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VIZIKOZTWO
nnnr,r rl-ii zuMELTE rr sI szunz,Ouf s

amely l6hej tttt egyr6szr6l
Asz6d 6s 2 T{rsult Onkom{nyzat Csatornamii Tutajdonkdz0ss6ge (2170 Asz6d,
Szabads6g tdr 9., ad6szirma: 27882436-2-13, k6pviseli: Sztan Istvan Asz6d Varos
polg6rmestere)
a Csatornamti Tulaj donkdzdssdg tagi ai :
Gesztor:

Asz6d V{ros Onkorm{nyzrt (2170 Asz6d, Szabads6g t6r 9., ad6szdma:
15730435-2-13, stat iszt ikai  szhm 16188, k6pvisel i :  Szt6n Istv6n
polg6rmester)

Tag ja i :
- I)omony K6zs6g Onkorm{nyzat (2182 Domony, F6 u. 98., ad6szhma:

15734721-2- l3,stat iszt ikai  szim: 04808, kdpvisel i :  Tant6 Csaba
polg6rmester)

- Iklad Kdzs6g Onkormfnyzat (2181 Iklad, R6day ter 1., ad6sz6ma:
15734714-2-13, stat iszt ikai  szhm: 03300, kdpvisel i :  Madar6sz Istv i ln
polg6rmester)

mint bdrleti-tizemeltet6sbe ad6, vizikdzmii eltdt6sdrt felel6s hrlajdonos -a tov6bbiakban:
B6rbead6-,
m6sr6szr6l a DAI(OV Dabas 6s Kdrny6ke Vizflryi Kft
/sz6khelye :2370 Dabas, Szdchenyi u. 3.,
c|gegyzdkszftm: I 3 -09-066 1 7 | , nyrlvSntart6: Pest Megyei Bfr6s6g mint Cdgbir6s6g,
statisztikai sz6mj ele: I 08 00870-3 600- 1 I 3 - 1 3, ad6szimra: 1 0 800 870-2- 1 3,
banksz6mla szfuma/i; 65500109-11009814; 64400068-10608771; 65500109-00011970-
55500001 ; 655001 09-0001 1970-5550001 8
k6pviseli Jasper L6r6nt igyvezetill,
mint b6rleti-iizemeltet6, vizikdzmri szolgfuItat6 -a tov6bbiakban: B6116-
krizott a B6rbead6 torzsvagyon6ban 16v6 vizkozmivek tizemeltet6s6re a vizikdzmri-

szolghkatdsr6l sz6l6 20ll.6vi CCD( tdrv6ny (tov6bbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti

vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCU. t<irv6ny (tovdbbiakban: Nvtv.) alapjan alulirott napon 6s

he lyen az alilbbi felt6telekkel :

r. A sznRz6ufs wcr6rfsfnn rnlJocosit6 r0ntir,nmxvr'r
l. A felek meg6llapitjiik, hogy a vizikrizmii ell6t6s6rt felel6s B6rbead6 telepiil6si

rinkormrlnyzat a helyi dnkormrlnyzatokr6l sz6I6 1990. 6vi LXV. tdrv6ny 8. $ (a) bek.

szerint kdteles gondoskodni a telepiil6s eg6szs6ges iv6viz ell6t6sar6l 6s az (1) bek.

szerint feladata i csatomin6s (a keletkezb szewryvizek elvezet6se 6s -tisztit6sa), mely

kdtelezettsdgb6l 6s feladatb6l ad6d6 vizikdzmii-szolg6ltatas elliltfusdt,jelen szerz6d6s

megkOtds6vel a B6rl6re nrltfuza 6t.



2. A felek meg6llapitjak, hogy 86116 Magyarorszhgon bejegyzett, a gazdasfigi
tarsasdgokr6l sz6l6 2006.6vi IV. tv. alapjrin mtik6d6 korl{tolt feleldss6gfi tdrsasig,
amely nem 6ll cs6d-, felsz6mol6si vagy v6gelsz6mol6si eljrir6s alatt 6s mint ilyen a
Vksztv. 35. $ (2) bek. szerint vizikdzmri-szolgilltat6i tev6kenys6get l6that el, tarsas6gi
szerz6d6s6ben a TEAOR 3600 Viztermelds, -kezel6s, -ell6tas tev6kenys6g
f6tev6kenys6gk6nt, a TEROR 3700 Szewryviz gy0jt6se, -kezel6se, bejegyzett
tevdkenysdgk6nt szerepel. B6rtd Nvtv. 3. $ (1) ag) pont szerint 6tl6that6 sz,entezet,
melyben helyi dnkormrinyzatok 100 %-os rdszesed6ssel rendelkeznek.

3. Szerzldb felek megr{llapitj6k, hogy a Nvtv. 12. $ (9) a/ bek. szerint a helyi
dnkorm6nyzat, azaz B6rbead6 a tdrzsvagyon6ban l6v6 vizikdzmtil6tesitrn6nyek
mrik0dtet6sdr6l koncesszi6s szeruldds megkdtdse n6lkiil rigy is gondoskodhat, hogy
olyan gazddlkod6 szervezetet hoz l6tre, amelyben (tiibb helyi dnkorm6nyzattal
kdzdsen) kizar6lagos r6szesed6ssel rendelkezik. B6rbead6 a 86116 korl6tolt
felel6ss6gti tarsasdg r6sztulajdonosa, teh6t fennfllnak a p{lyfzat n6lkiili szendd6s
kdt6s6re feljogosft6 kdrfllm6nyek

4. Szerz6d6 felek kikdtik, hogy a vizikdzm.d iizemeltet6si jogviszony pilIyinat n6lktili
l6trej0tt6t megalapoz6 kdriilm6nyeket a szerz6d6st k0t6 felek egyoldahian, a
szerz6d6ses jogviszonytartamaalattnemvilltoztathatj6kmeg.

n. A szERzoDfs rAncyL, TEROLETT fS m6nnr,r HATALYA, MonOSirAS^L

1. B6rbead6 a ktzfr6lagos tulajdon6t, tOrzsvagyonirt k6pez6 vizikdzntiveket -jelen

szerz6d6sben rlszletezett felt6telekkel- fitadja B6rl6nelg hogy az ell6t6si
kdtelezetts6g6b6l ered6 viziktizmti-szolg6ltat6st ellassa, iizemeltesse az fiffett
vizikdzmiveket. A 86116 feladata mindazon vizikdzmii tizemeltetdsi tev6kenys6gek
cisszess6ge, amelyek a jogszabillyokban, hat6s6gi enged6lyekben 6s az iizemeltetdsi
szabilIyzatban el6irt kdvetelmdnyek teljesitdse 6rdek6ben okszeriien mertilnek fel,
kiilondsen a vizik0zmti miiszaki 6rtelemben vett napi iizemben tart6sa, karbantartdsa
6s javitlsa, koziizemi szerz6d6s-kdt6s, szirriin6s, iigyf6lszolgitlatmrikddtetdse.
Jelenszerz6d6sazal6bbivizikdnrfi-szolghltatitsi6gazatokraterjedki:

X kdzrniives szennyv izelv ezet9s
(A ndryzetben X-el jel0lend6.)

A szerzbddshez csatoland6(k) a hat6lyos vizjogi iizemeltet6si enged6ly(ek), mely(ek)
az futadott-6tvett vizlk}zm'd pontos megnevezds6t, mennyis6g6t, rdszletes miiszaki
lefr6s6t tartalmazza.

Az ellfitilsiteriilet a fentieknek megfelel6en
X kdzmtives szennyv izelv ezetds telepiil 6 s kdzigazgat6s i teriilete,
valamint (t6rs6gi ell6tas eset6n) a ktivetkez6 telepiil6sek tertilete:
Asz6dr l)omony,Iklad.
Az 6tadott, illetve 6tvett vizikdzmii pontos megnevez6se :
Asz6d kdzpontrl szennyvizelvezetdsi agglomer{ci6, Asz6d V{rosr l)omony Kdzs6g

6s Iklad Kdzs6g szenn;vfucsatoma-hfl6zata.
(A n6gyzetben X-el jel0lend6.)



m.

3.

5.

7.

1.

Jelen szerz6d6st a felek2012. jfilius 1. napj6t6l 2027. jrinius 30. napjfig terjed6 15
6ves hataro zott idbtartamra kOtik.

Jelen szerz6d6s hat6lyba l6p6sdvel egyidejiileg a B6rbead6 6s az el6z6 vizikdzmti
szolg6ltat6 kdzdtt kor6bban a vizikdnnivek iizemeltet6sdre l6hejdtt szerz6ddsek
hat6lyukat vesztik. E t6nyr6l az5intett iizemeltet6t a B6rbead6 ir6sban drtesiti.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6st l<rzar6Iag ir6sba foglalt
meg6llapod6s alapjrin m6dosithatjrik, melyet B6rbead6 dnkorm6nyzati k6pvisel6-
testtiletdnekhatirozattal j6vdkellhagynia.

Felek kOtelezetts6get v6llalnak arra, hogy amennyiben a vizikdzmii-szolg6ltat6st
6rint6 jogszab6lyviitozits kdvetkezik be, rigy jelen b6rleti-iizemeltet6si szerz6d6st
annak megfelel6en m6dosftj ak.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6dds hat[lya alatt kd'ztis megegyezdssel a
jelen b6rleti-iizemeltetEsi szerzoddst vagyonkezel6si szerz6d6ss6 b6vithetik.

A VAGYONTARGYAK fS AZ IJTHOZ KAPCSOL6N6 JOGOK fS
KOTELEZETTSf,GEK AUNASI

A B6rbead6 b6rleti-iizemeltet6sbe adja, a B6116 pedig bdrleti-tizemeltetdsbe veszi az
dnkormilnyzat kjz{nllagos tulajdon6t k6pez6, tdrzsvagyon6ba tartoz6, a teleptilds
kdzigazgatr{si teriiletdn tal6lhat6 vizikdzmiiveket /ing6 6s ingatlan vagyontargyakat/
per-, teher- 6s ig6nymentes 6llapotban azzal, hogy a B6rbead6 szavatolja, hogy a
vizikdzm'd tizemeltetdshez 6tadott, birtokba adott vagyontargyak tekintetdben
harmadik szemdlynek nincs olyan joga, amely a B6rl6nek a jelen szerz6ddsb6l ered6
iizemeltetdsi j o gait me gakad6ly oznt v agy korI6tozn6.
Felek meg6llapodnak, hogy a B6rbead6 a jelen szerz6ddsben foglaltak szerint a
vizikdzmu tizemeltet6s ell6t6s6val kapcsolatos jogait 6s kdtelezettsdgeit fltadja
B6rl6nel a 86116 pedig ezeket futueszi a jelen szerzbdlsben meghatarozott kondici6k
szerint a szeru6d6s hatalyba 16p6s6nek id6pontj6val, a szerz6d6s id6beli hatSly5ban
meghat6rozotl156veshatarozottidftartamra.
A B6rbeall6 a szerzbdls al6irhs6val egyidejiileg a B6116 rendelkezdsdre bocs6tja a
vizikdzmii-szolg6ltatds tar:gydt klpezb vagyontargyak, kdnyveiben nyilv6ntartott
jegyzdkdt (t6teles leltar6t), a mtiszaki azonosit6sra vonatkoz6 adatokat, az ilIadott
vagyontargyak 6tadaskor fennrill6 brutt6 6s nett6 6rtekdt, valamint az alkalmazott
6rt6kcsdkken6si leinisokat. Felek az Stadhs-futv6tel t6ny6t jegyz6konyvben rdgzitik,
mely tartalmvzaa vizikdzmiivek 6s egy6b eszkdzdk t6nyleges 6tad6s-6tv6tel6t.
(1. sz. mell6klet.)

A B6rbead6 a Vksztv. el6inisa szerint a tulajdon6ban 16v6 vizikOzmri vonatkoz6s6ban
2015. december 31-ig vagyon6rt6kel6st vdgeztet. A vagyon6rt6kel6s -elv6gzds6t

kdvet6en- j elen szerz6d6s mell6klet6t k6pezi.

2.



3. A b6rleti-tizemeltet6sbe ad6s kiterjed mindazon dnkormanyzati t6rzsvagyont k6pez6
vizikdzn.d ldtesitrndnyre 6s berendez6sre (ingatlan 6s ing6 vagyonra, ezek
alkot6r6szeire 6s tartoz6kaira), amelyek jelen szerz6d6s hat6lybal6p6sekor a B6rbead6
tulajdon6t k6pzik, illetve azokra, amelyek a szerzodls hat6lya alatt l6tesi.ilnek, illetve
amelyeket a Vksztv. szerint B6rbead6 m6s tulajdonosokt6l 6wesz.
Szerzldo felek jelen szerzodlstfurgyltkdpezl vizikdzmiivekr6l -a szerzidds hat6lyba
l6p6s6t kdvet6 I dven beltil- mtiszaki (fot6dokument6ci6s) 6llapotfelm6r6st k6szitenek,
melyet e szerz6d6s melldkletek6nt kezelik. (4. szdmtmelldklet.)

86116 jogosult tv egyes tltvett vizikdzm.d vagyontrirgyak birtokl6s6ra, hasznillattra,
hasznainak szed6s6re. Az i$vett vagyontargyakra vonatkoz6 eszkdzhaszn6lati iogftt,
valamint a vizikdzmi-szolgiltat6si tev6kenys6g jog6t nem idegenitheti el, azokat nem
p6nzbeni hozzfujarulasklnt gazdas6gi tarsas6gba nem viheti be.

B6116 a vizikdzmii iizemeltet6s ell6t6s6ba alvfllalkoz6t vonhat be, a jogszabrilyi
keretek k6z6tt egyes tev6kenys6geket kiszervezhet, de ez esetben is rigy felel
kdtelezetts6gei teljesitds6drt mintha az adotttev6kenys6get maga vege7.I7e.

A B6rbead6 kiilon t6rit6s n6lkiil biztositja -jelen szerzldds titrgyfit nem k6pezo, de az
tizemeltetdsre 6tadott vagyontargyak mrikddtet6sdhez sztiks6ges- tulajdon6ban l6v6
foldteruletek, utak hasznfulatht A B6116 javina 6tengedi a vizlklzmti mtikddtet6shez
sztiksdges, a B6rbead6 javhra bejegyzett szolgalmi, vizelvezetlsi, vizdtvezetdsi,
vezet6k- 6s egy6b haszn6lati jogok gyakorl6s6t.

A B6rbead6 -illetve kor6bbi vizikdzmu szolg6ltat6j a- az iizemeltetdshez sztiks6ges
mtiszaki dokument6ci6kat, enged6lyeket 6s egy6b inform6ci6kat a szerz6d6s hat6lyba
l6p6sdt krivet6 30 napon beliil teljes kdriien 6s t6telesen a B6116 rendelkez6sdre
bocs6tja.

A vVKilNqTfi-SZOLGALTATASI TEWKIYYSfGET VircZ0 NfNT,6
FELADATAT, KoTELEZETTSf Cm

A B6116 az 6weu vizikdzmii miikddtetds6t jelen szerz6d6sben meghatarozott
terjedelemben, biztons6gosan, hat6konyan 6s megbizhat6an, a kdrnyezetv6delmi
kdvetelm6nyek, valamint az ell6t6sbiztons6g figyelembev6tel6vel v€'gzi.

A B6116 elvdgzi az iizemeltet6sre 6tadott vizikdzmiivek rendeltet6snek megfelel5
szakszer[i mtikddtet6sdt, igy kiildndsen:

- a vizikdzmiiizemeltet6s folyamatos 6s teljes kdrii ell6t6s6t;
- a hat6s6gi el6ir6soknak 6s a l6tesitm6nyek adoffs6gainak megfelelS

meruryis6gii 6s min6s6gii folyamatos szolgdltat6st,
- arendszeres min6sdgellen6rz6st akkredit6lt laborat6riummal;
- gondoskodik az tizemeltet6sre 6Wett vizikdzmii vagyon karbantart6sar6l,

fehij it6sar6l, hibaelh6rit6sar6l.

4.

5.

6.

7.

rv.
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6.

4.

5 .

7.

8 .

9.

B6116 jelen szerz6dds id6tartama alatt gondoskodni kdteles a kdzszolg6ltat6snak a
Vksztv., 6s a kapcsol6d6 jogszab6lyokban el6irt szakmai 6s szemdlyi felt6teleir6l, a
vonatkoz6 vizjogi iizemeltet6si enged6lyben 6s a mindenkori hat6lyos
jogszab:flyokban el6irtak teljesit6s6r6l. 86116 koteles tevdkenys6ge gyakorl6siihoz, 6s
azinemeltetdsi jogosults6ghoz sziiks6ges vizjogitizemeltetdsi engeddlyeket 6s minden
tov6bbi enged6lyt halad6ktatanul beszerezni, 6s ezeket j elen szerz6d6s id6tartama alatt
hat6ly6ban fenntartani.

B6116 az engedllyekben 6s jelen szerz6d6sben meghatitrozott keretek kdzdtt a
vizikdzmii rendszer teljesit6k6pessdg6nek m6rt6kdig a felhaszn6l6k r6sz6re vizikdzmrd
szolg6ltat6st nyrijt, a szolgilkatitst ig6nybe veruri kivan6k rendelkez6sdre rlll.

A B6rt6 kdtelezettslge az iizemeltet6s teljesit6s6hez sztiks6ges ing6 6s ingatlan
vizikdzmti eszkdzOk, megfelel6 mennyis6gii 6s min6s6gti j6rmii, gdp, eszkoz,
berendez6s biztositasa, valamint a sziiks6ges l6tszdmri 6s k6pzetts6gri szakember
alkalmaz6sa. A 86116 -ilyen jellegri igdny eset6n- a szindik6tusi szerz6d6s6ben
rdszletezett feltdtelek szerint munkajogi jogut6dlassal dtveszi a jelenlegi iizemeltet6
f6ilesf dolgoz6it 6s 6ket Jehet6s6g szerint- az el6zb munkav6gz6si helyiikdn
tov6bbfo gl alkoztatja.

Az ellhtasbiztons6g fenntart6sa 6rdek6ben a B6116 elvlgzi azokat a hibajelleggel,
viiratlanul felmertil6 beavatkoz6sokat, amelyek a sz6mvitelr6l sz6l6 tdrv6ny (a

tov6bbiakban: Sztv.) rendelkezdsei 6rtelmdben az 6rt6kn0vel6 fehijft6sok ktirdben

szdmolhat6k el. A 86116 ezen tul elvdgez a felujit6s k6r6be tartoz6 br{rmely olyan

beavatkozast is, melynek elmaradilsa az ellfitfus biztons6g6t vesz6lyeztetn! vagy egy6b

karvesz6ly felmeriil6s6vel kdzvetleniil fenyeget. Kdtelezetts6g6nek a B6116 az

ell6t6s6rt felel6s esetleges mulaszt6s6t6l ftiggetleniil is eleget tesz. A fehijit6si

beavatkoz6sok sztiks6gess6g6nek felismerds6t kdvet6en a B6116 a B6rbead6t
halad6ktalanul titjflkoztatja. B6rbead6 az elvdgzett munk6latok indokolt kdlts6geit -a

fizetend6 bdrleti dijat cstikkentve- megt6riti B6116 tilszfte.
Ha a 86116 jelen szerz6d6s alapj6n vizik}znfi-fejlesztdst vdgez, akkor avizikilzm'd az

iizembehelyezdsdnek napj6val a B6rbead6 tulajdon6ba ker0l, vagy a B6rbead6
jogosult arra vonatkoz6 vinrezetdsi szolgalmi jog alapitflsfua.

A B6116 els6sorban a vizjogi iizemeltet6si enged6ly el6ir6sai szerint vegzi az

iizemeltetdst, betartja a vizgazd6lkod6sr6l sz6l6 L995. 6vi LV[. tdrv6ny, a Vksztv., a
kdzmiives iv6vizell6t6sr6l 6s szenrryvizelvezet6sr6l sz6l6 3811995 (IV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a kds6bb a helyiikbe l6p6 jogszab6lyok, tov6bbd az 6rv6nyes
szabv6nyok 6s mtiszaki iranyelvek el6ir6sait.

B6116 vizik6zmti-szolgaltatasi fugazatonklnt (ktilOn a vizre, kiildn a szennyvizre)
kdteles minden 6v szeptember l5-ig -els6 alkalommal 2014-ben- a B6rbead6val
k6z6sen elk6szitend6 gordiil6 fejleszt6si terv r6szek6nt fehijft6si 6s p6tl6si tervet
k6sziteni. Kdteles a Hivatal j6vahagy6s6t kdvet6en a tervben ellit(nyzott feltjitesi,

illetve p6t16si munk6kat elvdgezni, melyet a B6rbead6, illetve a Hivatal ellen6riz.

Bdrl6 az flltalamtik6dtetett vizik0zmiivekr6l vizikdzmii t6rk6pi nyilvrlntart6st kOteles
vezetni. A nyilvantart6sb6l -a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint- adatszolg6ltat6sra
kdteles. 
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10. B6116 -az eI6z6 iizemeltet6 6ltal kialakitott helyen 6s id6pontokban- valamennyi
felhaszn6l6 6ltat el6rhet6en iigyf6lszolg6latot tart, iig)'felszolg6lati irod6t mtikddtet. A
fogyaszt6v6delemr6l sz6I6 1997. 6vi CLV. tv. 1,718 $ (2) bek. a) pontban el6irtak

szerint a heti egy napon 8 6r6t6l 20 6rdig tartand6 nyujtott tigyfelfogad6st a B6116

dabasi ktizponti iroddj6ban '2370 Dabas, Sz6chenyi u. 3.- tartja.

11. B6rt6 www.dakov.hu internetes cimen honlapot miikddtet, ahol kozzeteszi -tdbbek

kiiz6tt- inletszabfllyzat6t, inform6ci6kat nyfjt 6s lehet6s6get biztosit a felhaszn6l6k
rdszdre bej elent6sekre, tigyint6z6sre.

V. A VIZIKilZNT(J SZOLGALTATAS TER\MZETT MENIYYISfGN,
TELHASzNAL6K Af,fll, XTZETENDO nlll, A nfnr,6 Af,rAr,
f,.IZETEND6 Nf,NT,NTI DiJ

1. A szerz1dds megk6t6sekor az ell6tott vizikdzmii szolgaltaths tervezett 6ves

mennyis6gei:

309.500 m'l6v
309.500 mtl6v

2. A jelen szerz6d6s alapjan tizemeltetett vizikdzmii rendszer felhaszn6l6i egyendrtdke

dsszesen
5108 rn

(a felhaszn6l6i egyen6rtdk r6szletes sz6mit6sdt a szerzldls 3. sz. mell6klete

tafialmazza).

3. A Vksztv. felhatalmaztaazellzbvizikdzmii szolgaltat6t, hogy a20ll. december

3l-dn alkalmazott brutt6 dijhoz k6pest legfeljebb 4,2 Yo-kal megemelt mdrt6kti dijat

alkalmazhat. B6rt6 e tcirv6nyi rendelkezds szerint a szeru6d6skdt6st kdvet6en a

felhaszn6l6kfel6azalilbbidijakatalkalmazza;
Alapdij

S zennyvizelvezetds, -ti sztitds
X'oryasztdssal arinyos dij

Szennyvizelvezetds 6s - tisztit6s dija (egys6ges dij eset6n)
Lakoss6gi csatornadij (elvezet6s 6s tisztit6s egyiitt)
Ktiztleti csatornadij (elvezet6s 6s tisztitas egyUtt)

A fenti dijak az 6ltalanos forgalmi ad6t -mely a szerzbdls megk6t6sdnek id6pontj6ban

27 %- nem tartalnqr'rik
86116 fenti dijakat csak torv6nyi rendelkezds alapjan m6dosithatja.

4. A kdzmiives iv6vizell6t6s, valamint a kdzmiives szennyvizelvezet6s 6s -tisztit6s dij6t
-mely hat6s6gi dij- a Magyar Energia Hivatal javaslatdnak figyelembev6tel6vel 2014.

januir l-t6l a vizik6zmii-szolgilltaths1rtfelel6s miniszter rendeletben 6llapitja meg.

- csatorniin ttlrtdn6 szennyvizelvezet6s
- tisztitdsra futadott szennyvizmennyisdg
Asz6d t6rs6gi szennyviztisztit6 telepre

0,00 Ft/bekctt6s/h6

FVm3
213,30 Ft/m3
286,10 FVm3



A 86116 a dijmegrfllapit6shoz kdteles minden olyan tfijdkoztatilst 6s adatot megadni -a

Hivatal 6ltal megieldlt tartalommal, form6ban 6s hatarid6ben-, mely a Hivatal hat6s6gi
dijel6k6szit6 6s dijfeltigyeleti tev6kenys6 gihez sziiks6ges.

5. B6rbead6 kikdti, hogy 86116 ftsz&e a viziklzmii-tizemeltet6si jog6t b6rleti dij
fizet6se ellendben engedi 6t, melyet 86116 csak a b6rleti dij megfizetdse ellen6ben
gyakorolhat.
A 86116 6ltal fizetend6 bdrleti dfj:

- a csatorna kOzmiivekre:
az 6rt6kesitett ftisz{mldzott) szenryvizmennyis6g m3-ben x 8,00 X'Um3,
vfrhat6 dsszege: 309.500 m3 x 8,Q0 ['tln3 =2.476.000 X't/6v + AX'A.
(Tdred6k 6vben iddar6nyosan fzetend6.)

A b6rleti dij f6l6vente, a targyid6szakot krivet6 m6sodik h6nap utols6 napj6ig esed6kes
a B6rbead6 szfmlilja alapjrin. A szimlfut a gesztor -Asz6d V6ros Onkomfnyzata-
bocs6tja ki. Fizet6si m6d: 6tutal6s, a sz6mliin megadott banksz6mlara.
A jelen szerz6ddsben figzitett b6rleti dijat szerzodl felek egyoldaliran nem
vfultortathatj6k meg.
A b6rleti dij kdziis megegyezlssel csak abban az esetben vs\toztathat6, ha a szerz6d6s
V. 3. pontj ihanfigzitett vizikcizmti szolgiltatilsi dijak is vdltoznak.
B6rbead6 a b6rleti dijb6l szirmaz6 bev6tel6t kdteles elktildnitetten kezelni es art
I<rzar6lag a vizik}zmi fejleszt6s ftnansziroz6sara -ide6rtve a vizik<izmti-fejleszt6s
clljiraig6nybevett hitellel 6sszeftigg6 ad6ss6gszolg6latteljesit6s6t is- haszn6lhatja fel.

vI. BI'RBEAD6 ImLADATAT, tcotrunz,ETTsf GEI

1. B6rbead6 -a jelen szerz6ddsben B6rl6re irtr:uhazottfeladatokat is bele6rtve- ell6t6si
felel6ss6ge elve alapjan kdteless6ge 6s joga gondoskodni a k6zmrives iv6vizell6t6ssal,
a kdzmtives szennyvfzelvezet6ssel 6s -tisztitassal kapcsolatos vizikcizmu-szolgilltat6si
feladatok elv6ez6s6r6l.

2. Vizikdzmri az 6llam vagy a teleptil6si rinkorm6nyzat (azaz B6rbead6) tdbb telepiil6s
ell6tasa eset6n tr{rsulisaik tulajdon6ban lehet, ez5rt a Vksztv. szerinti felt6telek
fenn6ll6sa eset6n kdteles abenthaz6kt6l, m6s vizikdzmiitulajdonosokt6l a felaj6nlott
vizikrizmiivek tulajdonjog6t 6tvenni, majd azokat iizemeltet6sre jelen szerzodds
keretei kdzritt 6tadni tizemeltet6sre B6rl6nek.

3. A viziklzmu fejleszt6s megval6sit6s6r6l az ell6tds6rt felel6s, azaz B6rbead6
gondoskodik.

4. B6rbead6 kdteles a 15 6ves id6tartamra k6szftend6 gdrdiil6 fejleszt6si terv rdszekdnt,
vizikdzmti-szolg6ltatasi ilgazatonk6nt (kti16n avine, kiildn a szennyvizre) beruhaz6si
tervet k{sziteni 6s azt -a 86116 6ltal elk6szitett fehijit6si 6s p6tl6si terwel egyutt-
minden 6v szeptember 15-ig -els6 alkalommal 2014. 6vben- a Hivatalhoz
j6vahagy6sra benyrijtani. B6rbead6 kdteles a Hivatal 6ltal j6vahagyott beruh6z6si
tervet v6grehajtani, melybe -tvonos kivitelez6i ajanlatok eset6n, els6bbsdget
biztositva - a B6rl6t bevonja.



vn. rAnordnr yrsELT rnr,nr.,6ssf c, nrzrosirAsoK

A rnr,rnsavAr,6rcr^lr, KApcsoLATos
r0rnr,rznrrsfcm A szor,cAr,tl,rAsr
nim^mrozAs nsnrf,x rrnrod nvrfzrcnf snr

2.

3.

B6116 az rij felhaszn6l6k viz-, illetve szennyvfzcsatorna bekdtdsi ig6ny6t a benyrijtott
tervek alapjrin elbfralja majd egyedi megrendel6sre -v6llalkozasi szerz6dds keretdben-
elvlgzi aviz- 6s szennyvfzcsatoma bekdt6si munkrikat.

86116 a felhaszn6l6kkal -felhasznrildsi helyenk6nt- kciziizemi szerz6d6st kdt. A
szerziidds egyidejiileg avizszolgSltat6sra, illetve a szennyvizelvezetlsre 6s -tisztftrisra
is vonatkozhat. Az el6zb iizemeltet6 6s a fogyaszt6kdzdtt kordbban ldtrejdtt kdziizemi
szerz6d6s -az 6ltal6nos jogut6dlasra tekintettel- 6rv6nyben marad, B6116 a
szerz6d6sben megneve zett szolg6ltat6 hely6be l6p.

86116 kdteles gondoskodni, hogy a vizikdzmti szolgiltatils mindenkor hiteles
mdr6berendez6sen keresztiil tdrt6nj6k. BdrI6 tdrekszik arra, hogy saj6t vizell6t6ssal
rendelkez6 szewryvizelvezetdst ds -tisztft6s igdnybe vev6 felhaszn6l6k is hiteles m6r6t
szereltessenekfel,eztkrivet6enazdtalflnysz{mltzastmegsziinteti.

86116 jogosult az illtala nyfjtott vizikdzmtd szolgilltatis6rt a felhaszn6l6kt6l a V. 3.
pontban rdgzitett dfjakat szedni -az el6z6 iizemeltet6 6ltal kialakitott- helyben
szok6sos id6kdzdnk6nt 6s m6don. A B6116 jogosult a m6r6leolvas6s, szfumlSzils 6s
d{jbeszed6s m6dj6n 6s gyakorisilgin vShtortatni, melyr6l el6zetesen kdteles 6rtesiteni
B6rbead6t 6s az 6rintett felhaszn6l6kat.

B6116 jogosult a hat6rid6re meg nem fizetett szolgflltatdsi dijtartoz6s jogi riton tdrt6n6
beszed6s6re. Dijtartoz6s esetdn a 86116 jogosult -a jogszab6lyi keretek k6'zdtt- a
szolg6ltatrlst id6ben 6s mennyisdgben korl6tozni, felfiiggeszteni, 6tmenetileg
sztineteltetni.

Ha a felhaszn6l6 dijtartozhsa miatt a B6116 a vizszolg6ltat6st korlStozza, kdteles
gondoskodni -a ldtfenntart6shoz 6s kdzeg6szs6gugyi felt6telek teljesitdsdhez
sziiks6ges- vizigdnyek mas el6rhet6 m6don val6 kiel6git6s6r6l.

7. Szerz6d6 felek t6rekednek arra, hogy a telepiil6sen csak m6r6sitett krlzkutak
iizemeljenek. A m6r6sitett ktizkifoly6n vdtelezett viz dijdt a B6rbead6 fizeti meg
B6rl6nek.

l. Az flfrett vagyonttirgyak hasznillata
B6116 felel.

-harmadik szem6lynek- okozott karok6rt

A vizikdzmti-szolgilltatilshoz kapcsol6d6 felel6ss6gbiztositasr6l a B6116 gondoskodni
kdteles legkds6bb a szerzbdls hat6lyba l6p6s6t k<ivet6 60 napon beliil.

A B6rbead6 tulajdondt kepezl vizikdzmivek vagyonbiztosit6srir6l a B6rbead6
gondoskodik szintdn aszerzbdds hatdlyba ldpdsdt k0vet6 60 napon beltil.
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r11 A VIZIKOZNTOVEK FEJLESZTfSE, -nCyUrrn'rUrOOnS 4 SZ'rnZfnfS

morARrnul ALATT-----l,frBstn6 vrzu<ozpr(rvnKKEl
KAPCSOLATBAI\I

l. 86116 jogosult a nem lakoss6gi felhaszn6l6kt6l -a Vksztv.-ben felsorolt mentess6geket

kiv6ve.ui,ikti"-ufejleszt6sihozzi|,furuIfstbeszedni.
Szeru6d6 felek a fizetend6 vizikttzmii fejleszt6si hozzhjarulils 6sszeg6t az alilbbiak

szerint hatitt o zz{k me g:"*":- 
i#lrrup ig6nyelt szewtyvizeLvezet6sre , 

0 Ft + AFA'

A t6rs6gben 
"i"it 

o^f tfrsulat niikddik (Asz6di Csatornamii Beruhaz6 Vizikdzmri

Tarsulat, 2170 Asz6d, Kossuth L. u. 59.), mely tz rlionnan jelentkezd

felhaszn6l6kt6l vizikozmff tfrsulati 6rdekelt s6gs hou'fiidruldst szed.

Fenti dsszeg;k ; szerz6d6shat6lyba 16p6s6t kdvet6en 6rv6nyesithet6k 6s

2;ls.december 3l-igszerzOaO ielet kdzds megegyez1s6vel szabadon m6dosithat6k'

20t6.januar l-161 a iir*oonufejleszt6si n zzt4xlas m6rt6k6t a Hivatal hatitrozatbart'

61lap$ameg, mely szeru6d6 felekre ktitelez6 6rv6ny6'

2. 86116 a beszedett vizikozmti fejlesztdsi hozziljirulfust jogosult -a vkszfv'-ben rdszletek

szerint- a vizik6zmti fejleszt6siberuhaz6sotra fettrasznalni, annak 6rdek6ben, hogy a

nem lakossfgi felhaszn6l6k igdnyeit kieldgitse'

3. A 86116 az et6z6 2. pontban irt felhaszn6lason tul javaslatot tesz B6rbead6 r6sz6re a

beszedett .irr".g feihasznal6sara 6s egyiittmtikddik B6rbead6val a j6v6hagyott

benrhazas me gval6 sitas6ban'

4. Ha az tizemeltetdsi szerz6d6s megsztinik a B6116 a fel nem haszn6lt vizikdzmri

fejleszt6si hozz[jatulis tisszegdvel elsz6mol B6rbead6 fe16 6s a fel nem haszn6lt

6 sszeget rdszlre 6tadja'

5. B6rbead6 a vizikozmtivek fejleszt6se eset6n, el6zetes egyeztet6st folytat B6rl6vel,

kiil6n6sen ukkor, ha a munk"ak kivitelez6se karosan befolyasolhatja a szolg6ltatas

folyamatoss6g6t,illetverirjmtitargyakmegl6v6h6|6zatraval6csatlakozilsfu6|vansz6.

6. B6rbead6 1izemel6 viz, illetve szewryvizcsatorna h6l6zattaval6 csatlakoz6si munk6k

kivitelezds6vel els6sorban B6rl6t bizza meg, de -kiils6 v6llalkoz6k ig6nybev6tele

eset6n- szakfeliigyeletdt mindenk6ppen ig6nyli'

7. B6rbead6 biztositja B6116 szakmai ellen6rz6si joght azonkivitelezdsi munk6latokn6l

is,melyekneknemaB6116akiv i te lez6je.Akiv i te lez6simunkak6tv6teleut inaz
elkdsziilt l6tesitm6nyeket B6rbead6 a B6116 hasznilatilba adja' ennek t6ny6t

jegyz6ktinyvben kell rdgziteni. Amennyiben a l6tesitm6ny a terveknek' hat6s6gi

el6ir6soknak megfelel, B6116 nem tagadhatja meg az i.izemeltet6st.

x. A SZERZ6D6 FELEK KAPCSOLATTARTASA' rArf',rozrATAsl

r0rnlnz'ETTsf G, ELLENORZf s

1. Szerz1d1felek a szerzod1shat6lya alatt rendszeres 6s folyamatos kapcsolatot tartanak

6smindenl6nyegeskdriilm6nyrolthilkoztatirikegym6st'



2.

a

4.

B6rtd kdteles a B6rbead6t folyamatosan sz6ban, de 6vente legal6bb egy alkalommal
ir6sban r6szletesen tajlkoztatm a viziklzmi-tizemeltet6s helyzet6r6l, a tatgydvi
mrik6d6sr6l 6s a k<lvetkez6 6we tervezet iizemeltet6i feladatokr6l, legk6s6bb a
tdr gy ev et k0vet6 j anurir 3 I -ig.

B6rbead6 jogosult a haszn6latba adott vagyontargyak miikcidtet6s6t, a vizikdzmti
szolgilltatdst folyamatosan figyelemmel kis6rni, a tev6kenys6g v6gz6s6r6l rendszeres

tdjlkoztatfust kapni. E c6lb6l meghatalmazottja/i jogosulVak betekinteni a B6rl6n6l
l6v6 -jelen szerz6d6s targyilval osszeftigg6- miiszaki 6s gazdas6gi dokumentumokba,
valamint a helyszinen meggy6z6dni arr6l, hogy az iizemeltet6s e szerz6d6sben foglalt

feltdtelek szerint titrtdnik.

Kapcsolattartas
B6ibead6 r6szdr6l: A mindenkori polg6rmester 6s a mindenkoi jegyzo, illetve a

Polg6rmesteri Hivatal r1sz6r6l az alilbbi munkatars:
Neve:
BeosztSsa:
El6rhet6s6ge:
E-mail cime:
Telefonszima:

86116 r6sz&61; a DAKOV Kft. mindenkori tigyvezetlje (iigyvezet6i).

86116 jelen szerz6d6s teljesit6s6re kijelOlt inemigazgat6s6ga: Bagi iizemigazgat6shg
IJzemigazgat6s6g cime: 2l9L BtgrD6zsa Gy. u. 20.
Felel6s izemigazgat6 (c6gvezet6) neve: Ritecz Gydrry ftgrvezetd
El6rhet6s6 ge: 2L91Bag, D6zsa Gy. u. 20.
E-mail cime : galgavn@dunaweb.hu
Telefonsz6m a: 06281 408-524; 06-30/9343-156

Az izemigazgat6 s6gon beltil kij el ti lt szew ezeti e gys6 g me gneveze s e :
Asz6d t6rs6gi csatornafizem
Azizemeltet6 egys6g cime: 2l9LBtg,D6zsa Gy. u.20.
Az izemeltetlst v 6 gzb e gysd g felel6 s v ezetli 6 s b eo sztSsuk :

- Hory{th P6ter miiszaki vezetfl
- T6th Tibor csatom6z6si fizemvezetd

El6rhet6s6gtik: 2191 Bag, D6zsa Gy. u.20.
E-mail cimtik: holvath.peter@.dunaweb.hu'

ttibor5g@freemailhu; selsaszviz@dunaweb.hu
Telefo nsz6m a: 0 6'28 | 408'524 ; 0 6-28 I 400'L6 4
Mobiltelefon:

Honfth P6ter: 06'20 19793-426
T6th Tibo n 06-30 19497'03L

t 0



5. Szerzodl felek kdtelezik magukat arra, hogy a jelen szerz6d6s teljesftdse sor6n
tudom6sukra jutott valamennyi inform6ci6t, adatot, a szerzbdlssel dsszefiigg6sben
keletkezett dokumentumok tartalmfrt ilzleti titokkdnt kezelik, azokat kiz6r6lag jelen
szerzbdds clljaka hasznilljet< fel, 6s csak azon munkatarsaik sz{mara teszik azokat
megismerhet6vd, akiknek a feladatu ellfltdsihoz azok megismerdse sziiksdges, 6s
ir6sban k<itelezetts6get v6llaltak az izleti titok megtart6s6ra.

)il. A SZERZoDES FELMOI\IDASA, MEGSZIINESE

1. Jelen szerz6d6s hakrozott id6re, 15 6we sz6l. Jelen szeruoddst a B6rbead6 6s a B6116
is csak rendkiviili -Vksztv.-ben megfogalmazotl- esetekben, az 6v v6g6re sz6l6an, de
legal6bb 8 h6napos felmond6si id6vel mondhatja fel.

2. Jelen szerz6d6st szerz6d6 felek kdzds megegyez6ssel -a hatirozott id6 lejdrta el6tt
6 h6nappal- hatirozott id6re meghosszabbfthatjak vagy hat{rozatlan idejtivd
m6dosithatjtik.

3. A B6116 a b6rleti szerz6d6s megszrindse eset6n kd,teles a jelen szerz6d6s t6rgy6t
k6pez6 vagyontargyakat, ldtesitm6nyeket (a lelt6r szerint 6tvett eszkdzdket)
rendeltet6sszeni hasznfuIatra alkalmas 6llapotban a szerz6d6s megsziinds6t kdvet6
60 napon beliil a B6rbead6nak 6tadni (birtok6ba adni), a B6rbead6 pedig kdteles
azokat 6wenni. A vizik<izmii 6s egydb vagyon visszaszolgiltatisir6l szerz6d6 felek
tdteles jegyz6kdnyvet k6szitenek. Az irtadfus-hrtvdtellel kapcsolatos vita eset6n mriszaki
ellen6r, illetve k0nywizsg6l6 kdzremiikddds6t igdnyelhetik.

4. Jelen b6rleti-tizemeltetlsi szerz6d6s megsziin6se eset6ben B6116 a B6rbead6 r6sz6re
futadja az 6rintett felhasznSl6kra, felhasznSl6si helyekre 6s vizikcizmtivekre
vonatkoz6an az alilbbiakat:

- a felhasznil6knevdt 6s cim6t;
- azegyes felhasznril6lchoztartoz6 felhaszn6ldsi helyek cim6t;
- a felhasznillSsi helyekre vonatkoz6, a fogyaszt6s meg6llapitdsihoz sziiksdges

adatokat cit 6we visszamen6leg;
- a viziktizmti t6rk6pi nyilvrintart6s adat6llom{nyht;
- a tov6bbi vizikozm:d-mtik<idtet6s tekintet6ben sztiks6ges mriszaki

dokumentumokat. adatokat.

A szerzfld6sben nem szabillyozott kdrd6sek tekintetdben anemzeti vagyonr6l sz6l6 tdrv6ny 6s
v6grehajt6si utasit6sai, a hatillyos vfztigyi jogszab6lyok, valamint a Ptk. rendelkezdsei az
ir6nvad6k.

1 1



A ielen bdrleti-tizemeltetdsi szerzbddst a B6rbead6 tinkormdnyzat kdpvisel6-testtilete

k-..elaL?.Anei/. ...... sz6mri hatArozatflv,al j6vrihagyta/elfogadta.

.. . ... . .2. a'I{er(, .. .. . . ...., 2012. j 6nius 28.

nfnnn^nn6:

Onkormtlnyza;tt
Tant6 Csaba polg6rmester

lJatfur ozat szhma: 9- / 20 12. gl2{)

nfnr,6:

{vx6v Kft. iigyvezetbje "^rf,:.nfiRrYEKE
,il?p-:F,.^r+.i"r.ivi, s.

Melldkletek:
-", .xx u;i,il ; : :: :,yit:xi:,q0 l f : 1n  a "

1. Az 6tadimaker0l6 vagyontargyak kdnyv szerinti jegyz6ke

2. Vizjogi iizemeltetdsi enged6ly(ek)
3. Felhaszr6l6i egyen6rt6k (FE) szrimit6s
4. Mtiszaki 6llapotfelm6r6s

. . * . . .  . . .  *
N"-de 6il ,zVilros Onko

n Istv6n polg mester
Hatilrozat szhma: 12. (vr.;4)

'%
l Y a

l" .i. V , . .  L r ' . \ f f . . . . 8 . - .  v . . . .  " '

Iklad Kdzs6g Onkorr
Madarhsz Istv6n Pol

Hatfur o zat s z6m ai5(/ 2 o r 2 .



MEGÁr,r,npooÁs
Önkormányzati közös tulajdonú viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében

eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Az érinteít v izikö zmú rend s zer
megnevezése:

Aszód, Iklad, Domony Közműves Szennyvíz eW ezető Rendszer
Kódja:

AsZID_sZv

Jelen me gállapodást 1 fent megneveze tí v iziközmű rendszer tulaj donosai :

Aszód Város Önkormán yzata
Iklad Község Önkorm ány zata

' Domony Község Önkormányzata
(továbbiakban: megállapodást kötő felek)
kötik a viziközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)
9. § (3) bekezdése szerint.

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a fent megnevezett viziközmű rendszer a
megállapodást kötő 3 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van, azon az alábbi
tulajdoni arányaik állnak fenn:

Tulaj donos önkormá nyzat megnevezése
Aszód Város Önkormán yzata
Iklad Község Önkorm ányzata
Domony Közsé g Önkormányzata

2. A fent megnevezett vizlközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező
1. Pontban felsorolt önkormiányzatokközössége aviziközműrendszerrel kapcsolatban
a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében*:::::E:gá,3B1:::7ö:,,:öi::]::::::::T:::*#f.illÍ#"-u,

-mint a kÖzös tulajdonú vizlközmű rendszer egyik ellátásért felelősét- jelölik ki a
képviseletükben elj áró ellátási felelősnek.

3. ....#..:*é...P .....Wiur.,P*S............... önkormányzata fenti 2. pontban
rögzített képviseletre vonatkozó kij elölést elfogadja.

4. MegállaPodást köó felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vksáv. 9. § (a) bek.
szerint, mint a viziközmű rendszer tulajdonosai, így ellátásért felelősök a Vksztv.-ben
meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt
kÖltségeket a viziközmű rendszeren 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltségtik
arányában viselik.

Tulajdoni arányaYo
,;3,o
Lq€
4 ű14



5. Jelen megállapodást -törvényi előírás szerint- aláírő polgármesterek vállalják, hogy a
megállapodást -legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testületiik elé terjesztik
jóváhagyásra és a testület jóvahagyó határozatát megküldik az ijzemeltető DAKÖV
Kft. Bagi Üzemigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és
Közmű-Szabályozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély kérelméhez
csatolhassa.

2013. május 21.

város Önko
Sztán István polgá

Domony kormányzata
Szendrei 'c polgármester

,\-r. " ,

Iklad Község Ön
Madarász István p



viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés melléklete az
58l20l3 . (II. 21 .) Korm. rendelet 1 . melléklet 2. 13 . pont szerint

Viziközművek é§ eryéb eszközök
íizemelteté§re történő átadás-átvóteli

jeryzőkönyve

Kószült: 2013. május 22-én,Iklad Község Önkormányzatánakhivatalos helyiségében

Jelen vannak:
Ikladl(iizség ÖnkormányzatrészérőI:Madatászlstván polgármester, mint átadő
DAKOV Dabas és Környéke Vízüryi Kft. részérőI: Ritecz György úgyvezető, mint átvevő

Tárry: Iklad Közsóg Önkormányzata viziközmű és kapcsolódó egyéb vagyonának
üzemeltetésre történő leltár szerinti átadás-átvétele, az átadásrakerülő vagyontárgyak műszaki
azonosításra vonatkoző adatu, a jegyzőkönyv felvételekor fennálló bruttó, nettó ós könyv
szerinti értékek, az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok, valamint az átadott eszközök
haszná|ata körében felmerülő jogok és kötelezettségek.

Jelenlévők megállapítják, hogy Iklad Közsóg Önkormányzatának a tulajdonában az alábbi 3
viziközmű rendszerben yan {öbb ellátási felelőssel együtt- közös tulajdona:

1. Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer, kódja: GLGMNT-IV
2. Asződrlkladr I)omony Közműves Szennyvíze|vezető Rendszer, kódja: ASZID-SZV
3. Aszód Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: ASZDTR§_SZV.

Iklad Község Önkormányzata a megkötött viziközmú bérleti-üzemeltetési szerződések III. 1.
pontja szerint a szerződések aláírásával az'üzemeltetőnek átadta az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, törzsvagyonába tartozó, a telepüIés közigazgatósági területén találhatő
viziközműveket (ingó és ingatlan vagyontárgyakat) per-, teher- és igénymentes állapotban
azzal, hogy szavatolja, hogy az átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében harmadik
személynek nincs olyan joga, amely azizemeltető szerződésből eredő jogait megaka<iályozná
vagy korlátozná.
A szerződések fenti pontja tartalmazza, hogy a szerződések aláírásával egyid$űIeg az
önkormányzat az üzemeltető rendelkezésére bocsátoíta a viziközmű szolgáItatás targyát
képező vagyontárgyakat, azok könyveiben nyilvántartottjegyzékét (tételes leltáTát), az átadott
vagyontargyak átadáskor ferurálló bruttó és nettó értékéí, valamint az alkalmazott
érlékcsökkenési leírásokat.
Szerződő felek képviselői -tekintette| arta, hogy a megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződéseket 2013. május 3l-ig kelt jóvahagyásra benyújtania az izemeltetőnek aMagyar
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz- úgy határoztak, hogy adataikat egyeztetik,
Pontosítják 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 átadő önkormányzat jelen jegyzőkönyv .mellékleteként
csatolja az átadásra kenilŐ viziközművek vagyonleltárát, könyveiben nyilvántartott bruttó,
nettó és konyv szerinti éftékét, valamint az alka|mazott értékcsökkenési leírási kulcsokat;

- ad) Pont szerint megállapítják, hogy az átadott eszközök hasznáIata körében felmerülő
jogokat és kötelezettségeket a bérleti-üzemeltetési szerződések III. pontja tételesen
tartalmazza. A szerződósek IV. pontja tartalmazzaazizemeltető kötelezettségóit.

Jelenlévőkajelenjegyzőkönyvhöz...........4J........ dbmellékletetcsatolnak. üAK&\í
labas és Kffnyéke Wz0gyi Kft,

i370 Beba§, §eéchenyi u, 3,

AdósrárT : 1080087e2,1 3

futecz György ügyvezető
DAKÖV Kft.

átvevő

Madarász Istvá



lklad Község Önkormányzata
2181 lklad, Ráday tér 1.

Galgamenti Reg. Viziközmű vagyon megoszlása, saját közművagyon
(nvitó adat az L992.L2 13. 1.sz. melléklet alapián )

bruttó érték elszámolt Écs nettó érték
L992,t2.3L 12 103 000 3 057 034 9 045 966
1993.12.31 12 103 00o 363 090 8 682 876
L994.t2.31 12 103 000 363 o90 8 319 786
1995.12.31 12 103 000 363 090 7 956 696
1996.12.31 12 103 0o0 363 090 7 593 606
L997,I2.3I 12 103 000 363 090 7 23o516
19sts.12.31 12 103 000 363 o9o 6867 426
t999.12.31 12 103 00c 363 090 6 504 336
2000,12.31 12 103 00c 363 090 6 I4L246
2ooL.L2.3I 12 103 000 363 090 5778 756
2oo2.72.3L 12 103 000 363 09c 5 415 066
2003.12.31 12 103 000 363 o9c 5 051 976
2oo4.t2.3L 12 103 000 363 09c 4 688 885
2005.12.31 12 103 000 363 090 4325796
2006.12.31 12 103 000 363 o90 3 962706
2oo7.I2.3L 12 103 0o0 363 090 3 599 616
2008.12.31 12 103 o00 363 090 3 236 526
2oo9.L2.3L 12 103 00c 353 090 2 873 43É
2oLo.L2.31 12 103 00c 363 090 2 5Io 346
zot1,.I2.3t 12 103 ooc 363 090 2 L47 256
2ot2,I2.3I 12 103 00c 363 090 7784 t66

ö§ffi 6,{é".il,!,:]iF;iffi ::,i.':i:iii.i'rtZj.íg ::l1',:;;ii§§.€.:,/::|.:. tÜ
2013 január l-én átadásra kerülő viziközművagyon

2012.72.3I 5222s2 446 549 757o3
2oI2.12.31 3 821 136 I28692o 2534216

iji\ilti?iarí, H, á§t i;§ei;*:*&§EBO§ ;l\iiti;.:í:lli\l.\]iii

Az alkalmazott értékcsökkenési leírás kulcsa 3%

A 2001.november 28.-án kelt Társulási megállapodás 7,sz. és 8.sz. mellékletek 1.6 pontja
alapján a szennyvízcsatorna, és a telep működtetésével kapcsolatos pénzügyi és
gazdaságifeladatokat a gesztor látja el.( A megállapodás a mai napig érvényben van.)

lklad, 2013.május 28.



Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 73,8 km

A Egyesített rendszerű csatorna hossza (km) 0 km
1 Gerincvezeték (km) 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) 64,3 km
3 Gerincvezeték (km) 40,2 km

3.1      NA 200 32,9 km
3.1.1           Beton 0,5 km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 32,4 km
3.1.3           km
3.2      NA 300 7,3 km

3.2.1           Beton 3,3 km
3.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 4,0 km
3.2.3           km
3.3      km

km
4 Bekötő vezeték (km) 24,1 km

4.1      NA150 24,1 km
4.1.1           Beton 2,0 km
4.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 22,1 km
4.1.3           km
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           km

km
C Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km) 9,5 km
5 Gerincvezeték (km) 9,5 km

5.1      NA 63 km
5.1.1           Beton km

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE
Aszód-Iklad-Domony Közműves 
Szennyvízelvezető Rendszer        
ASZID-SZV

teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év ápril is 30-ig kell megadni.

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás



5.1.2           Műanyag (kpe…) 1,1 km
5.1.3           km
5.2      NA 75 km

5.2.1           Beton km
5.2.2           Műanyag (kpe …) 0,3 km
5.2.3           km
5.3      NA 80 km

5.3.1            Beton km
5.3.2           Műanyag (kpe …) 5,2 km
5.3.3 km
5.4      NA 110 km

5.4.1            Beton km
5.4.2           Műanyag (kpe …) 0,6 km
5.4.3 km
5.5      NA 150 km

5.5.1            Beton km
5.5.2           Műanyag (KM-PVC …) 1,6 km
5.5.3 km
5.6      NA 250 km

5.6.1            Beton km
5.6.2             Ac 0,7 km
5.6.3 km

6 Bekötő vezeték (km) km
6.1      NA 50 km

6.1.1           Beton km
6.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
6.1.3           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) 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

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) 12 db

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma Aszód 1 végátemelő
12.1.1      Típusa Moba,   átm.2,5 m
12.1.2      Helye, hrsz. Aszód 745 hrsz.
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] 27 m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 68,5 l/s,   18,9 m
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 22 kW
12.1.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.4.2           Teljesítménye (Q-H) 68,5 l/s,   18,9 m
12.1.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 22 kW

12.2 Megnevezése, nyilvántartási száma Aszód 2 átemelő
12.2.1      Típusa Moba,  átm.  2,0 m
12.2.2      Helye, hrsz. Aszód Pesti u. 38.
12.2.3      Tartály névleges térfogata [m3] 20 m3

12.2.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 34 l/s,        17 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 18,5 kW
12.2.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.4.2           Teljesítménye (Q-H) 34 l/s,        17 m
12.2.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 18,5 kW

12.3 Megnevezése, nyilvántartási száma Aszód 3 átemelő
12.3.1      Típusa Moba,  átm.  1,0 m
12.3.2      Helye, hrsz. Aszód Liget u.
12.3.3      Tartály névleges térfogata [m3] 6,5 m3

12.3.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.3.3.2           Teljesítménye (Q-H) 3 l/s,          15 m
12.3.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.4. Megnevezése, nyilvántartási száma Aszód 4 átemelő
12.4.1      Típusa Moba,  átm.  1,0 m
12.4.2      Helye, hrsz. Aszód Bercsényi u.
12.4.3      Tartály névleges térfogata [m3] 6,5 m3

12.4.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.4.3.2           Teljesítménye (Q-H) 3 l/s,          15 m
12.4.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.5 Megnevezése, nyilvántartási száma Iklad 1 végátemelő
12.5.1      Típusa Moba,  átm.  2,0 m
12.5.2      Helye, hrsz. Iklad 
12.5.3      Tartály névleges térfogata [m3] 19 m3

12.5.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.5.3.2           Teljesítménye (Q-H) 25 l/s,         27 m
12.5.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW
12.5.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.5.4.2           Teljesítménye (Q-H) 25 l/s,         27 m
12.5.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW

12.6 Megnevezése, nyilvántartási száma Iklad 2 átemelő



12.6.1      Típusa Moba,  átm.  1,6 m
12.6.2      Helye, hrsz. Iklad Gyártelep
12.6.3      Tartály névleges térfogata [m3] 8 m3

12.6.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.6.3.2           Teljesítménye (Q-H) 3 l/s,          15 m
12.6.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2
12.6.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.6.4.2           Teljesítménye (Q-H) 3 l/s,          15 m
12.6.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2

12.7 Megnevezése, nyilvántartási száma Domony  "A" átemelő
12.7.1      Típusa Moba,  átm.  2,0 m
12.7.2      Helye, hrsz. Domony Hegyalja u.
12.7.3      Tartály névleges térfogata [m3] 19 m3

12.7.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.7.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.7.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW
12.7.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.7.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.7.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.8 Megnevezése, nyilvántartási száma Domony  "B" végátemelő
12.8.1      Típusa Moba,  átm.  2,4 m
12.8.2      Helye, hrsz. Domony  Bajcsy Zs. u.1.
12.8.3      Tartály névleges térfogata [m3] 23 m3

12.8.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.8.3.2           Teljesítménye (Q-H) 8l/s,            10 m
12.8.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 5 kW

12.9           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.9.1           Teljesítménye (Q-H) 8l/s,            10 m
12.9.2           Felvett villamosteljesítmény [kW] 5 kW
12.9.3 Megnevezése, nyilvántartási száma Domony  "C" átemelő

12.9.3.1      Típusa Moba,     átm. 1,2 m
12.9.3.2      Helye, hrsz. Domony  Dankó u. 14.
12.9.3.3      Tartály névleges térfogata [m3] 11 m3

12.9.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.9.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5 l/s,             10 m
12.9.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 1,5 kW

12.10 Megnevezése, nyilvántartási száma Domony  "D" átemelő
12.10.1      Típusa Moba,     átm. 2,0 m
12.10.2      Helye, hrsz. Domony  Fő u. 114.
12.10.3      Tartály névleges térfogata [m3] 19 m3

12.10.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.10.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,             6,5 m
12.10.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 4 kW
12.10.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.10.4.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,             6,5 m
12.10.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 4 kW

12.11 Megnevezése, nyilvántartási száma Domonyvölgy 1 végátemelő.
     Típusa Moba,     átm. 2,0 m
     Helye, hrsz. Domonyvölgy Patak u.
     Tartály névleges térfogata [m3] 15 m3

          Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
          Teljesítménye (Q-H) 4 l/s,             115 m
          Felvett villamosteljesítmény [kW] 7,5+5,5 kW
          Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
          Teljesítménye (Q-H) 4 l/s,             115 m
          Felvett villamosteljesítmény [kW] 7,5+5,5 kW

12.11 Megnevezése, nyilvántartási száma Domonyvölgy 2 átemelő
     Típusa Moba,     átm. 1,6 m
     Helye, hrsz. Domonyvölgy Híd u.
     Tartály névleges térfogata [m3] 14 m3



          Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
          Teljesítménye (Q-H) 4,4 l/s,          18,9 m
          Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW
          Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
          Teljesítménye (Q-H) 4,4 l/s,          18,9 m
          Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

H - 13 Szerelvények száma (db) tipus megnevezéssel 59 db
13.1 Szelepek (Tolózárak…) 52 db

13.1.1 Golyós visszacsapó szelep 22 db
13.1.2 Tolózárak 30 db
13.1.3 Légtelenítő szelep 3 db
13.2 Hálózatöblítő szerelvények db

13.2.1 db
db

13.3 Szagszűrő, szagmentesítő berendezés 4 db
13.3.1 FOBA BZ-11 2 db
13.3.2 FOBA BZ-08 2 db

I - 14 Szennyvízhozam mérés - M érőberendezések száma (db) típus 
megnevezésével 4 db

14.1 Danfoss MAG 5000 indukciós 2 db
14.2 Danfoss MAG 3000 indukciós 2 db
III. Szennyvíztisztítás

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

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség m 3

K Technológia típusának megnevezése
16 Mechanikai

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

21.1      Kezelés
21.2      Elhelyezés
21.3      Hasznosítás
22 Tisztított szennyvíz

22.1      Elhelyezés (befogadó) típusa
22.1.1           Megnevezése
22.1.2           Élővíz esetén mederszám
22.2      Hasznosítás
23 Egyéb
L Szennyvízátadási pontok száma (db) 1 db

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

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás
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K d  r j  t i k ,  v i i l aszdban  h i va t kozzon  i k t a t6szamunk ra l

Ikt. sz.: KTVF:1199-1/2013" Targy: Asz6d 6s t6rs6ge szennywizelvezet6s 6s
szenrryvizlisztit6 telep H.627 65 -1 6 12002.
szixnt vizjogi iizemeltet6si engeddlydnek
m6dosit6sa

El6ad6: dr. NagY Mriria
Szirmai P6ter
Vasn6 Bak6 Ilona Eva
Fehdr Bali2s

Vizikiinyvi sz[m: 8.4 / | / 159.

HATAROZAT

1./ A Galgamenti Vizikdzmii Kft. (2191 Bag, D6zsa Gydrgy u. 20.; a tov6bbiakban: Kft.)
r6sz6re kiadott, I{TYF: 1744212006., KTVF: 14570-312009.6s KTVF: 11341-18i2011.
szdmokon m6dositott, H.62765-16/1992. szarni, 8.4111159. vizikdnyvi szdmu vizjogl
iizemeltetdsi enged611.t - egydb rendelkez6seinek vr{ltozatlanul hagy6sa mellett -

m6dositom

az aldbbiak szerint:

2.1 A vizjogi tizemeltet6si engeddly 1.i pontj6ban az engeddlyes szem6lye az al6bbiak szerint
m6dosul:
Dabas 6s Kdmy6ke Viziigyi Kft. (2370 Dabas, Sz6chenyi u. 3.; a tovdbbiakban Engeddlyes)

3./ A vilogt iizemeltetdsi enged6ly 2./ L6tesiilt: 2.4.1 ,,H6vizgyiirk telepiil6s
szennlwizcsatorna h6l6zata" pontj a alibbiak szerint kieg6sziil:

Szahara utca:
- 230,7 fm NA 200 mm KG-PVC mdrehi 6s anyagri gravittlci6s szennyvizcsatorna
- 7 db tisztit6 akna

A Szahara utcai csatoma befogad6ja: A Szahara utcai meg16v6 NA 200 KG PVC
szermlvizcsatoma, ti sztit6aknan kereszli .

II. jelii rit (F'enywes utca):
- 1 14,30 fm NA 200 mm KG PVC m6retri 6s anyagri gravit6ci6s szennlvizcsatoma
- 2 db tisztit6 akna

A Fenyves utcai csatorna befogad6ja: A Szahara utcai NA 200 mm KG PVC
szemyvizcsatoma, tisztit6aknan kereszhil.

L e v e l e z e s i  c i m :  1 4 4 7  B u d a p e s t ,  P f . :  5 4 1  E - m a i l :  k  o  z  e  p  d  u  n  a  v  o  I  g  y  i  @  z  o  I  d  h  a  t  o  s  a  g  .  h  u

T e l e f o n :  4 ' 7 8 - 4 4 - 0 0 ,  T e l . - f a x :  4 7 8 - 4 5 - 2 0  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

Zdld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydi6fa u. 10-12.

IJgyf6lfogad6s: hdtfdtdl csi i tort0kig: 9oo - t6o'- ig, pentek: 900- 1200-ig

Ugyint€z6i i igyf€lfogadasr hetfd, sz€rda: 900- 1200, 1300 l600-ig, penteki 9N- 1200-id
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IIL jelii rit (Tiilgyes utca):
- 102,3 fm NA 200 mm mdretri 6s anyagf gravitdci6s szennyvizcsatoma
- 2 db tisztit6akna

A Tdlgyes utcai csatoma befogad6ja: A Szahara utcai NA 200 mm KG PVC
szemlvizcsatoma, tisztit6akn6l keresztiil.

IV. jelff rit (Ny6rffs utca):
- 86,2 fm NA 200 mm KG-PVC mdretri 6s anyagri gravit6ci6s szennyvizcsatoma
- 2 db tisztit6akna

A Nyarfis utcai csatorna befogad6ja: A Szahara utcai NA 200 mm KG PVC
szennyvizcsatoma, tisztit6aknrin keresztiil.

Kelerkezo szenn).vizmennf sdg: 12,8 m3id
osszes szermlvizmennyis6g: 422,8 m3ld (410 m3ld+12,8 mr/d)

4-l A vizjogi izemeitet6si enged6ly 4./ El6ir6sok pontja kieg6sziil az alfkbiak szetint:
1. Az 6rintett telepiildsekhez tart oz6 szenrryvizelvezet6 rendszer vonatkoz6sdban a megl6v6

6llapotot tiikr6z6, aktoaliziit utcrik szerinti list5t tarlalmaz6 dokument6ci6t (utca n6v,
u"".t6k ;"1", vezet6k hossz, utyaga, ,Jmdr6, szakaszhatarok, ds 6teme16k miiszaki
adatait, a szenry.vizgyiijt6 h6l6zai kapacit6s6rt6k6t m3/nap 6s Lakosegyendrtdkben
meghatarozva) kel1 benlujtani a Kdz6p-Duna-v61gyi Kdmyezetvddelmi,
Termdszetv6delmi 6s Viziigyi Felilgyel6s6gre (a tov6bbiakban: Feltigyel6s6g).
A dokument6ci6 benyrijt6sinak hatrirideje: 2013. december 31. napja.

2. Az lintett telepiil6sek szenny'tizelvezet6 rendszere tekintetdben az akf'sal\z'6\t
iizemeltetdsi szabllyzatot 6s az . iizemeitet6si utasitast be kell nffitani a
Feltgyelos6gre.
Benl'riiltdsi hatirid6: 2013. december 31. napja.

3. Asz6d telepiil6si szennyviztrsztit6 telep legut6bb KTYF: 2167 -3 /2012. szarnon
m6dositotr, I{TYF: 43220-112007 . sz|rni vizjogi ldtesit6si enged6ly alapj6n b6vit6sre
keriilt, jelenleg a pr6baiizem zajlik. A pr6baiizem lezfu sit k6vet6en az akttalizilt
dnellen6rzdsi tervet be kell nyirjtani a Feliigyel6sdgre.
Benyrijtdsi hatdrid6: a pr6baiizem lezrir{sdt ktivet6 15. nap.

4. Asz6d telepiildsi szenryviztisztit6 telep tekintet6ben, a pr6baiizem lezbrdsfit k6vet6en,
az akttaliz1lt iizemeltet$si szabiiyzatot 6s az iizemeltet6si utasit6st be keil nyijtani a
Feltigyel6s6gre.
Benyrijt6si hat{rid6: a pr6baiizem lezririsdt kiivet6 15. nap.

A fenti el6ir6sok hatrlrid6re tdrtdn6 6nkdntes teljesit6s6nek elmaraddsa esetdn a kdzigazgatdsi
hatdsdgi eljdrds is szolgdltatds dltaldnos szabdlyair6l sz6\6 2004. 6vi CXL. t6rv6ny (a

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

EgyidejLileg meg6llapitom, hogy az igazgatilsi szolgaltat6si dij m6rt6ke 216 000 Ft, melyet

Enged6lyes meglizetett.

E dont6s e1len a k6zl6st61 szrimitott 15 napon beliil az Orszagos Kdmyezetvddelmi,
Termdszetv6delmi 6s viziigyi F6feli.igyel6s6gnek cimzett, de a Feliigyel6s6ghez k6t
pdldanyban benyfjtand6 fellebbezdssel lehet dlni. A fellebbezds elekkonikus fton tdrt6n5
tenyijtisara a megfelel6 technikai h6tt6r hirinya miatt nincs lehet6s6g. A fellebbez6si eljar6s

ai.;a rira 000 Ft, amit a Feliigyel6s6g Magyar Allamkincst6m6i vezetett 10032000-01711806-
OOOOOOOO szirnh el6irinyzaf-felhasznSlasi szixnlilma 6tuta16si megbiz6ssal vagy postai riton

k6szpdnz- tulalitsi me gbiziissal (csekk) kell megfrzetni.



I INDOKOLAS

A Kft. KTVF: 174412003,, KTVF: 14570-3 12009. ,is KTVF: 11341-i8/20i1. szrimokon
m6dositott, H.62'165-1.6/1992. szSm'6, 8.4111159. vizikdny'vi sz6mri vizjogi rizemeltet6si
engeddll't kapott.

A Kft. 2012. szeptember 19. napjdn kelt kdrelmdben a H.62765-16t1992. szrimu vizjogi
iizemeltet6si engeddly m6dositis6t k6r1e Hdvizgydrk, Ny6rfds tenilet 016/1 hrsz.
szenrryvizelvezel6sdre az rij onnan meg6piilt vizikdzmi ldtesitmdnyekre vonatkoz6an. (I{TVF:
2918412012. szfmon indult el az eljdrds).
Engeddlyes jelen eljar6sban a H.62765-16/1992. szfuni vizjogi iizemeltet6si engeddly
m6dosit6s6t kdrte 2012. november 7. naplan kelt k6relm6ben az enged6lyes szemdlye
tekintet6ben.

A fenti, a H.62765-1611992. szdmi vizjogi rizemeltet6si engeddly m6dosit6sara iranyul6
eljardsokat a Feliigyei6s6g c6lszenisdgi szempontok alapj6n dsszevonta.

A kdrelmet 6s melldkleteit a vizjogi engeddlyezdsi eljdrdshoz sziilcsdges kdrelemrdl ds
melldkleteirdl sz6l6 18/1996. (VI. 13.) KIIVM rendelet el6ir6sai szerint ellen6riztem 6s
megrillapitouam, hogy a beadviiny tarLalmazza:

- az Engeddlyes iizemeltet6 megnevezdsdt, cimdt;
- az enged6lyezdsi dokumentiici6 4 pdldanyban (Hdvizgy6rk, Nyarfris tenilet 016/7 hrsz.

szennlvizelvezetdse);
- Hdvizgy6rk, Nyarfas terrllet 016/1 hrsz. szennyvizelvezetds6nek miiszaki iitad6s-

atvdteli j egyz6kdnyv6t (ke1t: 2012. augosrtus 2.);
- a Enged6lyes 6s az drintett dnkormutyzatok kdzdtt ldtrejdtt vizikdzmi bdrleti-

iizemeitet6si szerz6ddseket (kelt: 2012. jfnius 28.);
- igazoliist a megflzetett igazgatdsi szolgaltatrisi dijr6l.

Az iizemeltetdsi szabilyzat benyrijt6s6t, valamint az iizemeltetdsi utasit6s fehilvizsgil,atdt a
vfzikrizmfrvek zemeltetdsdrdl s2616 2112002. (IV. 25.) KciViM rendelet 3. $-a, valamint 8. $-a
alapjrin irtam e1o.

Asz6d telepiil6si szennlviztisztit6 telep a felsz[ni vizek mindsdge vddelmdnek szabdlyair6l s2616
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. $ (6) bekezd6s es27. $ (2) bekezdds ca) pontja alapjan
dnellen6rzdsre k6telezett.

H6vizgydrk telepiildsen az 1rintetl irigatlanok orsz6gos jelent6sdgti v6dett, vagy v€delemre
tervezett termdszeti teriiletet, valamint a terftl4szet vddelm6rdl sz6l6 7996.6vi LIII. tdrvdny
23. S Q) bekezd6s alapj6n ex lege v6dett termdszeti teriiletet nem 6rintenek. Az ingatlanok az
eur5pai luizdssdgi jelent6sdgfi termdszenddelmi rendeltetdsfi teriiletelcrdl s2616 275/2004" (X.
8.) Korm. rendelet €s az eur1pai kdzdssdgi jelent6sdgff termdszetvddelmi rendeltetdsfr
tertiletekkel |rintett foldrdszletelwdl s2616 1412010. (V. 11.) KvVM rendelet 6lta"1
meghatarozott Natura 2000 h6l6zat r6sz€t nem k6pezik, az Orszdgos Ter letrendezdsi Tervr1l
sz6l6 2003.6vi XXVI. tdrvdnyben lehatarolt orsziigos 6ko16giai hil.6zat 1vezel€t nem 6rintik.
Az ingatlanokon folltatott tevdkenys6g t6j- 6s term6szetv6delmi 6rdekeket nem s6rt.

Fentiek alapjari az enged6ly m6dositdsdr6l a vizgazddlkodasrdl s26161995. dvi LVII. tdrv6ny 30.
$ (1) bekezddse, a v[zgazddlkoddsi hat6sdgi jogldr gyakorldsdr6l sz6l5 7211996. (V.22.) Korm.
rendelet 11. $ (1) bekezd6s b), c) pontjai alapjan, valamint a Ket. 71. $ (1) bekezd6s6nek
mesfelel6en ddntdttem.



Az igazgdtasi szolg6ltat6'si dij mdrt6k6t H6vizgydrk, Nyarf,{s tenilet 016/i hrsz.
szennlvizelvezet6sdnek vizjogi engeddlyez6si eljar6s6ban a ktirnyezefifdelm|
termdszeiy6delmi,'valamiht a vfziigyi hat6sdgi eljcirdsok igazgatdsi szolgdltatdsi d{jairdl sz6l6
3312005. (XII. 2J .) KvVM rendelet [a tov6bbiakban: 3312005. (X.II, 27 .) KvVM rendelet] 1.
mell6klet€nek 24. sorszdm 6.1. pontja ds 28. sorszrima alapj 6n allapitottam meg. Az igazgat{si
szolgriltat6si dij at Kft.. megfrzette. (a sziimla sz6mai: KI-3506/2012, KI-3016/20i2, KTVF:
29 184 -16 12012., KTVF: 291 84-1 1 /2072. szdmokon iktatva.)
Az enged6lyes szem6ly6ne& viitozisa miatt indult, H.62765-1611992. szirn'l vizjogi
iizemeltetdsi enged6ly m6dosit6s6ra iranlul6 elj iir6sban az igazgatdsi szo1g6ltat6si dij
m6rt6k6t a 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mell€klet6nek 24. sorsz6rn 6.2. 6s 7 .2.3.
pontj ai 6s 28. 6s 52. sorsz6mai alapjan allapitottam meg. Az igazgatdsi szolg6ltat6si dijat
Enged6lyes megfizette. (a banlci befizet6s dritumai: 2012. II.07.,2012. 11.20.)

A fellebbezdshez val6 jogot a Ket. 98. $ (1) bekezddse biztositja, el6terj eszt6s6nek idej6t a
Ket. 99. $ (1) bekezddse 6llapftja meg. A fellebbez6si eljar6s dijanak mdrt6k6t a 3312005.

611.27.) KvVM rendelet 2. $ (4) bekezd6se irja el6.

T6j6koztatom, hogy az el6irdsokban foglaltak teljesitds6nek elmulasztris4 illetve a hatiirozatban
el6irtak nem megfelel6 teljesitdse eset6n a Ket. 127. $ (2) bekezd6se alapjan a v6grehajtist
elrendelem, tov6bb6 a Ket. 134. $ d) pontja szerint, a 6i. $-ban meghatarozott m6rt6kii eljar6si
birs6g kiszab6sanak van helye, melynek legkisebb dsszege iitezer forint, legrnagasabb dsszege
term6szetes szemdly esetdn 6tsz6zezer forint, jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkezri szervezet eset6n erymilli6 forint. Az eljar6si birs6g egy eljanlsban, ugyanuon
kdtelezetts6g ismdtelt megszegdse eset6n ismdtelten is kiszabhat6.

A Feliigyel6s6g feladat- 6s hat6skdr6t, illet6kess6gi teriilet6t a kdrnyezet'tddehvti,
termdszetvddelmi, viziig,ti hat6sdgi is igazgatdsi feladatokat elldt6 szervek kijeldldsdr6l sz6l6
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. $-a 6s i. sz6mri mell6klet6nek IV. 5. pontja
szabiiyozza.

Jelen ddntds - feilebbez6s hi6ny6ban, kiildn 6rtesit6s ndlkiil - a fellebbezdsi hat6rid6 leteltdt
kdvet6 napon joger6re emelkedik.

B u d ap e s 1,2013. janurir 29
Dolla Eszter

megbiz6s6b6i:

Osztilvvezelr il l^ Szabados Zsoltnd s. k.
irodavezet6

Kapjak:
ugyffezor utasltas szenm



Go=
-#ü

É'-
I r}. -!<,-'.(ú (§*-l= t D

-,. Y, O '=.v- L.+j= J. L

o
-ao\-t_ ..li_'.': .O

o
E
N
lA

ei,

o€t,€ NLoNo
o\o
üaoü6
E
o,
N

t

.l
J

o.9
lr{,ll
€
E
No
.ts
N

o
§l{,oo:o
N
!o
J
É
ot.q
(§

6
F
r:l
E
líÉL
o-ooo

f
.ú
N
L

.lgcLLo.lÉ,o
#
J
@L.G
F
§l
o,a,

!,€ N6

o-,.,. o,, ,' íD|:,|:). 9
_ >'(U c7)/--§ y :

',:SF xj >rfii
.,,!,],=P E' ''"} 2 ,3'

aL
,q)

,e
,0)

g
4
No.al,
!
*aÉ
l-oNooo€ dtcr(9 É

-F c,rorD 
=ltü 9i; E

Yx hiioorl
+.,á .F
*1 

,oao*.<8 >i
nN 6o
€.B
\.D
trl,$§oúE.8'§ .É

E,§pü
Eg l-\o

Lo
o,o
€
ffiÉ
No
aE

!.o
rts

@
c!
(oo
§i
o
§l
ó
(§
íí]

üdi/ §l
t5j

,§ö!o,ii 
!a5öiioEa

É(!
Hlo
EDF6o,Oit

(!
li

§(ú

E
ll!
No
ul|!
I\6lt{,co
EDo
€
{ú
tr
Noo
6l!

CD{,ooo
N€J
trot
aE

=
N

trE
{)
No
t,
.§*
Éo
Eoo
d€
No

Fs*Slx

É§§

vO
6\tg
oÉ
§§E
s §so.c,É

EE§
EErNo
őE

o
tro
tro
o.
E
oJ
E

(ú
a§

(\f:

trÉo
E
tr
tr.oNo
oo

.llJ

8E-Y> 9
onq' N

EHEg
§E fiB=.U 6xE

oco
o
cL
EoJ

í

(!
E

\.ú
No§oo.í)
:o
Jo
ll
N

trÉoN
u,


