megrendell es az Alvillalkoz6 is csak rendkiviili -Vksztv.-ben,

illetve a Ptk.-ban megfogalmazott- esetekben mondhatj6k fel.

3. Jelen szerz6ddst szerzodo felek kozos megegyezessel -a hatftrozott ido lej6rta elott 6

honappal- hatinozott idore meghosszabbithad6k vagy hatitrozatlan idejuv6
modosithatj6k.

4. Alvfllalkoz| jelen szerzodes megszrindse eset6n koteles a szerzodes targy6t kepezo
vagyont6rgyakat, l6tesitmdnyeket (a lelt6r szerint 6tvett eszkciz<iket) rendeltet6sszeni
haszniiatra alkalmas dllapotban a szerzodds megsztindsdt koveto 30 napon beliil

Megrendel6nek 6tadni (birtok6ba adni), a Megrendel6 pedig kdteles azokat 6tvenni.

A vizikozmri 6s egy6b vagyon visszaszolg6ltat6sdr6l szerzodo felek tdteles
jegyz6konyvet k6szitenek. Az 6tad6s-6tv6te11el kapcsolatos vita' esetdn muszaki

ellenor, illetve konlvvizsg6l6 kozremukoddsdt ig6nyelhetik.



5. Jelen alv6llalkoz6i szerzodds megszun6se eset6n az Akiilalkoz6 a Megrendeld

reszere 6tadla az lrintett felhaszn6l6kra, felhaszntiilsi helyekre 6s vizikozmtivekre

vonatko z6 an az alftbbiakat:
- a felhaszntiok nev6t 6s cimet;
- az egyes felhaszn6l6khoztartoz6 felhaszn6l6si helyek cfm6t;
- a felhaszndl6si helyekre vonatkoz6, a fogyasztits meg6llapitilsithoz szi.iks6ges

adatokat;
- a vizikdzmiterkepi nyilv6ntart6s adat6llomfinyit;
- a tov6bbi vizikcjzmri-mrikodtet6s tekintetdben sziiks6ges mtiszaki

dokumentumokat, adatokat.

A szerzoddsben nem szabdlyozott k6rddsek tekintetdben a hatiiyos vizi.igyi jogszab6lyok,

valamint a Ptk. rendelkez6sei az ir6nyad6k.

Isaszeg, 2012.jr i l ius 16.
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VIZIKOZMU
BERLE rt-u zuMELTETE sI szEBtZ6uE s

amely letrejott egyr6szrol Isaszeg Vr{ros Onkormfnyzata
lszekhelye:2117 Isaszeg, Rfkoczi u. 45.
statisztikai sz6mj ele : I 57 3 0497 -84 I I -321 - 13, adosz6ma: 1 57 3 0497 -2-13

torzskdnyvi azonosit6 szitma'. 730491, banksz6mTa szhma: 11742049-15391528
k6pviseli Hatvani Miklos polg6rmester /
mint bdrleti-tizemeltetdsbe ad6, vizikozmu ell6t6sdrt felelos tulajdonos -a tov6bbiakban:
B6rbead6- ,
m6srdszrol a DAK6V Dabas 6s Kiirny6ke Viztigyi Kft.
/sz6khelye :2370 Dabas, Sz6chenyi u. 3.,
c6gj egyz6k szirm: 1 3 -09-066 1 7 1, nyilv6ntart6: Pest Megyei Bir6s6g mint C6gbir6s6g,
statisztikai sz6mj ele : I 0800 8 70-3 600- 1 73 -I3, adoszftma: I 0800 870-2- 1 3,
banksz6mla szttmali:  65500109-1 1009814; 64400068-10608771; 65500109-0001 1970-
55500001 ;  655001 09-000 I  1  970-sss0001 8
k6pviseli Jasper Lor 6nt ijgyv ezeto l,
mint b6rleti -iizemeltet o, v tzikozmu szol g6ltat6 -a tov6bbiakban : B 6116 -

kozott a B6rbead6 tdrzsvagyon6ban l6vo vizikozmrivek iizemeltetds6re a vrzikozmi-
szolgiltatftsr6l s2616 20IL 6vi CCX. tcirv6ny (tovdbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
vagyonr6l szSlo 2011. 6vi CXCVI. torvdny (tov6bbiakban: Nvtv.) alapj6n alulirott napon ds
helyen az al|bbi feltdtelekkel :

I. A SZERZOUES MEGKoTESERE FELJOGOSjTO TONUIVTENYEK

l. A felek meg6llapitj6k, hogy a vtzikdzmti ell6tSsert felelos B6rbead6 telepiil6si
onkorm6nyzat ahelyi 6nkorm6nyzatokr6l s2616 1990. 6vi LXV. torv6ny 8. $ (a) bek.
szerint kriteles gondoskodni a teleptil6s eg6szs6ges iv6viz ell6t6s6rol 6s az (1) bek.
szerint feladata a csatomtnds (a keletkezo szennyvizek elvezet6se 6s -tisztit6sa), mely
kdtelezetts6gb6l 6s feladatb6l ad6d6 vizrklzm.i-szolgfitatfts ell6t6s6t, jelen szerzodds
megkritds6vel a 86116re ruhinza 6t.

2. A felek meg6llapitj6k, hogy 86116 Magyarorszhgon bejegyzett, a gazdas|gi
tdrsas6gokr6l szol6 2006. dvi IV. tv. alapj6n mukodo korkitolt felel6ss6gii tfrsasfg,
amely nem 6ll csod-, felsz6mol6si vagy v6gelsz6mol6si elj6r6s alatt 6s mint ilyen a
Vksztv. 35. $ (2) bek. szerint vizikozmu-szolg6ltat6i tevekenysdget l6that el, t6rsas6,gi
szerzod6s6ben a TEAOR 3600 Viztermel6s, -kezel6s, -ell6t6s tevdkenys6g
f6tev6kenys6gk6nt, a TEAOR 3700 Szennyviz gyujt6se, -kezel6se, bejegyzett
tevdkenysdgkdnt szerepel. 86116 Nvtv. 3. $ (1) ag) pont szerint 6tl6that6 szervezet,
melyben helyi onkormlnyzatok 100 %-os rdszeseddssel rendelkeznek.

3. Szerzodo felek megSllapitjitk, hogy a Nvtv. 12. $ (9) a/ bek. szerint a helyi
6nkorm6nyzat, azaz B6,rbearJ6 a torzsvagyon6ban ldvo vizikozmti-l6tesitmdnyek
mukodtetesdrol koncesszi6s szerzodes megkotdse ndlktil rigy is gondoskodhat, hogy
olyan gazd6lkod6 szervezetet hoz l6tre, amelyben (tobb helyi dnkorm6nyzattal
kozosen) kiz616lagos 16szesed6ssel rendelkezik. B6rbeadri a B6116 korl6tolt



felelossdgri t6rsas6g rdsztulajdonosa, tehiit fenn:lllnak a piiyinat n6lktili szerz6d6s
kiit6s6re felj o gosit6 kii rtilm6nyek.

4. Szerzodo felek kikotik, hogy a vizikozmu tizemeltet6si jogviszony piiydzat ndlki.ili
l6trejottdt megalapoz6 koriilmenyeket a szerzodest koto f-elek egyoldaluan, a
szerzod6ses jogviszony tartama alatt nem vtitoztathatjfk meg.

II. A SZIJP(ZODES TARGYA, TERULETI ES IDoBELI HATALYA, M6DOSjTASN

l. B6rbead6 a kizdrolagos tulajdondt, tdrzsvagyonttt kepezo vizikdzmriveket -jelen

szerzoddsben rcszletezett felt6telekkel- atadja B6rl6nek, hogy az ell6t6si
kotelezetts6g6bol eredo vizikozmu-szolg6ltat6st ell6ssa, i.izemeltesse az dtvett
vizrkozmiveket. A B6116 feladata mindazon vizlkozmi rizemeltet6si tevdkenys6gek
osszessdge, amelyek a jogszabdlyokban, hat6s6gi enged6lyekben 6s az i.izemeltetdsi
szabiiyzatban el6irt kdvetelm6nyek teljesit6se 6rdek6ben okszerrien mertilnek fel,
ktilcinosen a vizlklzmu muszaki drtelemben vett napi tizemben tarthsa, karbantart6sa
ds javit6sa, kozizemi szerzodds-kdtds, sz6mlfz6s,igyfelszolgdlat muk6dtet6se.
Jelen szerzodes az al6bbi vizlkdzmi-szolgiitatfisi 6gazatokra terjed ki:

kiizm tives iv6vizelkitr{s,
kiizmiives szennyvizelvezet6s,
kiizm tiv e s szenny v iztisztf tf s.

A szerzodeshez csatoland6k a hat6lyos vizjogi iizemeltet6si engeddlyek, melyek az
6tadott-6tvett vizikozmi pontos megnevezdsdt, mennyisdg6t, rdszletes mtiszaki
I ef r6s6t tartalmazzttk.

2. Az ell6t6si teri.ilet a fentieknek megfeleloen
2.T.kozmivesiv6vizel l6t6s Isaszegviros kozigazgattsi tertilete,
Az ffiadott, illetve f$vettvrzlkozmi pontos megnevezdse:
Isaszeg, vfrosi vizm(i
2.2 kozmrives ivovizelltttls Isaszeg vfros Szentgyiirgypusztai teriilete
Az iftadott, illetve 6tvett vizikozmti pontos megnevezdse:
Isaszeg Szentgyii rgypuszta iv6vizell6trlsa

2.3.kdzmives szennyvizelvezetes Isaszegvfros kozigazgat6siteriilete,
Az tttadott, illetve 6tvett vrzrkozmii pontos megnevezdse:
Isaszeg telepiil6si szennyvizelv ezet(i hfllSzat
2.4.kozmives szenn)'viztisztitils Isaszeg viros kozigazgat6si teri.ilete.
Az 6tadott, i I I etve fttv ett v rzlkozmi ponto s me gnevez6 s e :
2.4.I.Isaszegi megl6v6, jelenleg iizemel6 telepiil6si szennyviztisztit6 telep,
2.4.2. Isaszegi KEOP-l.2.0109-ll-2011-0015 projekt keret6ben meg6piil6

fj, 1350 *'/nap tisztitri kapacit:isri telepiil6si szennyviztisztit6 tetep

3. Jelen szerzodest a felek 2012. jrilius l. napj6t6l 2027. jfnius 30.
napj6ig terjedo 15 dves hatitrozott idotartamra kotik.

4. Jelen szerzodes hatdlyba ldpesevel egyidejrileg a B6rbead6 es az elozo vizikozmti
szolgdltato krizott kor6bban a vizikozmrivek tizemeltet6s6re letrejott szerz6d6sek
hat6lyukat vesztik. E tdnyrol az ertnlett iizemeltetot a B6rbead6 irdsban drtesiti.



5. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzodlst kizar6lag ir6sba foglalt

meg6llapod6s alapj6n m6dosithatj6k, melyet B6rbead6 onkorm6nyzati k6pviselo-
te stiil et6ne k hatir ozattal i ov6 kell hagyni a.

6. Felek kotelezettseget v6llalnak arra,
erinto jo gszabllyv itltoz|s kdvetkezik
annak megfeleloen modositj 6k.

hogy amennyiben a vizlkozmri-szolg6ltat6st
be, rigy jelen b6rleti-iizemeltet6si szerzoddst

7. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodes hatfiya alatt kozos megegyez6ssel
ielen b6rleti-iizemeltetdsi szerzod6st vasyonkezel6si szerzod6ss6 bovithetik.

III. A VAGYONTARGYAK ES AZ Arelrtuz KAPCSOLODO JOGOK ES
KOTELEZETT SEGEX ATA.NAS.q.

1. A B6rbead6 bdrleti-rizemeltet6sbe adja, a B6116 pedig bdrleti-tizemeltetdsbe veszi az
onkorm6nyzat krz|rolagos tulajdon6t kepezo, t<irzsvagyon6ba tartoz6, a telepiil6s
kozigazgat6si teriiletdn tal6lhat6 vizikozmuveket /ing6 6s ingatlan vagyont6rgyakatl
per-, teher- ds igdnymentes 6llapotban azzal, hogy a B6rbead6 szavatolja, hogy a
vizrkozmi tizemeltetdshez ittadott, birtokba adott vagyont6rgyak tekintet6ben
harmadik szemdlynek nincs olyan joga, amely a B6rl6nek a jelen szerzodesbol ered6
tizeme ltetd s i j o gait me gakad6l y oznd v agy korlf"i..o zn6.
Felek meg6llapodnak, hogy a B6rbead6 a jelen szerzodesben foglaltak szerint a
vizlkozmi iizemeltetds ell6t6s6val kapcsolatos jogait 6s kotelezetts6geit atadja
B6rl6nek, a 86116 pedig ezeket fttveszi a jelen szerzod6sben meghat6rozott kondici6k
szerint a szerzodes hat6lyba l6pes6nek id6pontj6val, a szerzodds idobeli hat6ly6ban
me ghatlr ozott I 5 6ve s hat6ro zott rdotartamra.
A B6rbead6 a szerzodds al6ir6s6val egyidejuleg a B6116 rendelkez6s6re bocs6tja a
vrzikozmi-szolgiitatits t6rgy6t kepezo vagyont6rgyak, konyveiben nyilv6ntartott
jegyzeket (tdteles leltir6t), a muszaki azonosft6sra vonatkoz6 adatokat, az |tadott
vagyontdrgyak 6tad6skor fenn6ll6 brutt6 6s nett6 6rteket, valamint az alkalmazott
drtekcsdkkendsi leir6sokat. Felek az 6tad6s-ittv6tel tdny6t jegyzokonyvben rogzitrk,
mely tartalmazza avizrkozmrivek ds egy6b eszkdzok tdnyleges 6tad6s-6tv6tel6t.
(1. sz. mell6klet.)

2. A B6rbead6 a Vksztv. el6ir6sa szerint a tulajdon6ban ldvo vrzikozmu vonatkoz6s6ban
2015. december 31-ig vagyon6rt6keldst vegeztet. A vagyondrtdkelds -elvdgzdsdt

k<jveto en- j elen szeruo d6 s me I I dkl et6t kepezi.

3. A berleti-tizemeltetdsbe ad6s kiterjed mindazon onkorm6nyzati torzsvagyont kepezo
vizikozmi ldtesitm6nyre ds berendezdsre (ingatlan 6s ingo vagyoma, ezek
alkot6r6szeire es tartozdkaira), amelyek jelen szerzodds hat6lybaldp6sekor a B6rbead6
tulajdon6t kdpzik, illetve azolcra, amelyek a szerzodes hat6lya alatt ldtesiilnek, illetve

amelyeket a Vksztv. szerint B6rbead6 m6s tulajdonosokt6l ifivesz.
Szerzodo felek jelen szerzodes tdrgytn kepezo vizlkdzmivekrol -a szerzod6s hat6lyba
ldp6sdt kovetoen 2013. jrinius 30-ig- mtiszaki (fot6dokument6ci6s)' 6llapotfelmdr6st
k6szitenek. melyet e szerzodds melldkletekdnt kezelik. (4. szitmu mell6klet.)



B6116 jogosult az egyes ftvett vrzlkozmi vagyont6rgyak birtokltsAra, haszniiatitra,
hasznainak szed6s6re. Az |tvett vagyont6rgyakra vonatkoz6 eszkozhaszn6lati jogt$,

valamint avizikozmi-szolgtltatdsi tev6kenys6g jog6t nem idegenitheti el, azokat nem
pdnzbeni hozzilttrulitskdnt gazdas6gi t6rsas6gba nem viheti be.

86116 a vtzlkdzmu i.izemeltetds ell6t6s6ba alv6llalkozot vonhat be, a jogszab6lyi

keretek kozott egyes tevdkenysdgeket kiszervezhet, de ez esetben is rigy felel
kdtelezetts6gei teljesit6s66rt mintha az adott tev6kenys6get maga vegeznl.

A B6rbead6 ki.il6n t6rit6s ndlki.il biztositja -jelen szerzod5s t|rgydt nem k6pezo, de az
tizemeltetdsre 6tadott vagyont6rgyak mukodtetdsdhez sziiks6ges- tulajdondban ldv6
foldteriiletek, utak haszn6lat6t. A B6116 javtrra 6tengedi a vizikozmti mrikcjdteteshez
sztiks6ges, a B6rbeadS javfua bejegyzett szolgalmi, vizelvezetesi, vizdtvezetesi,
vezet6k- ds egyeb haszniiatrj ogok gyakorl6s6t.

7. A B6rbead6 -illetve kor6bbi vizikozmi szolgiitatoja- az izemeltetdshez sztiks6ges
muszaki dokument6ci6kat, enged6lyeket ds egy6b inform6ciokat a szerzodds hat6lyba
ldpdsdt koveto 30 napon beliil teljes koruen 6s t6telesen a 86116 rendelkez6sdre
bocs6tja.

IV. A VtZtK0ZVtU-SZOr,CAlrArASr rEVEKNySnCnr Vfr,CZb BERL6
FELADATAI. KOTELEZETTSEGEI

L A B6116 az dtvett vrzlkdzm.j mrikcidtet6s6t jelen szerzoddsben meghat6rozott
terjedelemben, biztons6gosan, hatdkonyan 6s megbizhat6an, a kornyezetv6delmi
kovetelmdnyek, valamint az ell6t6sbiztons6g figyelembevetel6vel vdgzi.

A 86116 elvegzi az izemeltet6sre 6tadott vizrkdzmivek rendeltet6snek megfelelo
szakszerii mrik<jdtet6s et, igy kiilono sen :

- a vizikozmiiizemeltet6s folyamatos 6s teljes kdni ell6t6s6t;
- a hat6s6gi el6ir6soknak 6s a l6tesitm6nyek adottsdgainak megfelel6

mennyis6 gri 6s mino sdgti lolyamato s szol g6ltat6st,
- a rendszeres minos6gellenorzdst akkredit6lt laborat6riummal;
- gondoskodik M tizemeltet6sre ftvett vizlkozmi vagyon karbantart6s6r6l,

fehij it6s6r6l, hibaelh6rit6s6rol.

86116 jelen szerzodes idotartama alatt gondoskodni koteles a kozszolg6ltat6snak a
Vksztv., ds a kapcsol6d6 jogszabiiyokban eloirt szakmai ds szem6lyi feltdteleirol, a
vonatkoz6 vizjogi tizemeltet6si engeddlyben ds a mindenkori hat6lyos
jogszab|lyokban eloirtak teljesitdsdrol. 86116 koteles tev6kenysdge gyakorl6sithoz, es
az izemeltetdsi jogosults6ghoz szi.iksdges vizjogi iizemeltetdsi engeddlyeket 6s minden
tov6bbi engeddll't halad6ktalanul beszerezni, 6s ezeketjelen szerzodds idotartama alatt
hat6ly6ban fenntartani.

86116 az engedelyekben 6s jelen szerzod6sben meghatitrozott keretek kozott a
vrzikozmi rendszer teljesitokdpessdg6nek mdrtdk6ig a felhaszn6lok rdszere vizlkozmu
szolgftltatttst nyijt, a szolgl,ltat6st igdnybe venni kfvan6k rendelkezds6re 6ll.
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5. A 86116 kdtelezettsege az tizemeltetds teljesitdsehez sziksdges ing6 6s ingatlan
vrzikdzm:d' eszk6z6k, megfelelo mennyis6gu 6s minosdgri j6rmu, gdp, eszkoz,
berendezds biztosft6sa, valamint a szi.iksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember
alkalmazdsa. A 86116 -ilyen jellegii ig6ny eset6n- a szindik6tusi szerzoddsdben
reszletezett f-eltdtelek szerint munkajogi jogutodldssal 6tveszi a jelenlegi i.izemelteto
f66l16su dolgoz6it 6s oket -lehetos6g szerint- az elozo munkavegzdsi helyrikon
to v 6b b fo g I alko ztatl a.

Az ellitlsbiztons6g fbnntarl6sa 6rdekdben a 86116 elvegzi azokat a hibajelleggel,
v6ratlanul felmertilo beavatkozitsokat, amelyek a sz6mvitelrol sz6l6 torv6ny (a
tov6bbiakban: Sztv.) rendelkez6sei drtelmdben az 6rl6knovelo felirjit6sok kor6ben
sz6molhat6k el. A 86116 ezen tul elvegez a fehijit6s kor6be tartozo b6rmely olyan
beavatkozfist is, melynek elmaradhsa az ell6t6s biztonsirytttveszelyeztetnd vagy egy6b
k6rveszdly felmertil6s6vel kcjzvetleni.il fenyeget. Kotelezetts6g6nek a B6116 az
ell6t6sert felelos esetleges mulaszt6s6t6l fiiggetleniil is eleget tesz. A felfjit6si
beavatkoz6sok sztiks6gess6g6nek felismer6sdt kovetoen a B6116 a B6rbead6t
haladdktalanul t6j6koztatja. B6rbead6 az elvegzett munk6latok indokolt kdltsdgeit -a

fizetendo b6rleti dijat csokkentve- megtdrfti B6116 rdszdre.
Ha a 86116 jelen szerzod6s alapj6n vizikozmri-fejlesztdst vegez, akkor a vizlkozmi az
i.izembehelyez6sdnek napj6val a B6rbead6 tulajdon6ba keriil, vagy a B6rbead6
jogosult arra vonatkoz6 vizvezetdsi szolgalmi jog alapitflshra.

A 86116 elsosorban a vilogi tizemeltet6si engeddly eloir6sai szerint vegzi az
tizemeltet6st, betartja a vizgazditlkod6srol sz6lo 1995. dvi LV[. torv6ny, a Vksztv., a
kozmuves ivovizellftdsr6l es szennyvizelvezetdsrol szolo 38/1995 0V. 5.) Korm.
rendelet, valamint a k6sobb a helytikbe l6p6 jogszab6lyok, tov6bb6 az 6rvenyes
szabv6nyok 6s muszaki ir6nyelvek eloir6sait.

86116 vizikozmri-szolgiitatftsi tryazatonk6nt (ktil6n a vizre, krilon a szennyvizre)
koteles minden ev szeptember 15-ig -elso alkalommal 2014-ben- a Bdrbead6val
kozdsen elk6szitendo gordiilo fejleszt6si terv r6szek6nt fehijit6si ds potl6si tervet
k6sziteni. Kriteles a Magyar Energia Hivatal /a tov6bbiakban: Hivatal/ jov6hagy6s6t

kovetoen a tervben eloirdnyzott felirjit6si, illetve p6tl6si munk6kat elvdgezni, melyet a
B6rbead6. illetve a Hivatal ellenoriz.

9. B6rt6 az iitala mukodtetettvizlkozmrivekrol vizlkozmi tdrk6pi nyilv6ntart6st koteles
vezetni. A nyilv6ntart6sbol *a vonatkozo jogszab6lyok szerint- adalszolgitltat6sra
kdte les.

10. Bdrl6 -az elozo iizemelteto 6ltal kialakitott helyen 6s id6pontokban- valamennyi
felhaszn6l6 6ltal el6rhetoen i.igyfdlszolg6latot tart, tigyfdlszolg6lati irod6t mukodtet. A
fogyaszt6vddelemrol szolo 1997. evi CLV. tv. lTlB $ (2) bek. a) pontban eloirtak
szerint a heti egy napon 8 6r6t6l 20 oritig tartand6 nyirjtott tigyfelfogad6st a B6116
dabasi kozponti irod6j6ban -2370 Dabas, Szdchenyi u. 3.- tartja.

1 1. 86116 www.dakov.hu internetes cimen honlapot mukodtet, ahol kozzeteszi -tobbek

kozott- izletszabfiyzat|t, inform6ciokat nyirjt es lehetos6get biztosit a felhaszn6l6k
r eszer e bej elentdsekre, iigyint ezesre.
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V. A vIZTKilZl,a;(J SZOLGALTATAS TERVEZETT MENNYISEGE,
FELHASZNAT,ox Arrar nrznrENu6 DIJA, A snnl6 Arral
FIZETENoo gnnrnrr ni.l

L A szerz6des mesk6t6sekor az ell6tott vrzlkdzm.j
mennyis6gei:
- Iv6viztermelds: Isaszes v6ros

Isaszef Szentgydrgypuszta
- woviz 6rl6kesit6s: Isaszes v6ros

Isaszef Szentgydrg ypuszta
- csatorn6n t6rt6no szennyvizelvezetes
- szippantott szennyvi zfo gadfs
- ti sztitott szennyv izmennyi s6 g

Ivoviz-szolgfitatds
S zennyvizelvezet6s, -trsztitSs

Fo gyasztrissal arr{nyos dij
Iv oviz-szolg6ltat6s dij a (egyseges dij eseten)

Lako ss6gi iv ov iz- szolg6ltat6si dij
Kozi.ileti iv6vfz-szolg6ltat6si dij

szolgtitatfts tervezett 6ves

450 000 m'lev
5 000 m3'6v

360 000 m3lev
4 500 ̂ tl"u

300 000 ̂ tl"u
o m3/6v

300 000 mtlev.

2. A jelen szerzodds alapjdn iizemeltetett vizlkdzmri rendszer felhaszn6loi egyen6rt6ke
cisszesen

8222  FE
(a felhaszn6loi egyen6rt6k r6szletes szhmitdstfi a szerzodes 3. sz. melldklete
tartalmazza\.

3. A Vksztv. felhatalmazta az elozo vizikozmu. szolg6ltatot, hogy a201I. december
31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz k6pest legfeljebb 4,2 Yo-kal megemelt mdrtdkri dijat
alkalmazhat 86116 e torvdnyi rendelkezds szerint a szerzodeskotdst kdvetoen a
fe I has zn 6l o k fe I d az al ftbbr di i akat alkalmazza:

Alapdij
273,,70

0,00
Ft/bekotds/h6
Ft/bekot6s/h6

256,30 Ft/m3
256,30 Ft/m3
256,30 Ft/m3

Szennyvizelvezetds 6s - tisztit6s dija (egys6ges dij eset6n) 242,00 Ft/m'
Lakoss6gi csatornadij (elvezet6s 6s tisztit6s egyiltt) 242,00 Ft/m'
Koztileti csatornadij (elvezet6s 6s tisztit6s eg).utt) 242,00 Ft/mj
Vfzterhel6si dij 24,00 Ft/m'
Szippantott szennyviz iirit6si dija 0,00 Ft/m'

A fenti dijak az 6ltal6nos forgalmi ad6t -mely a szerzodes megkot6sdnek id6pontj6ban
27 %- nem tartalmazzik.
86116 fenti dijakat csak tdrv6nyi rendelkezes alapjdn m6dosithatja.

4. A kdzmuves iv6vizell6t6s, valamint a kdzmrives szennyvizelvezetes es -tisztitds dij6t
-mely hatos6gi dij- a l4agyar€nefgia Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel2014.
janu6r 1-tol a vizlkozmi-szolgftltattts6rt felelos miniszter rendeletben 6llapitja meg.
A Bdrlo a dijmeg6llapitttshoz kdteles minden olyan tilekoztatitst ds adatot megadni -a

Hivatal 6ltal megjelolt tartalommal, form6ban 6s hat6ridoben-, mely a Hivatal hatos6gi
dij elok6szit6 6s dij feliigyeleti tev6kenysd gehez sztiks6 ges.



5. B6rbeadri kikdti, hogy 86116 reszere a vizlkozmti-i.izemeltetdsi jog6t berleti dij

fizetdse ellen6ben engedi 6t, melyet 86116 csak a b6rleti dii megfizetdse ellen6ben
gyakorolhat.

A B6116 ttltal fizetendo b6rleti dij:
- a II. 2.1. pont alatti viz-kozmrivekre 3 280 000,-Ft/6v +AFA,
- a II. 2.3. es aII.2.4.i. pontok alatti csatorna kozmrivekre

6 320 000,-Ft/ev + An'e.
(Toreddk 6vben idsar6nyosan fizetendok.)

- a II. 2.4.2. pont alatti meg6ptilS rij szennlviztisztlto telepre:
a KEOP t6mogat6ssal megdptilo szennyviztisztito telep aktiv6lt 6rtdk6re
-a vonatkozo jogszabblyok alapj6n- sz6mitott 6ves amofttzilcionak
megfelelo osszeg + AFA.
(A kisz6mitoft 6ves bdrleti dij az izembehyelyezds napjdt6l az elso evben idriardnyosan

fizetend6.)

A b6rleti dij fdl6vente, a t6rgyidoszakot koveto m6sodik h6nap utols6 napj6ig esed6kes

a B6rbead6 szttmlfija alapjtn. Fizetesi m6d: d,tutal6s, a szftmlfin megadott

banksz6mlSra.
A jelen szerzoddsben rdgzitett b6rleti dijakat szerzodo felek egyoldahian nem

viitoztathatj6k meg. A megepiilo rij szennyviztisztito telep bdrleti dija osszegszenien
a b er uhfnils akti v 61 6s ako r keriil krszfimithsr a.
A bdrleti dij kozos megegyezessel csak abban az esetben vfitoztathato,ha a szerzodes
V. 3 . pontj 6b an r o gzitett v rzlkozmu szolgtitat6si dij ak i s v6ltoznak.
B6rbead6 a b6rleti dijb6l sztrmazo bev6telet kdteles elkiilonitetten kezelni es azt

kizirolag a viztkozmri fejleszt6s finanszirozhsfua -ide6rtve a vrzikozmri-fejleszt6s

celjdra igdnybevett hitellel osszeftiggo ad6ss6gszolgalat teljesitds6t is- haszn6lhatja fel.

VI. BERBEADO FELADATAI. KoTELEZETTSEGEI

1. B6rbead6 -a jelen szerzoddsben B6rl6re tfiruhiuott feladatokat is bele6rtve- ell6t6si

feleloss6ge elve alapj6n kritelessdge ds joga gondoskodni a kozmuves iv6vizell6t6ssal,

a kozmrives szennyvizelvezetdssel 6s -tisztitdssal kapcsolatos vizlkdzmi-szolgdltat6si
feladatok elv6sz6sdrol.

2. Vizikozmu az iiTam vagy a teleptil6si dnkorm6nyzat (azaz B6rbead6) tobb teleptilds

elI6t6sa esetdn t6rsul6saik tulajdon6ban lehet, ezert a Vksztv. szerinti felt6telek
fenn6ll6sa esetdn koteles aberuhfn6kt6l, m6s vizlkozmi tulajdonosoktol a felaj6nlott

vizikdzmrivek tulajdonjog6t 6tvenni, mqd azokat i.izemeltetdsre jelen szerzodls

keretei kdzdtt 6tadni iizemeltetesre B6116nek.

A vizlkozmi fejleszt6s megval6sit6sar6l az ell6t6s6rt felelSs, azaz B6rbead6
gondoskodik.

B6rbead6 koteles a 15 dves idotartamra kdszitend6 gdrdiil6 fejleszt6si terv r6szekdnt,

vizlkozmi-szolgilltatdsi 6gazatonkdnt (ki.ilon avizre, kiilon a szennlvizre)beruhftzilsi

tervet k6sziteni es azt -a 86116 6ltal elkdszitett felirjit6si 6s potl6si terwel egyiitt-

minden 6v szeptember l5-ig -els6 alkalommal 2014.6vben- a Hivatalhoz
j6v6hagy6sra benyrijtani. B6rbead6 koteles a Hivatal 6ltal j6v6hagyott beruh6z6si

tervet vdgrehajtani, melybe -azonos kivitelezoi aj6nlatok eset6n, els6bbs6get

biztositva - a B6rl6t bevonia. l
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vII. KARoKERT vISELT FELELosSEG. BIZTosiTAsox

1. Az tfivett vagyont6rgyak hasznitlata sor6n -harmadik szem6lynek- okozott k6rok6rt
B6116 felel.

2. A viztkozmii-szolg6ltatdshoz kapcsol6do feleloss6gbiztosit6sr6l a 86116 gondoskodni

kdteles legkesobb a szerzodeshxalyba 16p6sdt koveto 60 napon beltil.

3. A B6rbead6 tulajdon6t kepezo vizikozmrivek vagyonbiztosit6s6rol a B6rbeadri
gondoskodik szint6n a szerzodes hat6lyba ldp6s6t kdveto 60 napon beliil.

WII. A FELHASZNA.LOI<XAT,
KOTELEZETTSEGBK A

KAPCSOLATOS FELADATOK,
SZOLGALTATASI DiJFIZETES,

DIJTART OZAS ESETEN TEEND6 INTEZKEDESEK

l. B6rt6 az uj felhaszn6l6k viz-, illetve szennyvizcsatorna bek<itdsi ig6ny6t a benyrijtott
tervek alapjan elbirflja, majd egyedi megrendel6sre -v6llalkoz6si szerzodds keret6ben-
elveszi a viz- ds szennwizcsatorna bekot6si munk6kat.

86116 a felhaszn6l6kkal -felhaszndl6si helyenk6nt- kozijzemr szerzoddst kot. A
szerzodes egyidejuleg avizszolgitltat6sra, illetve a szennyvizelvezetesre 6s -tisztit6sra

is vonatkozhat. Az elozo iizemelteto 6s a fogyaszto kozott kor6bban l6trejott kozijzemr
szerzodes -az 6ltal6nos jogut6dl6sra tekintettel- 6rv6nyben marad, 86116 a
s zerzo dd sben m e gnev ezett szol gfitat6 he lydbe I 6p.

86116 koteles gondoskodni, hogy a vizlkozmi szolgl,ltattrs mindenkor hiteles
mdroberendez6sen kereszttil tort6njdk. 86116 torekszik arra, hogy saj6t vizell6t6ssal
rendelkezo szennyvizelvezetdst 6s -tisztft6s igdnybe vevo felhaszn6l6k is hiteles m6rot
szerelte s s enek fe l, ezt koveto e n az 6tal6ny szdmli,zdst me gsziinteti.

86116 jogosult az fitala nyirjtott vizikozmri szolgftltatftsdrt a felhaszn6l6kt6l a V. 3.
pontban rogzitett dijakat szedni -az elozo iizemelteto iital kialakitott- helyben
szok6sos idokozonk6nt ds m6don. A B6116 jogosult a mdroleolvas6s, szfimltnhs 6s
dijbeszedds modj6n 6s gyakorisdgfnv|Ltoztatni, melyrcl elozetesen koteles drtesiteni
B6rbeadrit ds az drintett felhaszn6l6kat.

86116 jogosult a hat6ridore meg nem fizetett szolg6ltat6si dijtartoz6s jogi irton tdrl6no
beszeddsere. Dijtartoz6s esetdn a 86116 jogosult -a jogszab6lyi keretek kozott- a
szolg6ltat6st idoben ds mennyisdgben korl6tozni, felfiiggeszteni, 6tmenetileg
sziineteltetni.

Ha a felhaszn6l6 dijtafiozlsa miatt a 86116 a vizszolgiitatdst korlifiozza, ktjteles
gondoskodni -a ldtfenntart6shoz 6s kozeg6szs6giigyi felt6telek teljesitds6hez
szi.iks6ges- vizigdnyek m6s elerheto modon val6 kieldgitdsdr6l.

7. Szerzodo felek tdrekednek arra, hogy a telepi.ildsen csak mdrositett kozkutak
iizemeljenek. A mdrositett kozkifoly6n v6telezett viz dijat a B6rbead6 fizeti meg
B6rl6nek.

2.
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x. A vrzrKLzruuvnr FEJLESZTESB" ncyUrrmurouEs A sznRz6nns
ru6rnnrAMA ALATT lprnsUlo vtzlx0znruvnxrnr
KAPCSOLATBAN

l. B6116 jogosult a nem lakoss6gi felhasznflokt6l -a Vksztv.-ben felsorolt mentessdgeket
ki v dve- vizi ko zmri fej I e szt6 s i ho zzdj |rulitst be szedni.
Szerzodo felek a fizetendo vrztkozmu feileszt6si hozzilitrulfts osszeg6t az alfhbiak
szerint hathr o zzitk me g:

.  l ,- I m'/nap igdnyelt vizmennyisdgre
- 1 m'/nap szennyvizelvezet6sre 6s -tisztit6sra 280 000'-

Fenti 6sszegek a szeruod6s hat6lyba 16p6sdt kovet6en drvdnyesithetok ds
2015. december 3l-ig szerzodo felek kozos megegyezesdvel szabadon m6dosithat6k.
2016.janu6r 1-tol a vizikdzmi fejlesztdsi hozzi4itrulfts m6rt6k6t a Hivatal hatttrozatban
illlapitja meg, mely szerzod6 felekre kotelezo 6rv6nyti.

86116 a beszedett vizlkdzm:d fejleszt6si hozzttjttrulitst jogosult -a Vksztv.-ben rdszletek
szerint- avizikozmri fejlesztdsi beruh6z6sokra felhasznalni, annak drdekdben, hogy a
nem lakoss6gi felhaszn6l6k igdnyeit kiel6gitse.

A 86116 az elozo 2. pontban irt felhaszn6l6son tirl javaslatot tesz B6rbead6 reszere a
beszedett osszeg fblhaszn6l6s6ra 6s egyiittmrikodik B6rbead6val a jovdhagyott

beruh6z6s me sval6 sit6s6ban.

4. Ha az iizemeltetesi szerzod6s megsztinik a 86116 a fel nem haszn6lt vizlkozmi
fejleszt6si hozztltrultts dsszegdvel elszdmol B6rbead6 fe16 6s a fel nem haszndlt
o s szeget r eszer e atadja.

5. B6rbead6 a vizikdzmrivek fejleszt6se eset6n, elozetes egyeztet6st folytat B6rl6vel,
kiildnosen akkor, ha a munk6k kivitelez6se k6rosan befoly6solhatja a szolgtltatfs
folyamatossdg6t, illetve rij mut6rgyak megl6vo hfiozatra val6 csatlakozitsirol van sz6.

6. B6rbeadri i.izemelo viz, illetve szennyvizcsatorna hiiozatra val6 csatlakoz6si munk6k
kivitelez6s6vel elsosorban 86116t bizza meg, de -kiilso v6llalkoz6k igenybev6tele
eseten- szakfeliigyelet6t mindenkdppen igdnyli.

7. B6rbead6 biztositja B6116 szakmai ellenorz6si jogdt azon kivitelez6si munk6latokn6l
is, melyeknek nem a 86116 a kivitelezoje. A kivitelez6si munkdk 6tv6tele utan az
elk6sziilt l6tesitmenyeket B6rbeadri a B6116 hasznfiatitba adja, ennek t6ny6t
jegyzokdnyvben kell rdgziteni. Amennyiben a ldtesitmdny a terveknek, hatos6gi
eloir6soknak megfelel, 86116 nem tagadhatja meg az tizemeltetdst.

X. A SZERZ6D6 FELEK KAPCSOLATTARTASA. TAJEKOZTATASI
KOTELEZETTSEG. BLLENoRZES

1. Szerzodo felek a szerzodes hatilya alatt rendszeres 6s folyamatos kapcsolatot tartanak
6s minden l6nyeges krirtilmdnyrol t6j ekoztad 6k egymdst.

2. 86116 koteles a B6rbead6t folyamatosan sz6ban, de 6vente legal6bb egy alkalommal
ir6sban rdszletesen tfiiekoztatni a vizlkozmii-tizemeltetds helvzetdrol. a tdrsv6vi

100 000.- F.t + AFA,
Ft + AFA.
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3.

mrik6d6sr6l 6s a kovetkez6 dvre tervezett izemeltetoi feladatokr6l, legkdsobb a

tdrgyevet kdveto janu6r 3 1-ig.

B6rbead6 jogosult a haszniiatba adott vagyont6rgyak mtikddtetds6t, a vrzlkozmi
szolgiltatitst folyamatosan figyelemmel kisdrni, a tev6kenys6g v6gzds6rol rendszeres

titjekoztatttst kapni. E celb6l meghatalmazattja/i jogosult/ak betekinteni a B6rl6n6l
l6vo -jelen szerzodes ttrgyixal cisszefiiggo- mriszaki es gazdasftgi dokumentumokba,
valamint a helyszinenmeggyozodni arr6l, hogy az iizemeltet6s e szerzodesben foglalt
felt6telek szerint t6rt6nik.

Kapcsolattart6s
B6rbead6 reszercT: A mindenkori polg6rmester 6s a mindenkon jegyzo, illetve a
Polgdrmesteri Hivatal reszerol az alihbr munkatars:
Neve: Padrinyi J6zsef
B eo szt6sa: Epit6stigyi 6 s Beruh6z 6si osztiiyv ezeto
El6rhetos6ge 2117 Isaszeg, R6koczi u. 45.
E-mail cime : p adanyi j ozsef@invitel.hu
Telefonsz6ma:06 70 3765 127

B6116 reszerol: a DAKOV Kft. mindenkori iigyvezetoje (iigyvezetoi).
B 6 116 j elen szer zo dd s telj e s it6 s6re kij el o lt izemigazgat6 s 6ga :

rJ zemrgazgat6 s6g cime : Bagi Uzem igazgato sdg,
Felelos izemigazgato (cegvezeto) neve: Ritecz Gyorgy iigyvezeto
Eldrhetosdge:2191 Bag, D6zsa Gyorgy vt20.
E-mail cime : galgavrz@dunaweb.hu
Telefonsz6ma: 06 30 9343 156

Az izemigazgato sitgon bel iil kij el6 lt szerv ezetr e gys 6 g me gnevezd se :
Is asze gi Y :rmfi N o n p ro fi t Kii zh szn ri Kft. /alv6l I alkozhsbb anl
Azizemelteto egys6g cime: 2lll Isaszeg, R6k6czi u. 18.
Azizemeltet6st vdgzo egysdg vezetoj6nek neve: Ritecz Gydrgy
Beosztd:sa: iigyvezeto
El6rhetos6ge: 2177 Isaszeg, R6k6czi u. 18.
E-mail cime: isaszegikft@invitel.hu
Telefonsz6ma: 06 30 9343 156

A Vksztv. m6dosit6sa lehetov6 teszi, hogy a vizlkdzmi szolgfitat6 a vizikdzmu
tizemeltetoi tev6kenyseget la Vksztv-ben felsorolt konkr6t feladatokat/ kiszervezze, a
20II. december 31-6n vizikizmi i.izemeltetdst vegzo gazd6lkod6 szewezetre, ezdrt
B6116 kotelezi magitt, hogy jelen szerzodes hatfiya alatt a fent megnevezetl -

B6rbead6 100 Yo-os tulajdon6ba l6vo- gazd6lkodo szervezelet alv6llalkoz6kent
bevonja a teljesitesbe 6s mindazon feladatokkal megbizza, melyeket a Vksztv.
lehetov6 tesz.

5. Szerzodo felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzod6s teljesit6se sor6n
tudom6sukra jutott valamennyi inform6ci6t, adatot, a szerzoddssel osszefiigg6sben
keletkezett dokumentumok tartalm6t iizleti titokkdnt kezelik, azoktit kiz6r6lag jelen
szerzodds c6ljaira haszn6lj6k fel, ds csak azon munkat6rsatk szdmdra teszik azokat
megismerhetovd, akiknek a feladatai ellfttisi.ltoz azok.megismer6se sztiks6ges, 6s
iriis b an ko te I e z ett s 6 s et v 6l I alt ak az izleti tito k me startfLsiLr a.

4 .
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xr. A SzERZ6DES FELMoNuAsa. vrncszuNEsE

1. Jelen szerz6dds hat6rozott idore, l5 6vre sz6l. Jelen szerzodest a B6rbeadri 6s a B6116
is csak rendkiviili -Vksztv.-ben megfogalmazott= esetekben, az ev v6g6re sz616an, de
legal6bb 8 h6napos felmond6si idovel mondhatja fel.

2. Jelen szerzodest szerzodo felek kozos megegyezessel -a hatitrozott ido lej6rta elott
6 honappal- hatinozott idore meghosszabbithatjdk vagy hatlrozatlan idejtivd
m6dosithatjSk.

A B6116 a b6rleti szerzodes megszrin6se eset6n koteles a jelen s;zerzodds ltrgyffi
kepezo vagyont6rgyakat, ldtesitmdnyeket (a leltdr szerint 6tvett eszkozoket)
rendeltetdsszeni haszntiatra alkalmas 6llapotban a szerzodes megszrindsdt koveto
60 napon beltil a B6rbead6nak dtadni (birtokdba adni), a B6rbead6 pedig kdteles
azokat 6tvenni. A vizikozmri ds egy6b vagyon visszaszolgdltat6s6rol szerzodo felek
tdteles jegyzokonyvet k6szitenek. Az atadis-iltvetellel kapcsolatos vita eset6n mriszaki
ellenor, illetve kdnyvvizs9616 kcjzremrik<id6sdt ig6nyelhetik.

Jelen b6rleti-iizemeltetesi szerzod6s megsztin6se eset6ben B6116 a B6rbead6 reszdre
atadja az 6rintett felhaszn6l6kra, felhaszn6l6si helyekre 6s vrzikozmtjvekre
v o natko z6 a n az altrbb rakat :

- a felhaszntiok nev6t 6s cim6t;
- az egyes felhaszn6l6khoztartoz6 felhaszn6l6si helyek cfm6t;
- a f-elhaszn6l6si helyekre vonatkoz6, a fogyasztfts meg6llapitilsfthoz sziiks6ges

adatokat 6t 6vre visszamenoleg;
- a vizikozmri t6rkdpi nyilv6ntart6s adatdllom6ny6t;
- a tov6bbi vizikozmi-mukddtet6s tekintetdben sztiks6ges muszaki

dokumentumokat, adatokat.

A szerzodesben nem szabtiyozott kdrddsek tekintet6ben a nemzeti vagyonr6l sz6l6 torv6ny 6s
vdgrehajt6si utasit6sai, a hatilyos viziigyi jogszab6lyok, valamint a Ptk. rendelkez6sei az
ir6nyadok.
A jelen b6rleti-tizemeltetdsi szerzodest a B6rbead6 onkorm6nyzat kdpvisel6-testiilete
| 8 5 / 2 0 12. (Y 1.27,) Kt. s z 6mir hatir o zatfwal e I fo g adta.

Isaszeg, 2012. jfnius 27.

#n/4A
BERBEADO:
Hatvani Miklos
polg6rmester

Isaszeg V6ros 0nkorm6n

Mell6kletek:
l. Az6taddsra ker0l6 vagyontirgyakkdnyv szerinti jegyzdke
2. Vfzjogi Uzemeltetdsi engeddly(ek)
3. Felhaszndl6i egyen6rtek (FE) sz6mit6s
4. Mriszaki i i l lapotfelmdres l20l3.j irnius 30-ig csatoland6/
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a DAKOV Kft. i.igyvezetoje

DABAS €S  KORNYEKE
VIZUGYI KFT.

2370 Dabas,  Sz6chenyi  u.3.
Ad6szdm: 1 0800870-2-1 3

r ?k  szcv  65500109_110c9812 -0ccn4n^n
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viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés melléklete az
58l20l3. (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.13, pont szerint

\,, Viziközművek és eryéb eszközök*i'" 
íizemeltetésre történő átadás-átvételi

jeryzőkönyve

KÓszült: 2013. május 22-én,Isaszeg Város Önkormányzatánakhivatalos helyiségében

Jelen vannak:
rsaszeg Város ÖnkormányzatrészérőI: Hatvani Miklós polgármester, mint átadő
DAKÖV Dabas és Környéke Vízü5rí Kft. részéről: Ritácz Óyorgy i,gyvezető,mint átvevő

Tárry: Isaszeg Város Önkormányzata viziközmű és kapcsolódó egyéb vagyonának
üzemeltetésre történő leltár szerinti éttadás-átvétele, az átadásrakerülő vagyontárgyak műszaki
azonosításra vonatkoző adatai, a jegyzőkőnyv felvételekor fennálló bruttó, nettó és könyv
szerinti értékek, az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok, valamint azátadott eszközök
I,nsználata körében felmerülő jogok és kötelezettségek.

JeÍenlévők megállapítják, hogy Isaszeg Város Önkormányzatának al<izárőlagos tulajdonában
az alábbi 3 viziközmű rendszer van:

1. Isaszeg Yárosi Közműves lvővizel|átó Rendszer, kódja: ISAS-IV
2. Isaszeg-Szentryörrypuszta Településrészi Közműves Ivővízeltátő Rendszer,

kódja: ISASZTG-IV
3. Isaszeg Városi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: ISAS_SZV.

Isaszeg Város Önkormányzata a megkötött viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés III. 1.
pontja szerint a szerződés aláírásával az izemeltetőnek átadta az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezŐ, törzsvagyonéha tartozó, a telepüIés közigazgatósági területén taláIhatő
viziközműveket (ingó és ingatlan vagyontárgyakat) per-, teher- és igénymentes állapotban
azzal, hogy szavatolja, hogy az átadoít, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében harmadik
személynek nincs olyan joga, amely az izemeltető szerződésből eredő jogait megakadályozná
vagy korlátozná.
A szerződés fenti pontja tatl:almazza, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg az
Önkormányzat az üzemeltető rendelkezésére bocsátotta a vizlközmű szolgáItatás tárgyát
képező vagyontiárgyakat, azok könyveiben nyilvántartott jegyzékét (tételes leltarát), az átidott
vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott
értékcsökkenési leírásokat,
Szerződő felek képviselői -tekintettel arra, hogy a megkötött bérleti-üzemeltetési szerződést
2013 - május 3 1-ig kell jóváhagyásra benyújtania az izemeltetőnek a Magyar Energetikai és
KÖzmŰ-SzabáIyozásí Hivatalhoz- úgy hatátoztak, hogy adataikat egyeztetik, pontósítják és
ennek eredményét jelen jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzítik.

Megállapodnak abban, hogy a hiv. jogszabály 13.
- aa) pont szerint: a műszaki azonosításra vonatkoző adatokat az územeltető csatolja jelen

j egyzőkönyvhöz (elektronikus formában) ;- ab) és ac) pontok szerint az áíadő önkormányzat jelen jegyzőkönyv mellékleteként
csatolja az átadásra kerülő vizlközművek vagyonIeltfuát, könyveiben nyilvántartott bruttó,
nettó és kÖnyv szerinti éfiékét, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat;- ad) pont szerint megállapítjrá.k, hogy az átadott eszközök használata körében felmerülő
jogokat és kötelezettségeket a bérleti-üzemeltetési szeruődés III. pontja tételesen
tartalmazza. A szerződés IV. pontja tartalmazzaazizemelíető kötelezettségeit.

.. db mellékletet csatolnak.

..ü

Isaszeg Varos Önkormányzat
átadő

Ritecz György ügyvezető
DAKÖV Kft.

átvevő

Jelenlévők a jelen jegyzőköny",lhöz ....

Wű" 
"úkHatvani Miklós polgármeste
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VkX51B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat * Mérték-
egység

I. Vízkitermelés, vízbeszerzés
A - 1 Kutak/vízkivételi művek száma 7 db
1.1 Kút/vízkivételi mű megnevezése 1/a. sz. vízmű kút

1.1.1      Kataszteri száma K-49
1.1.2      Helye Isaszeg külterület 0146/27

1.1.3      EOV koordináta x:244702,41
     EOV koordináta y:675117,37
     EOV koordináta z: 175,80 mBf

1.1.4      GPS koordináta
1.1.5      Üzemel / Tartalék működő
1.1.6      Típus mélyfúrású kút
1.1.7      Talpmélység 54 m
1.1.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Pleuger

1.1.8.1           Rendszere többlépcsős búvár
1.1.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 1000-96 l/min-m
1.1.8.3           Felvett villamosteljesítmény 22 kW
1.1.9      Vízmennyiség m3

1.1.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.1.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 109124 m3

1.1.10      Védőterület nagysága
1.1.10.1           Belső 400 m2
1.1.10.2           Külső m

1.2 Kút/vízkivételi mű megnevezése 2/a. sz. vízmű kút
1.2.1      Kataszteri száma K-39
1.2.2      Helye Isaszeg külterület 0143/7 

1.2.3      EOV koordináta x:244383,30 
     EOV koordináta y:675130,18
     EOV koordináta z:173,87 mBf

1.2.4      GPS koordináta
1.2.5      Üzemel / Tartalék működő
1.2.6      Típus mélyfúrású kút
1.2.7      Talpmélység 50 m
1.2.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Pleuger

1.2.8.1           Rendszere többlépcsős búvár
1.2.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 1000-95 l/min-m
1.2.8.3           Felvett villamosteljesítmény 26 kW
1.2.9      Vízmennyiség m3

1.2.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.2.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 64647 m3

1.2.10      Védőterület nagysága
1.2.10.1           Belső 646 m
1.2.10.2           Külső m

1.3 Kút/vízkivételi mű megnevezése III. sz. vízmű kút
1.3.1      Kataszteri száma K-20.
1.3.2      Helye Isaszeg külterület 0143/6 

1.3.3      EOV koordináta x:244340
     EOV koordináta y:674860
     EOV koordináta z:173,56 mBf

1.3.4      GPS koordináta

Víziközmű rendszerek adatai - Vízellátás
Az adatszolgáltatás
MEH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 60. § (1) és (2) bekezdés
teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év ápril is 30-ig kell megadni.

Víziközmű rendszerek adatai - Vízellátás

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE Isaszeg Városi Közműves 
Ivóvízellátó Rendszer, ISAS-IV



1.3.5      Üzemel / Tartalék működő
1.3.6      Típus mélyfúrású kút
1.3.7      Talpmélység 46,2 m
1.3.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Vogel

1.3.8.1           Rendszere többlépcsős búvár
1.3.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 400-90 l/min-m
1.3.8.3           Felvett villamosteljesítmény 12 kW
1.3.9      Vízmennyiség m3

1.3.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.3.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 54879 m3

1.3.10      Védőterület nagysága
1.3.10.1           Belső 400 m
1.3.10.2           Külső m

1.4 Kút/vízkivételi mű megnevezése IV. sz. vízmű kút
1.4.1      Kataszteri száma B-16
1.4.2      Helye Isaszeg külterület 0145/68 

1.4.3      EOV koordináta x:243620
     EOV koordináta y:675570
     EOV koordináta z:172,54 mBf

1.4.4      GPS koordináta
1.4.5      Üzemel / Tartalék működő
1.4.6      Típus mélyfúrású kút
1.4.7      Talpmélység 70 m
1.4.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Grundfos
1.4.8.1           Rendszere többlépcsős búvár

1.4.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 300-90 l/min-m
1.4.8.3           Felvett villamosteljesítmény 11 kW

1.4.9      Vízmennyiség m3

1.4.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.4.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 57860 m3

1.4.10      Védőterület nagysága
1.4.10.1           Belső 506 m
1.4.10.2           Külső m

1.5 Kút/vízkivételi mű megnevezése 5/a. sz. vízmű kút
1.5.1      Kataszteri száma B-52
1.5.2      Helye Isaszeg belterület 548 

1.5.3      EOV koordináta x:243211,32 
     EOV koordináta y:675987,17
     EOV koordináta z:176,63 mBf

1.5.4      GPS koordináta
1.5.5      Üzemel / Tartalék működő
1.5.6      Típus mélyfúrású kút
1.5.7      Talpmélység 77 m
1.5.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Grundfos
1.5.8.1           Rendszere többlépcsős búvár

1.5.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 600-90 l/min-m
1.5.8.3           Felvett villamosteljesítmény 15 kW

1.5.9      Vízmennyiség m3

1.5.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.5.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 94642 m3

1.5.10      Védőterület nagysága
1.5.10.1           Belső 400 m
1.5.10.2           Külső m

1.6 Kút/vízkivételi mű megnevezése VII. sz. vízmű kút
1.6.1      Kataszteri száma B-38
1.6.2      Helye Isaszeg belterület 517 

1.6.3      EOV koordináta x:243019 
     EOV koordináta y:676228,11
     EOV koordináta z:178,15 mBf

1.6.4      GPS koordináta
1.6.5      Üzemel / Tartalék üzemen kívül
1.6.6      Típus mélyfúrású kút
1.6.7      Talpmélység 43,8 m
1.6.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Pleuger
1.6.8.1           Rendszere többlépcsős búvár



1.6.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 500-100 l/min-m
1.6.8.3           Felvett villamosteljesítmény 15 kW

1.6.9      Vízmennyiség m3

1.6.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.6.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 3532 m3

1.6.10      Védőterület nagysága
1.6.10.1           Belső 400 m
1.6.10.2           Külső m

1.7 Kút/vízkivételi mű megnevezése IX. sz. vízmű kút
1.7.1      Kataszteri száma K-45
1.7.2      Helye Isaszeg külterület 02/9

1.7.3      EOV koordináta x:242563,59 
     EOV koordináta y:677151,11
     EOV koordináta z:189,45 mBf

1.7.4      GPS koordináta
1.7.5      Üzemel / Tartalék működő
1.7.6      Típus mélyfúrású kút
1.7.7      Talpmélység 58 m
1.7.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Pleuger
1.7.8.1           Rendszere többlépcsős búvár

1.7.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagassága 500-80 l/min-m
1.7.8.3           Felvett villamosteljesítmény 11 kW

1.7.9      Vízmennyiség m3

1.7.9.1           Engedélyezett 498000/7 m3

1.7.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 88501 m3

1.7.10      Védőterület nagysága
1.7.10.1           Belső 400 m
1.7.10.2           Külső m

B - 2 Nyersvíztározók száma [db] 0
2.1 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

2.1.1      Helye, hrsz. 0
2.1.2      Típusa 0
2.1.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0
2.2 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

2.2.1      Helye, hrsz. 0
2.2.2      Típusa 0
2.2.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0
2.3 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

2.3.1      Helye, hrsz. 0
2.3.2      Típusa 0
2.3.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0

II. Víztisztító mű megnevezése 0
C - 3 Technológia típusa 0

3.1 Levegőztetés 0
3.2 Gázmentesítés 0
3.3 Előkezelés / Mechanikus előtisztítás 0
3.4 Fázisszétválasztás 0
3.5 Adszorpció 0
3.6 Fertőtlenítés 0
3.7 Vas-mangántalanítás 0
3.8 Arzénmentesítés 0
3.9 Ammónium eltávolítás 0

3.10 Vízlágyítás / Vízkeményítés 0
3.11 Egyéb 0
3.12 Egyéb 0
D - 4 Tisztavíztározók [db] 3 db
4.1 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 120 m3 medence

4.1.1      Helye, hrsz. Isaszeg külterület 043/4 

4.1.2      Típusa henger (mélytároló)

4.1.3      Névleges tározókapacitása [m3] 120 m3

4.2 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 120 m3 medence
4.2.1      Helye, hrsz. Isaszeg külterület 043/4 

4.2.2      Típusa henger (mélytároló)



4.2.3      Névleges tározókapacitása [m3] 120 m3

4.3 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 500 m3 medence
     Helye, hrsz. Isaszeg külterület 036/15 

     Típusa téglalap (mélytároló)

     Névleges tározókapacitása [m3] 500 m3

E - 5 Hálózatra termelő szivattyúk [db] 0 db
5.1 Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma 0 db

5.1.1      Rendszere 0 db
5.1.2      Teljesítménye (Q-H) 0 m3/h-m
5.1.3      Felvett villamosteljesítmény [kW] 0 kW
5.2 Szivattyú megnevezése, száma 0 db

5.2.1      Rendszere 0 db
5.2.2      Teljesítménye (Q-H) 0 m3/h-m
5.2.3      Felvett villamosteljesítmény [kW] 0 kW
5.3 Szivattyú megnevezése, száma 0 db

III. Vízelosztó-hálózat rendszer
F Vízvezeték hossza (km) 92,679 km
6 Gerincvezeték [km] 63,6 km

6.1      NA 80 km
6.1.1           Öntöttvas 0 km
6.1.2           Acél 0 km
6.1.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 4,3 km
6.1.4          acny 26,6 km
6.2      NA 100 km

6.2.1           Öntöttvas 0 km
6.2.2           Acél 0 km
6.2.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 15,3 km
6.2.4           AC 8,5 km
6.3     NA 150 km

          Műanyag KM-PVC 1,7 km
          AC 4,2 km
    NA 200 km
          AC 1,4 km
    NA 300 km
          Műanyag KM-PVC 1,6 km

7 Bekötő vezeték [km] 29,079 km
7.1      NA 25 29,079 km

7.1.1           Öntöttvas 0 km
7.1.2           Acél km
7.1.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) km
7.1.4           … km
7.2      NA 100 km

7.2.1           Öntöttvas km
7.2.2           Acél km
7.2.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) km
7.2.4 km
7.3 km

km
H Vízmérők [db] 3958 db
8      Hagyományos 3958 db
9      Távleolvasható 0 db
10      Okos mérő (smart) 0 db
11      Kártyás mérő (előrefizetős) 0 db
I Vízkormányzás elemei, vízvételi szerelvények

11      Elzárók [db] 418 db
11.1           NA 80 309 db
11.2           NA 100 62 db
11.3           NA 150 38 db
11.4           NA 200 6 db
11.5           NA 300 3 db
12      Légtelenítők, légbeszívók [db] 0 db

12.1           NA 80 db
12.2           NA 100 db
12.3 db



db
13      Ürítők [db] 0 db

13.1           NA 80 db
13.2           NA 100 db
13.3 db

db
14      Tűzcsapok [db] 0 db

14.1           Altalaji db
14.1.1                NA 80 24 db
14.1.2                NA 100 db
14.1.3 db
14.2           Föld feletti db

14.2.1                NA 80 178 db
14.2.2                NA 100 db
14.2.3 db

15 Közkifolyók [db] 12 db
15.1           NA 80 9 db
15.2           NA 100 2 db
15.3           NA 150 1 db

I Nyomászónák [db] 1 db
16 Nyomászóna megnevezése, nyilvántartási száma

16.1      Ellátott fogyasztók száma 3958 db
16.2      Nyomásfokozók száma [db] 0 db

16.2.1           Nyomásfokozó megnevezése, nyilvántartási száma 0
16.2.1.1                Rendszere 0
16.2.1.2                Teljesítménye (Q-H) 0
16.2.1.3                Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
16.2.2           Nyomásfokozó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.2.2.1                Rendszere 0
16.2.2.2                Teljesítménye (Q-H) 0
16.2.2.3                Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
16.2.3 0

16.3      Víztározók [db] 0
16.3.1           Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.3.1.1                Helye, hrsz. 0
16.3.1.2                Funkció 0
16.3.1.3                Névleges tározókapacitása [m3] 0
16.3.2           Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.3.2.1                Helye, hrsz. 0
16.3.2.2                Funkció 0
16.3.2.3                Névleges tározókapacitása [m3] 0
16.3.3 0

16.4      Hidroforok [db] 0
16.4.1           Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.4.1.1                Helye, hrsz. 0
16.4.1.2                Típusa 0
16.4.1.3                Tartály névleges térfogata [m3] 0
16.4.2           Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.4.2.1                Helye, hrsz. 0
16.4.2.2                Típusa 0
16.4.2.3                Tartály névleges térfogata [m3] 0
16.4.3 0



VkX51B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat * Mérték-
egység

I. Vízkitermelés, vízbeszerzés
A - 1 Kutak/vízkivételi művek száma 1 db
1.1 Kút/vízkivételi mű megnevezése Szentgyörgypuszta vízmű 

kút
1.1.1      Kataszteri száma K-36
1.1.2      Helye Isaszeg külterület 015/8 

1.1.3      EOV koordináta x: 242,430  
     EOV koordináta y: 679,274
     EOV koordináta z:191,15 mBf

1.1.4      GPS koordináta
1.1.5      Üzemel / Tartalék működő
1.1.6      Típus mélyfúrású kút
1.1.7      Talpmélység 102 m
1.1.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma Subline

1.1.8.1           Rendszere többlépcsős búvár
1.1.8.2           Teljesítménye (Q-H) emelőmagasság 180-57 l/min-m
1.1.8.3           Felvett villamosteljesítmény 3 kW
1.1.9      Vízmennyiség m3

1.1.9.1           Engedélyezett 3000 m3

1.1.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 5951 m3

1.1.10      Védőterület nagysága
1.1.10.1           Belső 414 m
1.1.10.2           Külső m

1.2 Kút/vízkivételi mű megnevezése 0
1.2.1      Kataszteri száma 0
1.2.2      Helye 0
1.2.3      EOV koordináta 0
1.2.4      GPS koordináta 0
1.2.5      Üzemel / Tartalék 0
1.2.6      Típus 0
1.2.7      Talpmélység 0 m
1.2.8      Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma 0

1.2.8.1           Rendszere 0
1.2.8.2           Teljesítménye (Q-H) 0
1.2.9           Felvett villamosteljesítmény 0 kW
1.2.9      Vízmennyiség 0 m3

1.2.9.1           Engedélyezett 0 m3

1.2.9.2           Kitermelt (VKJ alapján) 0 m3

1.2.10      Védőterület nagysága 0
1.2.10.1           Belső 0 m
1.2.10.2           Külső 0 m

1.3 Kút megnevezése 0

B - 2 Nyersvíztározók száma [db] 0
2.1 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

2.1.1      Helye, hrsz. 0
2.1.2      Típusa 0
2.1.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0
2.2 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

Víziközmű rendszerek adatai - Vízellátás
Az adatszolgáltatás
MEH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 60. § (1) és (2) bekezdés
teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év ápril is 30-ig kell megadni.

Víziközmű rendszerek adatai - Vízellátás

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE
Isaszeg, Szentgyörgypuszta 
Településrészi Közműves 
Ivóvízellátó Rendszer, ISASZTG-IV



2.2.1      Helye, hrsz. 0
2.2.2      Típusa 0
2.2.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0
2.3 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

0
II. Víztisztító mű megnevezése 0

C - 3 Technológia típusa 0
3.1 Levegőztetés 0
3.2 Gázmentesítés 0
3.3 Előkezelés / Mechanikus előtisztítás 0
3.4 Fázisszétválasztás 0
3.5 Adszorpció 0
3.6 Fertőtlenítés 0
3.7 Vas-mangántalanítás 0
3.8 Arzénmentesítés 0
3.9 Ammónium eltávolítás 0

3.10 Vízlágyítás / Vízkeményítés 0
3.11 Egyéb 0
3.12 Egyéb 0
D - 4 Tisztavíztározók [db] 0 db
4.1 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

4.1.1      Helye, hrsz. 0
4.1.2      Típusa 0
4.1.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0 m3

4.2 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0
4.2.1      Helye, hrsz. 0
4.2.2      Típusa 0
4.2.3      Névleges tározókapacitása [m3] 0 m3

4.3 Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0
0

E - 5 Hálózatra termelő szivattyúk [db] 0
5.1 Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma 0

5.1.1      Rendszere 0
5.1.2      Teljesítménye (Q-H) 0
5.1.3      Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
5.2 Szivattyú megnevezése, száma 0

5.2.1      Rendszere 0
5.2.2      Teljesítménye (Q-H) 0
5.2.3      Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
5.3 Szivattyú megnevezése, száma 0

III. Vízelosztó-hálózat rendszer
F Vízvezeték hossza (km) 0,9
6 Gerincvezeték [km] 0,8

6.1      NA 40 0
6.1.1           Öntöttvas 0
6.1.2           Acél 0,8
6.1.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 0
6.1.4           … 0
6.2      NA 100 0

6.2.1           Öntöttvas 0
6.2.2           Acél 0
6.2.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 0
6.2.4           AC 0
6.3     NA 150 0

          Műanyag KM-PVC 0
          AC 0
    NA 200 0
          AC 0
    NA 300 0
          Műanyag KM-PVC 0

7 Bekötő vezeték [km] 0,1
7.1      NA 25 0

7.1.1           Öntöttvas 0
7.1.2           Acél 0,1
7.1.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 0



7.1.4           … 0
7.2      NA 100 0

7.2.1           Öntöttvas 0
7.2.2           Acél 0
7.2.3           Műanyag (KPE, KM-PVC …) 0
7.2.4 0
7.3 0

0
H Vízmérők [db] 29
8      Hagyományos 29
9      Távleolvasható 0
10      Okos mérő (smart) 0
11      Kártyás mérő (előrefizetős) 0
I Vízkormányzás elemei, vízvételi szerelvények

11      Elzárók [db] 1
11.1           NA 50 1
11.2 0
11.3 0

12      Légtelenítők, légbeszívók [db] 0
12.1           NA 80 0
12.2           NA 100 0
12.3 0

0
13      Ürítők [db] 0

13.1           NA 80 0
13.2           NA 100 0
13.3 0

0
14      Tűzcsapok [db] 0

14.1           Altalaji 0
14.1.1                NA 80 0
14.1.2                NA 100 0
14.1.3 0
14.2           Föld feletti 0

14.2.1                NA 80 0
14.2.2                NA 100 0
14.2.3 0

15 Közkifolyók [db] 1
15.1           NA 80 1
15.2           NA 100 0
15.3

I Nyomászónák [db] 1
16 Nyomászóna megnevezése, nyilvántartási száma

16.1      Ellátott fogyasztók száma 29
16.2      Nyomásfokozók száma [db] 0

16.2.1           Nyomásfokozó megnevezése, nyilvántartási száma 0
16.2.1.1                Rendszere 0
16.2.1.2                Teljesítménye (Q-H) 0
16.2.1.3                Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
16.2.2           Nyomásfokozó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.2.2.1                Rendszere 0
16.2.2.2                Teljesítménye (Q-H) 0
16.2.2.3                Felvett villamosteljesítmény [kW] 0
16.2.3 0

16.3      Víztározók [db] 0
16.3.1           Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.3.1.1                Helye, hrsz. 0
16.3.1.2                Funkció 0
16.3.1.3                Névleges tározókapacitása [m3] 0
16.3.2           Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.3.2.1                Helye, hrsz. 0
16.3.2.2                Funkció 0
16.3.2.3                Névleges tározókapacitása [m3] 0
16.3.3 0



16.4      Hidroforok [db] 1
16.4.1           Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma Szentgyörgypusztai hidrofor

16.4.1.1                Helye, hrsz. Isaszeg külterület 015/8

16.4.1.2                Típusa H06-25-00
16.4.1.3                Tartály névleges térfogata [m3] 2,5 m3
16.4.2           Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma 0

16.4.2.1                Helye, hrsz. 0
16.4.2.2                Típusa 0
16.4.2.3                Tartály névleges térfogata [m3] 0
16.4.3 0

Több víziközmű-rendszer üzemeltetetése esetén, víziközmű-rendszerenkénti bontásban kérjük megadni az adatokat.
* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.

Kitöltési útmutató:



VkX52B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 79,5 km

A Egyesített rendszerű csatorna hossza (km) 0 km
1 Gerincvezeték (km) 0 km

1.1      NA 100 km
1.1.1           Beton km
1.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
1.1.3 km
1.2      NA 125 km

1.2.1           Beton km
1.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
1.2.3           km
1.3      km

km
2 Bekötő vezeték (km) 0 km

2.1      NA 100 km
2.1.1           Beton km
2.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
2.1.3           km
2.2      NA 125 km

2.2.1           Beton km
2.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
2.2.3           km
2.3      km

km
B Gravitációs szennyvízcsatorna hossza (km) 74,4 km
3 Gerincvezeték (km) 49,9 km

3.1      NA 50 km
3.1.1           Beton km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
3.1.3           km
3.2      NA 100 km

3.2.1           Beton km
3.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
3.2.3      NA 150 km
3.3           Műanyag (KG-PVC) 0,1 km

     NA 200 km
          Műanyag (KG-PVC) 48,0 km
     NA 300 km
          Műanyag (KG-PVC) 1,8 km

km
4 Bekötő vezeték (km) 24,5 km

4.1      NA 50 km
4.1.1           Beton km
4.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
4.1.3           km

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE
Isaszeg Városi Közműves 
Szennyvízelvezető Rendszer, ISAS-
SZV

jogcíme:
        A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 60. § (1) és (2) bekezdés
teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év ápril is 30-ig kell megadni.

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás
Az adatszolgáltatás: 
MEH azonosítószáma:
gyakorisága:



4.2      NA 100 km
4.2.1           Beton km
4.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
4.2.3           km
4.3      NA 150 km

          Műanyag (KG-PVC) 24,5 km
C Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km) 5,1 km
5 Gerincvezeték (km) 4,8 km

5.1      NA 32 km
5.1.1           Beton km
5.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 0,1 km
5.1.3           km
5.2      NA 80 km

5.2.1           Beton km
5.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 1,1 km
5.2.3           km
5.3      NA 100  km

5.3.1           Beton  km
5.3.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 0,2 km
5.3.3            km
5.4      NA 150  km

5.4.1           Beton  km
5.4.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 0,4 km
5.4.3 km
5.5      NA 200 km

5.5.1           Beton km
5.5.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 1,4 km
5.5.3           km
5.6      NA 250 km

5.6.1           Beton km
5.6.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 1,6 km
5.6.3 km

km
6 Bekötő vezeték (km) 0,3 km

6.1      NA 32 km
6.1.1           Beton km
6.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 0,3 km
6.1.3           km
6.2      NA 100 km

6.2.1           Beton km
6.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
6.2.3           km
6.3      km

km
D Vákuumos szennyvízcsatorna hossza (km) 0 km
7 Gerincvezeték (km) 0 km

7.1      NA 50 km
7.1.1           Beton km
7.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
7.1.3           km
7.2      NA 100 km

7.2.1           Beton km
7.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
7.2.3           km
7.3      km

km
8 Bekötő vezeték (km) 0 km

8.1      NA 50 km
8.1.1           Beton km
8.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
8.1.3           km
8.2      NA 100 km



8.2.1           Beton km
8.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
8.2.3           km
8.3      km

km
E Zárt csapadékcsatorna hossza (km) 0 km
9 Gerincvezeték (km) 0 km

9.1      NA 100 km
9.1.1           Beton km
9.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
9.1.3           km
9.2      NA 125 km

9.2.1           Beton km
9.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
9.2.3           km
9.3      km

km
10 Bekötő vezeték (km) 0 km

10.1      NA 100 km
10.1.1           Beton km
10.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
10.1.3           km
10.2      NA 125 km

10.2.1           Beton km
10.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
10.2.3           km

km
F - 11 Nyílt árkos csapadékvízelvezetés hossza (km) 0 km
11.1 Burkolt árok km
11.2 Burkolat nélküli árok km

II. Szennyvíztovábbító rendszer

G - 12 Átemelő / beemelő műtárgyak / nyomásgépházak / 
vákuumgépházak száma (db) 7 db

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma 1.sz.szennyvízátemelő db
12.1.1      Típusa MOBA b.átm. 2,5 m
12.1.2      Helye, hrsz. Isaszeg belterület 166 Hrsz.
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] 12 m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 36 l/s - 19 m 
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW
12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 36 l/s - 19 m 
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW

12.2 Megnevezése, nyilvántartási száma 2.sz.szennyvízátemelő
12.2.1      Típusa MOBA b.átm. 1,6 m
12.2.2      Helye, hrsz. Isaszeg belterület 648 Hrsz.

12.2.3      Tartály névleges térfogata [m3] 4 m3

12.2.3.1.           Szivattyúzás rendszere búvár
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s -9 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW
12.2.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s -9 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

12.3 Megnevezése, nyilvántartási száma 3.sz.szennyvízátemelő
12.3.1      Típusa MOBA b.átm. 2,0 m
12.3.2      Helye, hrsz. Isaszeg belterület 726/16 Hrsz. 

12.3.3      Tartály névleges térfogata [m3] 6,5 m3

12.3.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.3.3.2           Teljesítménye (Q-H) 30 l/s - 10 m  
12.3.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 9 kW
12.3.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár



12.3.3.2           Teljesítménye (Q-H) 30 l/s - 10 m  
12.3.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 9 kW

12.4 Megnevezése, nyilvántartási száma 4.sz.szennyvízátemelő
12.4.1      Típusa MOBA b.átm. 1,6 m
12.4.2      Helye, hrsz.      Isaszeg külterület 0145/67 Hrsz. 

12.4.3      Tartály névleges térfogata [m3] 3 m3

12.4.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.4.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s -6 m
12.4.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 1,3 kW
12.4.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.4.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s -6 m
12.4.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 1,3 kW

12.5. Megnevezése, nyilvántartási száma 5.sz.szennyvízátemelő
12.5.1      Típusa MOBA b.átm. 2,0 m
12.5.2      Helye, hrsz. Isaszeg belterület 1328 Hrsz. 

12.5.3      Tartály névleges térfogata [m3] 6,5 m3

12.5.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.5.3.2           Teljesítménye (Q-H) 15 l/s - 14 m
12.5.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 4,7 kW
12.5.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.5.3.2           Teljesítménye (Q-H) 15 l/s - 14 m
12.5.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 4,7 kW

12.6 Megnevezése, nyilvántartási száma 6.sz.szennyvízátemelő
12.6.1      Típusa MOBA b. átm. 1,6 m
12.6.2      Helye, hrsz.  Isaszeg belterület 2611/1 Hrsz.

12.6.3      Tartály névleges térfogata [m3] 4 m3

12.6.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.6.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s - 9 m
12.6.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 4,2 kW
12.6.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.6.3.2           Teljesítménye (Q-H) 9 l/s -8 m
12.6.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

12.7 Megnevezése, nyilvántartási száma 7.sz.szennyvízátemelő
12.7.1      Típusa MOBA b.átm. 2,0 m
12.7.2      Helye, hrsz. Isaszeg     956/2 Hrsz.
12.7.3      Tartály névleges térfogata [m3] 6 m3

12.7.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.7.3.2           Teljesítménye (Q-H) 8 l/s - 7 m
12.7.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3,1 kW
12.7.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.7.3.2           Teljesítménye (Q-H) 8 l/s - 7 m
12.7.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3,1 kW
H - 13 Szerelvények száma (db) típus mgnevezésével 35 db
13.1 Szelepek (légbeszívó, légtelenítő, vákuum…) 35 db

13.1.1 Visszacsapó szelepek 14 db
13.1.1.1            NA 80    ISG 4 db

           NA 80    JAFAR-POLAND 2 db
           NA 100   BELGICAST 2 db
           NA 150   ISG 2 db
           NA 200   ISG 4 db

13.1.2 Tolózárak 21 db
13.1.2.1            NA 80    SIGMA 6 db
13.1.2.2            NA 100  SIGMA 2 db
13.1.2.3            NA 150  SIGMA 2 db
13.1.2.4            NA 200  SIGMA 10 db
13.1,2,5            NA 300   SIGMA 1 db

13.2 Hálózatöblítő szerelvények 0 db
13.2.1 db

db
13.3 Szagszűrő, szagmentesítő berendezés 0 db



13.3.1 db
db

I - 14 Szennyvízhozam mérés - M érőberendezések száma 
(db) típus mgnevezésével 1 db

14.1 Danfoss Magflo 2500 indukciós 1 db
14.2 db
III. Szennyvíztisztítás

J - 15 Szennyvíztisztító telep megnevezése Isaszegi szennyvíztisztító
15.1 Névleges kapacitása 750  m3/d,LE

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség 359728 m 3

K Technológia típusának megnevezése Eleveniszapos rendszer
16 Mechanikai x

16.1      Szűrés x
16.2      Ülepítés
16.3      Homokfogó x
16.4      Zsír-, olajfogó
17 Biológiai x
18 Kémiai x
19 Biokémiai
20 Fizikai-fizikokémiai
21 Szennyvíziszap

21.1      Kezelés Víztelenítés centrifugával
21.2      Elhelyezés x
21.3      Hasznosítás
22 Tisztított szennyvíz

22.1      Elhelyezés (befogadó) típusa élővíz
22.1.1           Megnevezése Rákos patak kereszthegyi mellékága

22.1.2           Élővíz esetén mederszám AAA792
22.2      Hasznosítás
23 Egyéb
L Szennyvízátadási pontok száma (db) 0 db

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

Kitöltési útmutató:
Több víziközmű-rendszer üzemeltetetése esetén, víziközmű-rendszerenkénti bontásban kérjük megadni az 
* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.
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HATAROZAT

I "

A DAKOV Dabas 6s Kiirnydke Viztigyi Korlftolt Felel6ss6gii T:lrsas 5g (2370 Dabas,
Sz6chenyi u. 3., Cg.: i3-09-066171; atovihbiakban: Engeddlyes) k6relmdre a KTVF: 2359-
1512011. sz6mf, KTVF: 4525-5l20IL szftmi, KTVF: 1881-1/2011. szftmu, KTVF: 8019-
512010. szlrnu, y. 05.02512004. s2itmu, V. 04.43912004. szfnnu, H. 64251-4/20A2. szlrrl,
H. 33787-4198. szimu, H. 27178-211997-IL szftmu 6s H. 9149 -2193-II. sz6mri hatarozatokkal
m6dositott H.4637-211992. sz6muvujogi tizemeltet6si engeddlyt (a tov6bbiakban: Engeddly)
- egydb rendelkezdseinek vSTtozatlanul hagy6sa mellett - az alSbbiil<szerint

m6dositom.

Az Enged6ly l./ pontj6ban az engeddlyes szem6lye az alilbbiak szerint m6dosul:

DAKOV Dabas 6s Kiirny6ke Vfziiryi Korldtolt Feleldss6gii Tirsasfg (2370 Dabas,
Szdchenyi u" 3., Cg.: 13-09-066i 71; atovfhbiakban: Engeddlyes)

Egyidejiileg meg6llapitom, hogy az igazgatttsi szolg6ltat6si drj mdrtdke 28 000 Ft, melynek
megfizetdsdre Enged6lyes koteles. Meg6llapitom, hogy az igazgatfsi szolg6ltat6si dij
megfizet6sre keriilt.

E dontds ellen a kdzidst kcivet6 naptol szdmitott 15 napon behil az Orszdgos Komyezetv6delmi,
Term6szetv6delmi 6s Vizrigyi F6fehigyel6s6gnek cimzett, de a Kciz6p-Duna-vcilgyi
Kornyezetvddelmi, Termdszetv6delmi ds Viztigyi Feliigyeloseghez (a tov6bbiakban:
FeliigyelSsdg) k6t p6ldanyban benffitand6 fellebbez6ssel lehet dlni. A fellebbezdsi eljrlr6s dija
700 Ft, arnit a Fehigyel5segMagyar Allamkincstdrn6l vezetett 10032000-01711806-00000000
sz6mri ellkfnyzat-felhaszn6lasi szdmlfujota iitutal6si megbiz6ssal vagy postai irton kdszpdnz-
6tutalasi megbiz6ssal (csekk) kell megfizetni. A fellebbez6s elektronikus fton tortdn6
benyfj tS.sara j elenleg nincs lehet6sdg.

L e v e l e z 6 s i  c i m ' .  I 4 4 7  B u d a p e s t ,  P f . :  5 4 1

T e l e f o n :  4 7 8 - 4 4 - 0 0 .  T e l e f a x :  4 7 9 - 4 5 - 2 0

E - m a i l :  k o z e p d u n a v o l g y i @ z o l d h a t o s a g . h u
H o n l a p :  h t t p : i / k d v k t v f . z o l d h a t o s a g . h  u

Zo ld  Pont  l roda:  1072 Budapest ,  Nagyd i6 fa  u .  10-12 .
Ugyfdlfogadds: h6tfdr6l csri tortokig: 900* 16oo-ig, p6ntek: 900- l2o0-ig

Uev in tez0 i  r : rey fd l fogar lds :  hd t fc ! .  szerda :  c t t 'o  -  l .2oo ,  l3oo  -  16ou- ig .  pdntek :  900 1200- ig



I I .

Az Engetldlyes r6szdre kiadott Engeddlyt hivatalb6l inditotl e1j6r6s keretdben - egydb

rendelkezdseinek vSltozatlanul hagy6sa mellett - az al5;bbiak szerint

m6dositom.

Az Enged6ly 4./ Kikiit6sek pontjdt zz alilbbiakkal eg6szitenn ki:

A 2., 3. 6s 4. sz. kutak esetdn az izemeltet6s sor6n (karbantart6si munk6latok,

g6pj6rmuvel tort6n6 megkozelitds stb.) kulonos figyelmet kell forditani atra, hogy a

kutak kozvetlen kozeldben tal6lhat6 orsz6gos jelent6s6gu vddett termdszeti tertilet (ex
lcoe vArlpft t6ptertlet) ne sdniljon.r v E v  Y  v u v  L !

A fenti eloirds megfelelS teljesit6sdnek elmarad6sa eset6n a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdrds ds

szolgdltatds dltaldnos szabdlyair6l szolo 2004. dvi CXL. torvdny (a tov6bbiakban: Ket.) 134.

$-6ban foglaltak alkalmazSsSnak van helye.

Az eloir6sokban foglaltak nem vagy nem megfelelo teljesit6se esetdn a vizgazddlkoddsrdl

sz6l6 1995. 6vi LVII. torvdny (a tov6bbiakban: Vgtv.) 321A. $ (1) bekezd6se alapjan a

Felri gyelo s 6 g Engeddl y est v izgudAlkod6si birs6g me gfi zetds 6re kotelezi.

E dontds ellen a kozldst kovet6 napt6l szftmitott 15 napon behil az Orsz6gos

Komyezetvddelmi, Term6szetv6deimi 6s Vinigyi Fofehigyelosdgnek cimzetl, de a

Feltigyel6s eghez kdt p6ld6nyban benyrijtand6 fellebbez6ssel iehet 6lni. A fellebbezdsi eljar6s

illet6ke i5 000 Ft, amit illetdkbdlyegen kell leroru.

A fellebbezds elektronikus fonn6ban tiirt6no benyrijt6sara nincs lehetosdg.

INDOKCILAS

L Enged6ly m6dositdsa k6relemre

Engeddlyes jogel6dje, a Pest-megyei Viz- 6s Csatomamri V6lialat (2040 Budacirs, Komaromi

". 
iO.; tdrr6t. a Feliigyel6s6g jogelodje a Kozdp-Duna-volgyi Viziigyi lgazgat6shgH. 4637'

2llgg2. szflmri hatdrozatftbeur vizjogi iizemeltetdsi engeddlyt adott az Isaszeg vizell|tis(fi

biztosit6 vizil6tesitmdnyek vonatkozdsiban. A H. 4637-211992" szim.iu vizjogi iizemeltet6si

enged6lyt modosit6 H. gI4g-2193-IL sz6mri hatinozat alapjan aviziogi tizemeltetdsi enged6ly

enged6lyese azlsaszegi Vizmri Kft. (2117 Isaszeg, Mad6ch u. 14.) - k6s6bbi elnevezdse

Isaizegi Yizrrru Nonprofit Kft. - lett. A KTVF: 2359-152A1i. sz6mir, KTVF: 4525-5|2AII.

sz6mir, KTVF: i881-1/2011. sz6mri, KTVF: 8019-512010. szdmri, Y " A5.02512004. sz6mri, V.

04.43912004. szfrinu, H. 64251-412002. szirrnr, H. 33787-4/98. szfmir, H. 27178-211997-II.

sziimri 6s H. 9149-2193-lL sz6mri hat6rozatokkal m6dositott H. 4637-211992. szfmtvizjogi

rizemeltet6si enged6ly 2020 . jrinius 3 0. napj 6ig hatilyos'

Engeddlyes 2012. november 6. napjan erkezell, KTVF: 54948-112012. iktat6sz6mri

UeadvanyaUan k6relmefie az Enged6ly modosit6sft az engeddlyes szemdlye tekintet6ben,



,/figyelemmel arra, hogy Isaszeg varos Onkormdnyzatinal Isaszeg vdros vizmrivdnek
i izemeltetds6re b6rleti iizemeltet6si szerzoddst kotott az Engeddlyes.

A Fehigyeloseg az Engeddlyes jogel6djdt az Isaszegi Vfzmri Nonprofit Kft.-t KTVF: 54948-
212012. szdmri kiadmAny6ban 6rlesitetle az eljar6s megindit6sitrol, 2012. december 5. napi
hatarid6vel nyilatkozattdtelre hivta fel. Az Isaszegi Vizmti Nonprofit Kft" a KTVF: 54948-
212012. sz6mri kiadmanyt az Rl- 1000 024 336 599 3 sz5mir t6rtivev6ny tanirs6ga alapjan
20t2. november 14. napjhn 6tvette, az rigyben azonban nyilatkozatot nem tett.

Figyelemniel arra, hogy az Engeddly kiad6sa sor6n bevont Budapest F6varos
Kormanyhivatala Ndpegdszsdgrigyi Szal<tgazgat6si Szerve ds a Budapesti Banyakapitanys6g
feladat 6s hat6skoret a tdrgyi m6dositds nem 6rinti, ez6rt a szakhat6s6g megkeresdsdt jelen

eljar6sban mell6ztem

A k6relmet t6j- 6s termdszetv6delmi szempontb6l is megvi zsgfitam6s meg6llapitottam, hogy
taryyi vizil6tesftm6nyek orsz6gos jelent6sdgii v6dett, vagy v6delemre teruezetr term6szeti
teniletet, a termdszet vddelmdrdl sz6l6 1996. 6vi LIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Tvt.) 23. 5 Q)
bekezdds alapjan ex lege vddett termdszeti teriiletet nem drintenek. Fenti ingatlanok az
eur1pai kozdssdgi jelentIsdgil termdszetvddelmi rendeltetdsdl terilletelcrdl sz6l5 27512004. (X.
8.) Korm. rendelet ds az eur6pai kdzossdgi jelentdsdgfi termdszetvddelmi rendeltetdsii
tert)letekkel drintett foldrdszletelvdl s2616 1412010. (V. 11.) KvVM rendelet 6ltal
meghatarozott Natura 2000 hitl6zatrcszdt nem kdpezik.

A benyfjtott k6relmet, valamint az i.iggyel kapcsolatban rendelkez6sre 6116 adatokat,
inform6ci6kat ffivizsg6lva meg6llapitottam, hogy az Enged6ly m6dosit6s6nak akad6lya nincs,
ezdrt az Enged6ly m6dosit6srir6l a Vgfv. 30. $ (1) bekezddse, valamint a vfzgazddlkoddsi
hat1sdgi jogkor gtakorldsdrdl szolo 7211996. U. 22.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban:
72/1996. ry. 22) Korm. rendeletl i 1. $ (1) bekezdds b) pontjriban foglaltak
fi gyelembevdteldvel hat6roztam

Az igazgatdsi szolg6ltat5si dij m6rt6k6t a kornyezetvddelmi, termdszetvddelmi, valamint a
viziigti hat1sdgi eljardsok igazgatdsi szolgdltardsi dfjairdl sz5l5 3312005. (XII. 27.) KvVM
rendelet [a tov6bbiakban: 3312005. (Xil. 27.) KvVM rendelet] 1. mell6klet I. fejezet 24.
sorsz6m 6.2. alszttmara figyelemmel a28. 6s 52. sorsz6m alapjfn 6llapitottam meg, melyet az
Enged6lyes megfizetett.

A fellebbezesi eljaras dljanak m6rt6k6t a 3312005. (XII.27") KvVM rendelet 2. $ (4)
bekezddse irja el6.

II. Az Enseddly el6ir6sainak m6dosit6sa hivatalb6l

A7211996. (Y.22.) Korm. rendelet 12. $ a) pontja szerint avizjogi engeddly't a Fehigyel6s6g
a kiad6snal iranyad6 szempontok alapj6n hivatalb6l m6dositja abban az esetben, ha
megv6ltoztak azok a felt6telek ds adotts6gok, amelyek az engeddly kiad6sdnak alapj6ul
szolg6ltak, krildnosen, ha a m6doSit6st a kozdrdek 6rv6nyre juttat6sa drdekdben, ki.ilon
jogszabdlyban meghatirozott felt6telek, kozegdszsdgtgyi, kornyezetv6delmi, vizgazd|lkodilsi
vagy termdszetv6delmi szempontok teszik sziiks6gess6.

Targyi vizil6tesitm6nyek t6j- 6s term6szetv6delmi szempontbol tortdn6 vizsgiilata sor6n
meg6llapitottam, hogy a2.,3.6s 4. sz. kutak (Isaszeg 014317 hrsz.,014316hrsz.6s 0145/68
hrsz.) krjzvetlemil hatfrosak azlsaszeg 0145169 hrsz. alatti ingatlannal, melyen a Tvt. 23. $
(2) bekezd6se alapjan orsz6gos jelent6s6gii v6dett term6szeti tertilet (ex lege vddett
l6pteriilet) hriz6dik. A Tl1. 3i. $ alapjan tilos a v6dett term6szeti tenilet 611apot6t (5llag6t) 6s



jellegdt a termdszetvddelmi cdlokkal ellent6tesen megvdltoztatni, ezdrt a rendelkezo rdszdben
fo glaltak szerint dontottem.

A Ket" 29. $ (3) bekezddsdnek a) pontja drteimdben - ha torvdny vagy kormdnyrendelet
eltdroen nem rendelkezik - az eljtrits megindit6s6r6l a hivataib6l indult eljar6sban az ismert
ugyfelet az elso elj6r6si cselekmdny elvdgz6sdt6i sz6mitott nyolc napon beliil 6rtesfteni kel1.

A Ket. 29" $ (4) bekezddsdnek b) pontja szerint az 6rtesitds csak akkor meliozheto, ha az
eljar6s megindit6sa utdn a hat6s6g nyolc napon beliil drdemben dont, vagy a kdrelmet drdemi
vizsg6lat n6lktil elutasitja, vagy az elj6r6st megszrinteti. Figyelemmel arra, hogy az eljrir6s
megindit6s6val egyidejrileg a m6dosit6sr6l drdemben dontott a Fehigyel os6g, az drtesitds
megindit6.sar6l s2616 drtesftdst melloztem.

Az engeddly m6dosit6s6r6l a Vgrv. 30. $ (1) bekezddse, valamint a 7211996. (Y " 22.) Korm.
rendelet 12. $ a) pontj6.ban foglaltak figyelembevdteldvel hat|roztarn.

TftjekortaJom, hogy az el6irdsokban foglaltak teljesitds6nek elmulaszt6sa, illetve ahatttrozatbart
el6irtak nem megfe1el6 teljesitdse esetdn a Ket. 127 . g (1) 6s (2) bekezddse alapjan a vdgrehajt6st
elrendelem, tov6bb6 a Ket. 134. $ a)-e) pontja szerinti jogkovetkezmeny alkalmazds6nak van
helye.

A Vgtv. 321A. (1) bekezd6se szerint, aki jogszab6lyban, hatos6gi hatixozatbm. vagy
kozvetlentil alkalmazand6 kozcjss6gi jogi akhrsban szerepl6 vizgazdfikod6si el6irdst megszeg,
a jogs6rt6 magatart6s sfly6hoz igazodo vizgazdhlkod6si birs6got k<iteles ftzetnt.

A fellebbezesi eljdrfis dijrinak m6rtdk6t a az illet,ikelvdl szolo 7990. dvi XCru. tcirvdny
melldkletdnek XIII. 2. d) pontlai1a el6.

III. Kozds indokolS"s

A hatfuozatok egy dontdsbe foglal6sanak lehetosdgdt a Ket. 73. $ (3) bekezddse brrtositja.
Tekintettel arra, hogy a Ket. 7. $ drtelmdben a kozigazgatS.si hatosdg a koltsdgtakardkossd.g ds
a hat6konys6g 6rdekdben rigy szewezi meg a tevdkenys6gdt, hogy az az iigyfdlnek ds a
hatos6gnak a legkevesebb kolts6get okozza, es az elj6l6s a lehet6 leggyorsabban lezdrhato
iegyen, ezert ahatArozatok egy dontdsbe foglal6siir6l dontottem.

A fellebbezeshez val6 jogot a Ket. 98. $ (1) bekezddse biztosida, az el6terjesrtesdre nyitva
6il6 hatarid6t a Ket. 99. $ (1) bekezd6se 6llapitja meg. Az eloterjeszt6s m6dj6t a Ket. 102" $
( 1 ) bekezdd se hathrozza meg.

A Ket. 73. $ (3) bekezddse szerint az egybefoglal6s az egyes dontdsek meghozatal6ra
vonatkoz6 hataridoket 6s a jogorvoslati szab6lyok alkalmazhstrtnem 6rinti.

Jelen hatarozat a Ket. 7i. $ (1) bekezdds6n es aJ2. $ (i) bekezd6s6n alapul.

A Feltigyel6sdg feladat- 6s hat6skordt, valamint illetdkessdg6t a kornyezenddelmi,
termdszetvddelmi, viztigyi hat1sdgi ds igazgatdsi feladatokat elldt| szervek kijel1ldsdrdl szol6
34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet i7. $-a ds 1. sz6mri melldklet6nek IV. 5. pontja
szabilyozza"



Jelen hat6rozatok hat6s6gi nyilv6ntartdsba vdteldrol - annak jogerore emelkeddsdt kovetoen -

intdzkedem.

Jelen dontds - fellebbezes hidny6ban, krilon drlesitds n6lkiii, a torvdny erejdnel fbgva - a
fellebbezdsi hat6rido leteltdt koveto napon jogerore emelkedik. A dontds kozles€nek napja az
a Dap, am elyiken azt kezbesitettdk.

Budapest, 2AB" janutu 2.
Dolla Eszter

rgazgato
megbizds6b6l:

Szabados Zsoitnd s. k.
irodavezeto

Kapie&: i.igyintdzoi utasit6s szerint
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KöZEP-DUNA-VöLGYI
TERMESZETVEDELMI ES

KÖRNYEZBTVEDELMI,
vizücyr rrr,ücyBr.ósBc

Kérjük,

Ikt. sz.: KTVF: 4858-312013.

válaszában hivatkozzon iktatószámunkral

Tárgy: Isaszeg, Szentgyörgypusáa vízellátása
tárgyában kiadott, H.836-319I. számú
vízj ogi tizemeltetési engedély módosítása

Vízikönyvi szám: 6.2fF l 689Előadó: dr. Nagy Mária
Rétvari Istvan
csáki Ferenc

H A T A R O Z AT
I.t Azlsaszegi Vízmű Kft. (2117 Isaszeg, Madách u. 14.; a továbbiakban: Kft.) részérekiadott,
H.32338-7/98. számon módosított, H.836-3l199I. szétmu,6.2lF1689. vízikönyvi számú vízjogi
üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

módosítom
azalábbíú< szerint:

2.1 A vízjogi tizemeltetési engedély 1./ pontjáb an az engedélyes személye az alábbiak szerint
módosul:
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.; a továbbiakban Engedélyes)

3./ A vízjogi íjzemeltetési engedély 3.1 ponljamódosul az alábbiak szerint:

E vízjogi iizemeltetési engedély 2014.június 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szülaéges
kérelemről és mellékleteiről szőIő 1811996. (VL 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakbarr:
1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4.t Avajogi tizemeitetési engedély 4.) Kikötések: pontja kiegészül az alábbielőírasokkal:

1. A trrlajdonos vagy az ijz.emeltető személyében bekövetkezett változást EngedéIyes köteles
30 napon belül bejelenteni a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség).

2. A kút megfelelő műszaki állapotanak megőrzéséről, zárásfuóI, védőteriiletének
karbantartásaról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
A kutnái kuttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza az uzemeltető megnevezését,
kivitelezés évét a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkúffirás szakrnai
követelménlleiről szőlő rcIDOa7. CXII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban fi1l2007.
CXII. 23.) KvVM rendelet] 7. § (4) bekezdése alapjan.

3. Vízminőség-vizsgálat céljából avízlnílkutból kitermelt vízbőI felévente mintát kell venni
és meg kell vizsgálni a víziközművek üzemeltetéséről szőlő 2712002. (IV. 25.) KöViM
rendelet [a továbbiakban: 2Il2002. GV. 25.) KöViM rendelet] előírásainak
figyelembevételével. Az eredmények értékelésénél az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjérőI szóló 20Il200I. (X. 25.) Korm. rendeletben megszabott
hatarértékeket kell fi gyelembe venni.

Levelezési
Telefon:

54l E-mail: kozepdunavolgyi@zotdhatosag.hu
478-45-20 Honlap: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu

l072 Budapest, Nagydiófa u, l0-12.
hétfőtöl csütörtőkig: 900- 1600-ig, péntek: 90o- 1200-ig
hétfö, szerda: 90o - 1200, l300 - l600-i", péntek: 9oo - 12oo-ig

cim: 7447 Budapest, Pf.:
478-44-00, Telefax:

Zöld Pont lroda:
Ügyfélfogadás:

Ügyintézöi ügyfélfogadás:
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5.

6.

7.

8.

*§"2ILZ002. (rV. 25.) KöViM rendelet 6. § (O bekezdése alapjan ei kell végemi a kút
tríciumvizs gálatát, az ercdményeket be kell nyujtani a Felügyelőségre. Amennyiben 6 éven
belül történt 'tríciumvizsgálat a kutakban" elegendó az aklaeditált mintavételi
jegyzőkönyv és az akkrediált vízvizsgálati glgílményeknek a Felügyelőség részére történő
megküldése.
tsenyújtási határidő: zaA. március 31.
A mintavételeket és laboratóriumi vizsgalatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve
aki<reditált laboratóriummal kell elvégeáetni a felszín alatti vizek védelméről szőIő
21912004. CVII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésében foglalt előírás alapjan. A
fentieket az éves jelentés benyújtásával egy iclőben igazolni kell.
A kút nyugalmi vízszintjét, üzemi vízszintjet és űzhozamát a2Il2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet 6. § (17) bekezdés szerint havonta meg kell mérni és rögzíteni.
A kitermelt vízmennyiség mérését vízőráva| kell biztosítani és a vtzm&ő őra éllását
havonta le kellolvasni és rögzíteni.'
Az území mérések eredményeit összefoglalóan, kiértékelve évente, tárgyévet követő
nárcius 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőség részére. A vizsgalati gyakoriságot a
vizs galati eredmények fiig gvényében a Felügyelőség módo síthatj a.

9. Az első, 20t3. évre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtási határideje:
2014. március 3I.Eú.követően az adatszolgaltatast rendszeresen határidőre teljesíteni kell.

10. Be kell nyujtani a Felügyelöségre a vízjogi iizemeltetési engedélyben leírtaknak
megfelelően módosítotr, a 10112007. CKII. 23.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint összeállított irzemelteté si szabá|yzatot.
Benyújtási határideje: 2013. május 31.

11. A H. 836-311991. számon kiadott, majd többször módosított vízjogi üzemeltetési
engedélyben (vízikönyvi szám: 6.2lFl689) ' szereplő létesítnényekre vonatkozóan a
18lt996. (VI. 13.) KIIVM rendeletben meghatátozott tartalmú, &\alizút engedélyezési
dokumentaciót és meilékleteket be ketl nffitani a Felügyelőségnek.
Benffitási határidő: 2074. február 28.

12. Az igényelt vízmennyiség és/vagy a vízhasnÉlati cél módosítasa esetén a vrzjogi engedély
módosítását ketl kérni.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szőlő 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejuleg megallapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 30 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.

E döntés elien a közléstői számított 15 napon 5elüi az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédeimi és Yíntgyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez két
példanyban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történó
benyújtására a megfelelö technikai háttér hianya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljarás
díja 15 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Á[amkincstárnál vezetett 10032000-01711806-
00000000 számú előírényzat-felhasmálasi számlájara átutalási megbízással vagy postai úton
készpénz-átutalasi megbízással (csekk) kell megfizetni.,

INDoKolÁs
Engedélyes a H. 836-3/Iggt számon kiadott, H.32338-7/98. számon módosított vízjogi
üzemeltetési engedély (Vízikönyvi szám: 6.2lFl6S9) módosítását kérte 2012. október 18,
napjan kelt kérelmében az engedélyes személye tekintetében.



A kérelmet és mellékleteit a18/l996. CW. 13.) KIIVM rendelet előírásai szerint ellenőriáem és

§regallapítoffam, hgw a beadvany taÁmarza:

- az Engedélyes iizemeltető megnevezését címét;
- Isaszeg Varos Önkormanyzata és Engedélyes között létrejött bérleti-rizemeltetési

szerződést (kelt: 2012. június 27.);
- igazolást a megfizetett igazgatasi szolgáltatasi drjról.

Á vízgazdálkodási hatósági jogkör gtakorlásáról szőIő 7211996. N.22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 7211996. U. 22.) Korm. rendelet] 12. § a) pontja szerint a vízjogi engedélyt a
Felügyelőség a kiadásnál irányadó szempontok alapján hivatalból módosítja abban az esetben,
ha megváltoztak azok a feltételek és adottságok, amelyek az engedély kiadásanak alapjául
szolgáltak, különösen, ha a módosítást a közérdek érvényre juttatása érdekében, lnilön
jogszabályban meghatározott feltételek, közegészségügyi, környezetvédelmi, vízgazdáIkodási
vagy.természetvédelmi szempontok teszik sztikséges sé.

Tekintettel ara, hogy a H. 836-3ll99I. szárnon kiadott, H.32338-7/98. számon módosított
vízjogi tizemeltetési engedély nem tartalmazza teljes körűen a jelenleg hatályos jogszabályok
alapjan történő rendszeres adatszolgáltatásra, valamint a vízilétesítmények üzemeltetésére
vonatkozó előírasokat, az engedély aktualizálása szükséges, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.

Az iizemeltetési szabáIyzatot, valamint az üzemeltetési utasítás felülvizsgálatát a ZIDOaZ.
(IV. 25.) KöViM rendelet 3. §-a, valamint 8. §-a alapjan írtam elő.

Fentiek alapjan az engedély módosítasar ől a vízgzdáIkodásról szőIő 1995.évi LVII. törvény (a
továbbiakban:Vgtv.) 30. § (1) bekezdése, a72ll996. N.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
b), c) pontjai, a 12. § a) pontja alapjan, valamint a Ket. 71, § (i) bekezdésének megfelelóen
döntöttem.

Az ígazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetyédelmi, természetvédelmi, tlailan,tint a
vízügli hatósági eljárások igazgatási szolgáItatási díjairól szőIő 3312005. CXII. 27.) KvVM
rendelet [a továbbiakban:3312005. CXII. 27.) KvVM rendelet] i. meilékletének 24. sorszám
2.2,6.7. pontjai, valamint 28. és 52. sorszáma alapjan állapítottam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megíizette. (a számlak számai: Ál<-ZtltZOt3.,
AK-2l6 1201 3, KTVF: 4858-212013., KTVF: 4858-3 l20I3. számokon iktatva.)

A fellebbe zéshezvaló jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése állapída még. A fellebbezési eljarás düának mértékét a 3312005.
C{II.27 .) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Felhívom figyelmét, hogy a Vgrv. 15lA.-15/E §-ai rendelkeznek a vízkészletjarulék
fizetésről, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szőlő 4311999. (XII. 26,) K}IVM
rendeletszabályozzaavízkészletjarulékkiszámítasát
Tájékortatom továbbá, hogy fizetési kötelezettségét a Budapesti Felügyelőség 10032000-
0 1 7 1 1 8 06-3 1 000006 számlaszámára kell telj esíteni.
A vízkészletjarulékkal kapcsolatos magyarazó szövegek, alapadatok (dljak, szorzók),
adatlapok a www.vkj.hu intemetes honlapon találhatók, letölthetők.



* Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak te$esítésének elrnulasáása, illetve a határozatban

elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 6l. §-ban meghatározott mértékű eljárasi
bírság kiszabasanak van helye, melynek legkisebb összege ötezer fodnt, legmagasabb összege
természetes személy esetén örszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezö szervezet esetén egymillió forint. Az eljarasi bírság egy e§arasban, ugyanazon
kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hataskörét, illetékessógi tertiletét a környezetvédelmi,
természetyédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelaléséről szőlő
34712006. QilI. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja
szabá|yozza.

Jelen döntfs * fellebbezés hianyában, lcilön értesítés nélkül - a fellebb ezési határtdő leteltét
köveJő napon jogerőre emelkedik.

B u d ap e s t,2OI3. jamnr 25.
Dolla Eszter

igazgatő
megbízasából:

k*: i

ü_94:§§3llr.
Szabados Zsoltré s. k.

irodavezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint
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Ikt. sz.:

K e r j i i k ,  v 6 l a s z 6 b a n  h i v a t k o z z o n

KTVF: 54934-212012. TargY:

i k t a t 6 s z i m u n k r a  !

Isaszeg telepuldsi szennryizelvezet6
hillozat 6s szennyvifiis^it6 telep KTVF:
S905-S/20 1 0. sz6mir vizjogi rizemeitetdsi
engeddly6nek m6dosit6sa

Vizikiinyvi szfm: 6.2110 137 4Eload6: dr. Nagy M6ria
Rdtvari Istvan

H A T  A  N O Z  AT

l.l Az Isaszegi Vizmii Nonprofit Kozhasznir Kft. (2117 Isaszeg, Rak6czi u' 18., a

tov6bbiakb*, tcft.) rdszdre kiadott, KTVF: 8905-8/2010. sz6mit, 6.21rc,374 vizikonyvi

szdmri hatfurozatot - egydb rendelkezdseinek v6ltozatlanul hagy6sa mellett -

mr6dositom

az al6bbiak szerint:

Z./ Azenged6ly 1./ pontj6ban az enged6lyes szelnelye az al6bbiak szerint m6dosul:

Dabas 6s kornydk e Y izngyi Kft . (237 0 Dabas, Szdchenyi u. 3. ; a tov6bbiakban Engeddlyes)

3.,1 Avnjogi tizemeltetdsi engeddly 4.lF,lflirhsok pontja kieg6szi.il az alihbiil< szerint:
- Az 6rintett telepiil6shez tartozo szennyvizelvezet6 rendszerre vonatkoz6an a meg16v6

6llapotot tiikroz6, aktrahzillt, utcdk szerinti listft tartalmaz6 dokument6ci6t (utca n6v,

vezetdk jele, vezetdk hossz, anyaga, 6tmdr6, szakaszhatdrok, valamint az 6temel6k

mtiszaki adatait, a szennyv iigqjtO h6l6zat kapacit6s6rtdkdt m3lnap 6s

Lakosegyendrtdkben meghatiirozva) a Kdzep-Duna-volgyi Kornyezetv6delmi,

Termdsietv{delmi 6s Vizrigyi Fehigyel6s6gre (a tov6bbiakban: Feliigyelos6g) be kell

nyijtani.
A dokument6ci5hoz mell6kelni kell Isaszeg szennyvizelvezeta rendszere tekintetdben az

akfualizalt iizemeltet6si szabitryzatot, valamint azizemeket6si 6s karbantartSsi utasit6st.

Hat{rid6: 2013. jrfrnius 30.

A fenti eloir6sok hatarid6re t6rt6n6 onk6ntes teljesit6sdnek elmarad6sa eset6n a kozigazgatdsi

hatdsdgi eljdrcis 6s szolgdltatds dltaldnos szabdlyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. torv6ny (a

tov6bbiakban: Ket.) 134. $-6ban 6s 61 . $-6ban foglaltak alkalmaz6s6nak van helye.

Egyidejiileg meg6llapitom, hogy az igazgatirsi szolgdltatdsi dij m6rt6ke 96 000 Ft, melyet

Enged6lyes megfizetett.

L e v e l e z 6 s i
T e l e f o n :

c i m ' .  1 4 4 ' 7  B u d a p e s t ,  P f . :  5 4 1

4 7  8  - 4 4  - 0 0 ,  T e l e f a x :  4 7  8  - 4 5  - 2 0
E - m a i l  :  k o z e p d u n a v o l g y i @ z o l d h a t o s a g ' h u

H o n l a p :  h t t p : / / k d v k t v f . z o l d h a t o s a g . h u

ZOld  Pont  I roda:  1072 Budapest ,  Nagyd i6 fa  u .  10-12 .

Ugyfd l fogadds:  hd t f6 t6 l  csu tor tok ig :  9oo-  16oo- ig ,  pentek :  900-  12oo- ig

U- . , . - r , i i l t€z6 i  l rg , r r f f  l fogr . r l i s :  hd t t6 .  szerc la :  900 -  l2oo ,  13oo l60c- ig .  pdntek :  ! t "0  " '  l2oo- ig



E dont6s eilen a kozldst6l szftmitotl 15 napon behii az Orszdgos Kcirnyezetvddelmi,
Termdszetvddelmi 6s Vizrigyi F6feliigyel6sdgnek cimzetl, de a Fehigyelos6ghez kdt
p6ld6nyban benyirjtando fellebbez6ssel lehet dlni. A fellebbez6s elektronikus fton tortdn6
benyrijtdsara a megfelel6 technikaihifiler hianya miatt nincs lehet6sdg. A fellebbezdsi elj6r5.s
dija 48 000 Ft, amit a Feliigyelosdg Magyar Allamkincstfumill vezetett 10032000-01711806-
00000000 szlrnu elSirfinyzat-felhaszn6l6si sz6mldj 6ra fftutallsi megbiz6ssal vagy postai riton
keszp enz- 6tatal6si me gbizds sal (csekk) kell me gfi zetni.

INDOKOLAS

A Kft. KTVF: 8905-812010. szdmon (Vizikonyvi sz6m: 6.21101374) vizjogi rizemeltetdsi
engeddiy kapott.

Engeddlyes a KTVF: 8905-8/2010. sz6mri vizjogi tizemeltetdsi engeddly m6dosit6s6t kdrte
2012. okt6ber 18. napjan kelt kdrelmdben az engeddlyes szemdlye tekintetdben.

A kdrelmet ds melldkleteit a vfzjogi engeddlyezdsi eljdrdshoz sziilrsdges kdrelemrdl ,is
melldkleteirdl szolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eloinisai szerint ellen6riztem ds
meg6llapitottam, hogy a beadv6ny tartaTmazz a:

- M Enged6lyes rizemeltetd megnevezdsdt, cfmdt;
- a bdrleti rizemeltet6i szerzldest (kelt: z\I2.junius 27.);
- a Kft. hozzf46rulo nyilatkozat6t (kelt: 2012. szeptember 17.);
- igazolast a me gfizete tI igazgatasi szolgfitatilsi dij 16l.

Az iizemeltetdsi szabillyzatot, valamint az rizemeltetdsi utasft6s fehilvizsgdlatdt a
v{zikozmilvek ilzemeltetdsdr1l sz6l6 2112002. (fV. 25.) KdViM rendelet 3. $-a, valamint 8. $-a
alapj6n irtam elo.

Fentiek alapjan az enged6ly m6dosit6sar6l a vizgazddlkoddsr1l szolo 1995. dvi LVII. tcirv6ny 30.
$ (1) bekezddse, a vizgazddlkoddsi hat1sdgi jogkOr g,,akorlasdrol szolo 7211996. N.22.) Korm.
rendelet 11. $ (1) bekezdds b), c) pontjai alapjin, valamint a Ket. 71. g (1) bekezd€sdnek
megfelel6en dcintottem.

Az igazgat6si szolg6ltatdsi dij m6rt6k6t a kdrnyezetyddelmi, termdszetvddelmi, valamint a
vfziigyi hatosdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dfjairdl sz6lo 3312005. CKII. 27.) KvVM
rendelet (a tovribbiakban:3312005. CXII. 27.) KvVM rendelet) 1. melldkletdnek 24. sorsz|nt
6.3.,7.2.1. pontjai, valamint 28. 6s 52. sorsz6ma alapjdn 6llapftottam meg. Az igazgatisi
szolg6ltat6si dijat Enged6lyes megfizette. (a szimia szttma: I<I-32I012012, KTVF: 54934-
2/2012. szdmon iktatva.)

A fellebbez€shez val6 jogot a Ket. 93. $ (1) bekezd6se biztositja, eloterjesztds6nek idej6t a
Ket. 99. $ (1) bekezd6se 6llapi{1a meg. A fellebbez6si eljar6s dijenak m6rtdkdt a3312005.
(X11.27.) KvVM rendelet 2. $ (4) bekezd6se irja el6.

T6jdkoztatom, hogy az el6ir6sokban foglaltak teljesit6s6nek elmulasztasa, illetve ahatirozatban
eloirtak nem megfelel6 teljesit6se eset6n a Ket. 127. S (2) bekezddse alapjan a v6grehajtfst
elrendelem, toviibb6 a Ket. 134. $ d) pontja szerint, a 61. $-ban meghatarozott m6rt6lai eljar6si
birs6g kiszab6sanak van helye, melynek legkisebb osszege iitezer forint, legmagasabb osszege
term6szetes szemdly esetdn otsz|zezer forint, jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
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rendelkez6 szervezet esetdn egymilli6 forint. Az eljar6si birsAg egy eljar6sban, ugyanazon
kotelezetts6g ismdtelt megszeg6se esetdn ism6telten is kiszabhat6.

A Feliiglel6sdg feladat- ds hat6skor6t, illetdkessdgi tertiletdt a kdrnyezetvddelmi,
termdszetv,\delmi, viztigyi hatdsdgi ds igazgatdsi feladatokat etldtd szervek kijel6ldsdr6l sz6l6
34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. $-a 6s 1. sz6mri melldkletdnek IV. 5. ponda
szabiiyozza.

Jelen dtint6s - fellebbezds hiany6ban, krilon 6rtesftds ndlkiil - a fellebbez6si hataridS letelt6t
kovet6 napon joger5re emelkedik.

B u d ap e s t, 2013.januar 3.
Dolla Eszter

igazgat6
mesbiz6sdb6l:

Szabados Zsoltn6 s. k.
irodavezet6

Kapjak:
Ugyint6z6i utasit6s szerint



lsaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.
,2117 lsaszeg, Rákócziu. í8.
§sl./Fax: 06281 494-5 17
É-mail; isaszeoikft@invitel, hu

3. sz. me|léklet

lsA§zEGtvÍztxözmÚ
gÉnLrn-üzEu ELTETÉsI szenzóoÉsnez

FELHAszNÁt_Ól ecyeNÉRTÉK FE} szÁMÍTÁ§

Tartalomjegpék:
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} .trsaszeg, várogi vízmű



{saszegi Vízmű Nonprofit közhasznú Kft .

S17 lsaszeg, Rákóczi u. 18.

Fel haszná lói egyenérték szám ítás
összesen

Felhasználói egyenérték: FE = A + B + Kx4

A. Lakossági bekötések
Lakossági ivóvízbekötés
' Főmérö

elkülön ített vízhasználó (almérő)

Lakosság i szennyvízbekötés
Fömérö
elkülönített vízhasználó (alméró)

3 835
64

3 141
64

3 899

3 205

8 222

B. lntézmények részére értékesített
Éves vízmennyiség 2%-a 25 4gO m3 x 0,02 51O
Éves elvezetett szennyvízmennyiség 2%-a 9 187 m3 x 0,02 184

K. Gazdálkodó szeryezetek kvótája
Víz megváltott kvóta 12 m3lnap x 4 48
Szennyvíz megváltott kvóta g4 m3/nap x 4 376

FE. lsaszeg felhasználói egyenérték összesen:

694

424



{saszegi Vízmú Nonprofit közhasznú Kft.
§17 lsaszeg, Rákóczi u, 18.

Felhasznátói egyenérték
lsaszeg, városlvízmü

Felhasználói egyenérték: FE = A + B + Kx4

A. Lakossági bekötések
Lakossági ivóvízbekötés

fömérő

. "lkülönített 
vízhasználó (alméró)

B. lntézmények részére értékesített
Éves vízmennyiség 2%-a 23 919 m3 x 0,02 478

K. Gazdálkodó szervezetek kvótá|a
Víz megváltott kvóta 12m3/napx4 48

3 808
64

3872

478

48

FE. lsaszeg városi vízmű felhasználói egyenérték összesen: 4 398

.,:) 
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f,saszegi V]zmű Nonprofit közhasznú Kft .

§17 lsaszeg, Rákóczi u. 18,

Felhasználói egye;rérték
lsaszeg Szentgyörgypusztá ivóvízellátása

Felhasználól egyenérték: FE = A + B Kx4

A. Lakossági bekötések
Lakossági ivóvízbekötés

fómérő

, "lkülönített 
vízhasználó

B. lntézmények részére számlázott
Éves vízmennyiség 2%-a 1 5/1'm3 x 0,02 32

27
o

27

32

FE. Szentgyörgypu§ztai vízmű felhasználói egyenérték össz.: 59



\lsaszegi Vízmű Nonprofit közhasznú Kft.

WtZ lsaszeg, Rákóczi u. 18,

Felhasználói egyenérték
lsaszeg települési szennyvízelvezető hálózat

Felhasználói egyenérték: FE = A + B + Kx4

A. Lakossági bekötések
Lakossági szennyvízbekötés

fóméró g M1
elkülönített vízhasználó (almérő) 64

a

B. |ntézményekrészéreértékesített
Éves elvezetett szennyvízmennyiség 2%-a 9 187 m3 x 0,02 184

3 205

184

K. Gazdálkodó szeryezetek kvótája
Szennyvíz megváltott kvóta 94 m3/nap x 4 376

FE. lsaszeg városi vízmű felhasználói egyenérték összesen: 3 765

376


