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uuby VIZIKÖZ]l.4iŰ
Bnnr,n trü znMELTErn sr szunzőnn s

amely létrej ött eglrrészről
- Galgamácsa Község Önkormányzat (2|83 Galgamácsa, Petőfi u. 105.,

adőszáma: 15 39I504-2-13, statisztikai szám: 27128, képviseli:
Vircsák Mihály polgármester)

- Kisnémedi Község Önkormányzat (2165 Kisnémedi, Fő út 5.,
adőszáma: I5441771-2- 13, statisztikai szám: 5227 , képviseli:
Edelman György polgármester)

a

- Püspökszilágy Közsóg Önkormányzat (2166 Püspökszilágy, Kossuth
Laj o s út 9 ., adőszáma: l5 44t7 19 -2-|3 , stati sztikai szám: 4303 ,

képviseli: Tordai Sándor polgármester)

- Vácegres Község Önkormányzat (2184 Vácegres, Szabadság u. 35.,
adőszáma: I544I616-2-13, statisztikai szám: 30331, képviseli:
Dudás Jánosné polgármester)

- Váckisújfalu Község Önkormányzat (2185 Váckisújfalu, Petőfi u. 13.,
adőszáma: l544I]33-2-13, statisztikai szám: 05698, képviseli:
dr. Sajó Gyula polgármester)

mint bérleti-üzemeltetésbe adó, viziközmű ellátásért felelős tulajdonosok -a továbbiakban:
Bérbeadó-,
másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízüryi Kft.
/székhelye :2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégsegyzékszám:13-09-066171,nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
statisztikai számj ele: 1 0800870-3 600- 1 1 3 - 1 3, adőszáma: 1 0800870-2- 1 3,
bankszáml a száma/ i: 6 5 5 00 1 09- 1 1 009 8 1 4 ; I 17 42I 66 -20006620
képviseli Ritecz György ügyvezető l,
mint bérleti-üzemeltet ő, viziközmű szo l gáltató -a továbbiakban : Bérlő-
között a Bórbeadó törzsvagyonában lévő viziközművek üzemeltetésére a viziközmú-
szolgéltatásról szóló 20Il. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
vagyonról szőIő 2011. évi CXCU. törvény (továbbiakban: Nr,.tv.) alapján alulírott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

I. A sZERZŐuns MEGKÖTrsrnp x,ELJoGosÍrÓ röntx,nnÉ,nrytx
1. A felek megállapítják, hogy a viziközmű ellátásért felelős Bérbeadó települési

önkormányzat ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (a) bek.
szerint köteles gondoskodni a település egészséges ivóvíz ellátásaról és az (1) bek.
szerint feladata a csatornézás (a keletkező szennyvizek elvezetése és -tísztítása), mely
kötelezettségből és feladatból adódó viziközmű-szolgáItatás ellátását, jelen szerződés
megkötésével a Bérlőreruházza át.
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üJ},]r, 2- A felek megállapítják, hogy Bérlő Magyarországon bejegyzett, a gazdasági

tarsaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján működő korlátolt felelősségű társaság,
amelY nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen a
Vksztv. 35. § (2) bek. szerint viziközmű-szolgáltatói tevékenységet láthat el, társasági
szerződésében a TPÁOR 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység
főtevékenységként, a TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzei
tevékenységként szerepel. Bérlő Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint átláthatő szewezet,
melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.

3. Szerződő felek megáIlapítják, hogy a Nvtv. 12. § (9) a/ bek. szerint a helyi
Önkormányzat, azaz Bérbeadó a törzsvagyonában lévő viziközmű-létesítmények
működtetéséről koncessziós szeruődés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy
olYan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal
közösen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. Bérbeadó a Bérlő korlátolt
felelŐsségű társaság résztulajdonosa, tehát fennállnak a pá|yázat nétküli szetződ,és
kötósére feljogosító körülmények.

4. Szerződő felek kikötik, hogy a viziközmű üzemeltetési jogviszony pályazat nélküti
létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a
szerződéses jogviszony tartarna alatt nem váItoúaíhatják meg.

AszuRzőoÉs rÁncya, TERtJLETI És IDőBELI HATÁLyA, uónosíTÁsA
1. Bérbeadó a kizátőIagos tulajdonát, tötzsvagyonát képező viziközműveket -jelen

szerződésben tészletezett feltételekkel- átadja Bértőne\ hogy az ellátási
kÖtelezettségéből eredő viztközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltess e az átvett
viziközműveket. A Bérlő feladata mindazon viziközmű üzemeltetési tevékenységek
összessége, amelyek a jogszabáIvokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési
szabálYzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel,
kÜlÖnÖsen a viziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása
és javítása, közüzemi szerződés-kötés, számlá.r:ás,igyfélszolgálatműködtetése.
Jelen szeruődés az alábbi viziközmű-szolgáltatási ágazatokra terjed ki:

X közműves szennyvízelvezetés

A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély(ek), mely(ek)
az átadott-átvett viziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki
IeírásáttaríaImazza.

2. Az ellátási terület a fentieknek megfelelően
X közműves szennyvízelvezetés
térségi ellátás esetén a következő települések területére:
Galgamác sa, Kisnémedi, Püspöks zilágy, Váce gre s, Vákisúj falu.

Az átadott, i l l etve éttv ett v izikö zmű p onto s me gneve zé s e :

Galgamácsa, Vácegres, Yáckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágr Közműves
Szennyvíz e|v ezető Rendszer
Kódja: GWKP-SZV.

il.
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3. Jelen szerződést a felek 2013. január 08. napjátóI2028. január 08. napjáig terjedő
15 éves határozott időtartamra kötik.

1.

Je\en szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Bérbeadó és az előző viziközmő
szolgáltató között korábban a viziközművek üzemeltetésére létrejött szerződések
hatályukat vesztik. E tény,ről az éríntett üzemeltetőt a Bérbeadó írásban értesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárőlag írásba foglalt
megállapodás alapján módosíthatják, melyet Bérbeadó önkormányzati képviselő-
testületének határ o zattal j őv á kell hagynia.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a viziközmű-szolgáltatást
érintő jogszabályváItozás következik be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szerződést
annak megfelelően módosítj ák.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés haíáIya alatt közös megegyezéssel a
jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.

A VAGYONTÁRGYAK ÉS AZ AÍIIdiOZ KAPCSOLÓOÓ JOGOK ÉS
KöTELEZETT sEGEx Ár,q,DÁsÁ.

A Bérbeadó bérleti-üzemeltetésbe adja, a Bérlő pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az
önkormányzat kizárőlagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tartoző, a település
közigazgatási területén található viziközműveket /ingó és ingatlan vagyontárgyakatl
per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogy á Bérbeadó szaáolja, hogy a
víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőnek a jelen szerződésből eredő
üzemeltetési j ogait megakadály ozná v agy korlátozná.
Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben foglaltak szerint a
víziközmű üzemeltetés ellátásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit átadja
Bérlőnelq a Bérlő pedig ezeket átveszi a jelen szerződésben meghatározott kondíciók
szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjával, a szerződés időbelí hatályában
me ghatár o zott 1 5 éve s határo zott időtartamra.
A Bérbeadő a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátja a
viziközmŰ-szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott
jegyzékét (tételes leltarát), a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, az átadott
vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott
értékcsökkenési leírásokat. Felek az átadás-éúvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik,
mely tartalmazza aviziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.
(1. sz. melléklet.)

A Bérbeadó a Vksztv. előírása szerint a tulajdonában lévő vizlközművonatkozásában
2015. december 31-ig vagyonértékelést végeztet A vagyonértékelés -elvégzését
követően- j elen szerződés mellékletét képezi.

A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező
viziközmű létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyoffa, ezek
alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a Bérbeadó

4.

5.

6.

7.

2.

a
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tulajdonát kéPzík, illetve. azoka, amelyek a szerződés hatálya alatt 1étesülnek,amelyeket a vksztv. szerint Bérbeadó más tulajdonosoktól átvesz.

i.11'^:iX.Tj'"-i _'_":'::rYaes,tlre,v!!!éy-:,irit"rr",rá ől -a szerződés hatálybartaryDa

f:Í::j::]::xi::T 9,..1:]]Ti,l1Í, rlláa9r.",";i;;iló álapotfelmérést készítenek,melyet e szerződés mellékleteként kezelik . (4. számű-"tíen.t.;

4' Bérlő jogosult aZ egYes átvett vizlközmű vagyontargyak birtoklására, haszn álatéra,hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyitou voiatkozó eszka^isznáIati jogát,valamint a vizikÖzmŰ-szolgáltatási tevékenyse g jogátnem idegenítheti e1, azokat nempénzbeni hozzáj árulásként gazdasági társaságb; ;.; uih"ti b..

5, BérIŐ a vizikÖzmű Üzemeltetés ellátásába alváll alkozőt vonhat be, a jogszabályikeretek kÖzÖtt :ry9' tevékenységeket kiszervezh"t,- a. ez esetben is úgy felelkötelezettségei telj esítéséért minthi azadott tevékenyúget maga v égezné.

6, A Bérbeadó lnilÖn térítés nélkül biztosítja -jelen szeruődés tárgyátnem képez ő, de azüzemeltetésre átadott vagyontárgyat< mfu,iatetéséhez szükséges- tulajdonában lévőftildterÜletek, utak használatát Á-no"to javára atengeai a vízlközmű működtetéshezszÜkséges, a Bérbeadő javéra bejegy)ú .rotgutiri, vízelvezetési, vízátvezetési,
v ezeték- é s e gyéb használati jo gok gyakorlás át.

7 ' A Bérbeadó -illetve korábbi vizíközmti szolgáltatőja- az üzemeltetéshez szükségesműszaki dokumentációkat, engedélyeket és eg}éb inÁrmáció kat a szerződés hatátybalépését követő 30 napon belül teljes körű; és tételesen a Bérlő rendelkezésérebocsátja.

Iv. A vYZIKöZMŰ-szor,cÁr,TATÁsI
F,ELADATAI, rÖrnlrZETTsÉGEI

TEvEKl[Yspcnr vÉ,ező nnnr,Ő

1' A Bértő az átvett viziközmű működtetését jelen szerződésben meg}tatározottterjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és Áugbr:lruroun, a környezetvédelmikövetelmények, valamint az ellatásbiztoÁagfi gy"i;;b.vételével v égzi.

2' A Bértő elvégzi az íuemeltetésre átad,ott víziközművek rendeltetésnek megfelelőszakszerű működtetés ét, így különösen:
- a viziközműüzemeltetés folyamatos ós teljes körű ellátásat;- a hatósági előírásoknak és a létesitmén}ek adottságainak megfelelőmennyiségű és minő sé gű folyamato s szol gál btást,- arendszeres minőségellenőrzést akkreditált laboratóriummal;- gondoskodik aZ Üzemeltetésre átvett vizlközmű vagyon karbantartásáról,

felúj ításáról, hibaelhár ításaről.

3' Bérlő jelen szerződés időtart ama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak aVksztv,, és a kaPcsolÓdó jogszabályokbán előírt szakmai és személyi feltételeiről, avonatkozó vízjogi Üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályosjogszabáIYokban elŐírtak teljesítéséről. Bérlő Lot.l., tevékenysége gyakorl áséűtoz, ésaz izemeltetési jogosuttsághoz szükséges vízjogiüzemeltetéri .rrg'"ojr"r..t e. mindentovábbi engedélYt haladéktalanul beszerezni, és ezeketjelen szerződés időtartama alatthatály áb an fenntartani.
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8.

9.

Bérlő az engedélyekben és jelen szerződésben meghatérozott keretek között a
viziközmű rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére viziközmú
szolgáltatást nyújt, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.

A Bérlő kötelezettsége az üzemeltetés teljesítéséhez szükséges ingó és ingatlan
vizlközmú eszközök, megfelelő mennyiségű és minőségű jármú, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása. A Bérlő -ilyen jellegű igény esetén- a szindikátusi szerződésében
részletezett feltételek szerint munkajogi jogutódlással éltveszi a jelenlegi üzemeltető
főállású dolgozóit és őket -lehetőség szerint- az előző munkavégzési helyükön
tovább fo gl alko ztatj a.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Bérlő elvégzi azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a
továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmébet az értéknövelő felújítások körében
számolhatók el. A Bérlő ezen túl elvégez a felújítás körébe tartoző bármely olyan
beavatkozást is, melynek elmaradása az ellátás biztonságát veszéIyeztetné vagy egyéb
kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Kötelezettségének a Bérlő az
ellátásért felelős esetleges mulasztásától fiiggetlenül is eleget tesz. A felújítási
beavatkozások szükségességének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadót
haladéktalanul tájékoztatja. Bérbeadő az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a
fizetendő bérleti díjat csökkentve- megtéríti Bérlő részére.
Ha a.BÓrlő jelen szerződés alapján víziközmű-fejlesztést végez, akkor avíziközmű az
üzembehelyezésének napjával a Bérbeadó tulajdonába kerül, vagy a Bérbeadó
jogosult arra vonatkoző vízvezetési szolgalmi jog alapításéra.

A Bérlő elsősorban a vizjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint végzi az
üzemeltetést, betartja avízgazdálkodásról szőlő 1995. évi LVII. törvény, a Vksztv., a
közműves ivővízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a később a helyükbe lépő jogszabályok, továbbá az érvényes
szabványok és műszaki irányelvek előírásait.

Bérlő vizlközmű-szolgáltatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre)
köteles minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 20l4-ben- a Bérbeadóval
közösen elkészítendő gördülő fejlesáési terv részeként felújítási és pótlási tervet
készíteni. Köteles a Hivatal jóváhagyását követően a tervben előirányzott felújítási,
illetve pótlási munkákat elvégezni, melyet a Bérbeadó, illetve a Hivatal ellenőriz.

Bérlő az áItala működtetett vizíközművekről viziközmű térképi nyilvántartást köteles
vezetni. A nyilvántartásból -a vonatkoző jogszabályok szerint- adatszolgáltatásra
köteles.

10. Bérlő -az előző üzemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi
felhasználó által elérhetően ügyfélszolgálatottarl, ügyfélszolgálati irodát működtet. A
fogyasztóvédelemről szőlő 1997. évi CLV. tv. t7lB § (2) bek. a) pontban előírtak
szerint a heti egy napon 8 órától 20 őráig tartandó nyújtott ügyfélfogadást a Bérlő
dabasi központi irodájában -2370 Dabas, Széchenyi u. 3.- tartja.
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b 11. Bérlő www,dakov.hu internetes címen honlapot működtet, aholközzéteszi -többek
kcizOtt- izletszabályzatát, információkat nlujt és lehetőséget biztosít a felhasználók
részére bej elentésekre, ügyint ézésre.

A VIZIiKöZn/iŰ SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT MEIINIYISEGE,
F,ELHASZNÁLÓK Ár,r^l,r, F,IZETEI{DŐ DÍJA, A nnruÓ Ár,r.{L
F,IZETENDÓ nÉ,nr,ETI DÍJ

1. A szerződés megkötésekor az ellátott viziközmű szolgáItatás tervezett
mennyiségei:

c satomán történő szenrtyl ízelvezetés 182.500 
^'léu

A jelen szerződés a|apján üzemeltetett viziközmű rendszer felhasználói egyenértéke
összesen

1786 F,EE
(a felhasználói egyenérték részletes számítását a szerződés 3. sz. melléklete
tartalmazza).

SzolgáItatási díjak
A Vksztv. 76. § (3) bek. szerint a Hivatal avizíközmú-szolgáItatő (Bérlő) kérelmére a
76. § (1) bek. alapján alkalmazandó díjtól eltérő díj alkalmazásához járuIhathozzá,ha
a) a településen addig nem nyújtottviziközmű szolgáItatás kerül bevezetésre és
b) olyan vizíközmű beruházást adnak át, amely következtében a települést ellátó
vizlkö zmű háIő zat műkö dteté s i kö lts é ge i me geme lke dnek
c) a viziközmű beruhénásra vonatkozó szerződés vagy átadott viziközmű beruhazás
vonatkozásál}ran -szerződésben vállalt kötelezettségként- aviziközmű pótlási fedezetét
vagy aberuhézás ftnanszírozáséúloz igénybe vett külső forrás hitelszolgáIatifedezetét a
viziközmű szolgá|tatás díjába be kell építeni.
A Bérlő fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően csatornadíj ármegállapítási
kérelmét beterjesztette a Hivatalhoz. Bérlő a dtlakat a Hivatal határozata szerint
száriázza.
A Hivatal határozatajelen szerződés mellékletét képezi.

4. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját
-mely hatósági dij- a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2014.
januar 1-től a vizikőzmű-szolgáItatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A Bérlő a díjmegállapításhoz köteles minden olyan tétlékoztatást és adatot megadni -a
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőben-, mely a Hivatal hatósági
díj előké szítő és díj felügyeleti tevékenysé géhez szüksé ges.

5. Bérbeadó kiköti, hogy Bérl ő tészére a viziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj
fizetése ellenében engedi át, melyet Bérlő csak a bérleti díj megf,rzetése ellenében
gyakorolhat.
A Bérlő által ftzetendő bérleti díj:

- szennyvíztisztítő telepre
(Töredék évben időaranyosan fizetendő.)

A Hivatal armegáIlapítási határozata szerint kerül

v.

eveS

l)_

Ft/év.

megállapításra.



A bérleti díj felévente, a targyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes
a Bérbeadó kijelölt képviselőjének számlája alapján. A számlát a kijetölt
Önkormányzat bocsátja ki. Fizetési mód: átuta!ás, aszámlán megadott bankszámlára.
A Hivatal határozatában rögzítelt bérleti díjat szerződő felek egyoldalúan nem
változtathatják meg.
A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben váIíoztatbatő, ha a Hivatal
vagy miniszter űj szolgáltatási díjat állapít meg.
Bérbeadó a bérleti díjból szátrnaző bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt
kízarŐIag a víziközmű fejlesztés finanszír ozásáta -ideértve a viziközmű-fejlesztés
céljára igénybevett hitellel összeíiiggő adósságszolgálatteljesítését is- használháÜu r.t.

vI. BERBEADÓ FELADATAI, KÖTELEZETTsÉcnr

' 1. Bérbeadó -a jelen szerződésben Bórlőre átruhéaott feladatokat is beleértve- ellátási
felelŐssége elve alapján kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással,
a kÖzműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos viziközmú-szolgáltatási
feladatok elvégzéséről.

2. Yizlközmú k;izárőlag az állam és települési önkormányzat (azaz Bérbeadó)
tulajdonába tartozhat. Jelen szerződéssel bérbe adott viziközmű több tetepülési
Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van, ezért erre alkalmazni kell a Vksztv.
9. § (3) bekezdését, nevezetesen ha a viziközmű rendszeren több ellátásért felelős is
tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek közössége a vizíközmű rendszerrel
kaPcsolatban a Vksztv.-ben meghatérozott jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése érdekében -közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájáburr- 111uguk
kOzril jelölik ki a képviseletükben eljárő ellátásért felelősi. Kijelölés híarryábÁ az
ellátásérl felelősök közössége képviseletében, a legnagyobb lakoiszámmal rendelkező
önkormányzat jár el. (A jelen szerződéssel üzemeltetésre átadotí viziközmű
rendszeren az 5 talajdonosnak fennálló tulajdoni arányfuőI és a képviseletüket eltátó
felelŐs kijelöléséről külön jeryzőkönyvben került rögzítésre u -.gállupodás.)A vizikÖzműberuhazás önkormányzati tiársulási formában valósuli *.g. a beruhéaás
lezárását kÖvetően -a tarsulási szerződésbenrögzítettek szerint- a társulás a létrehozott
vizikÖzmű vagYont szétosztja a tag önkormányzatok szerint és azokat könyv szerint
átadja. Jelen.szerződés kiterjed a Galga-menti YiziközműBeruházást Lebonyolító és
MŰkÖdtető (ÜzemeltetŐ) Társulás által megvalósított beruházáss al létrebozott, majd a
társulástól átvett vagyonra.
Aszód és Domony-Domonyvölgy vonatkozásában a társulás által megvalósított
beruházással Iétrehozott csatornák hozzákapcsolódnak a mán meglévő települési
rendszerekhez,ígyazokjelenszerződéstárgyátnemképezik.

3. A viziközmíi fejlesztés megvalósításáről M ellátásért felelős, azaz Bérbeadó
gondoskodik.

4. Bérbeadó kÖteles a 15 éves időtartamra készítendő gördülő fejlesztési terv részeként,
vizlkÖzmŰ-szolgálíatási ágazatonként (külön avízre,külön a szennyvízre)beruházási
tervet készíteni és azt -a Bérlő által elkészített felújítási és pótlási terwel együtt-
minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014. 8vben- a Hivatalhoz
jóváhagYásra benffitani. Bérbeadó köteles a Hivatal általjóváhagyott beruházási



b tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén, elsőbbséget
biztosítva - a Bérlőt bevonja.

vII. KÁRoxnnr vIsELT rELELÓssÉ,G, BIzT osÍTÁs ox

1. Az átvett vagyontargyak használata során -harmadik személynek- okozott károkért
Bérlő felel.

2. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a Bérlő gondoskodni
köteles legkésőbb a szerződéshatályba lépését követő 60 napon belül.

3. A Bórbeadó tulajdonát képező víziközművek vagyonbíztosításáről a Bérbeadó
gondoskodik szintén a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.

vilI.

1.

A F,ELHAsZNÁlÓxr<u KAPCsoLATos FELADATOK
KöTELEZETTsEGEK A sZoLGÁLTATÁsI ní.rrrzntns,
uí.rrnnrozÁs EsETEN TEEFIDő INTÉ,ZKEunsrx

Bérlő az űj fe|használók víz-, illetve szennyvízcsatorna bekotési igényét a benyújtott
tervek alapján elbírálja, majd egyedi megrendelésre -vállalkozási szerződés keretében-
elvégzi avíz- és szennyvízcsatorna bekötési munkákat.

Bérlő a felhasználókkal -felhasználási helyenként- közüzemi szerződést köt. A
szerződés egyidejűleg avizszolgáItatásra, illetve aszennyvízelvezetésre és -tisztításra
is vonatkozhat. Az előző izemeltető és a fogyasztőközöttkorábban létrejött közüzemi
szerződés -az általános jogutódlásra tekintettel- érvényben marad, Bértő a
szerződésben megnev ezett szolgáltató helyébe lép.

Bérlő köteles gondoskodni, hogy a viziközmű szolgáltatás mindenkor hiteles
mérőberendezésen keresztül történjék. Bérlő törekszik arra, hogy saját vízeIlátással
rendelkező szennyvízelvezetést és -tisztítás igénybe vevő felhasználőkis hiteles mérőt
szerelte s s enek fe 1, e zt követő e n az átalány számlázást me g s ziinteti.

Bérlő jogosult az álta|a nffitott viziközmű szolgáltatásért a felhasználóktól a V. 3.
pontban rögzített díjakat szedni -az előző üzemeltető által kialakított- helyben
szokásos időközönként és módon. A Bérlő jogosult a mérőleolvasás, számlázás és
díjbeszedés módján és gyakoriságánváItoztatni, melyről előzetesen köteles értesíteni
Bérbeadót és az érintett felhasználókat.

Bérlő jogosult ahatáridőre meg nem fizetett szolgáltatási díjtartozás jogi úton történő
beszedésére. Díjtartozás esetén a Bérlő jogosult -a jogszabályi keretek között- a
szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozni, felfiiggeszteni, átmenetileg
szüneteltetni.

Ha a felhasználó díjtartozása miatt a Bérlő a vizszolgáItxást korlátozza, köteles
gondoskodni -a létfenntartáshoz és közegészségügyi feltételek teliesítéséhez
szükséges- vízigények más elérhető módon való kielégítéséről.

a
J.

4.
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7. Szerződő felek törekednek affa, hogy a településen csak mérősített közkutak
üzemeljenek. A mérősített közkifolyón vételezett víz diját a Bérbeadó fizeti meg
Bórlőnek.

x. A yIzIKözIvIŰ-yr;K F,EJLEszTEsE, EGyüTTMúrönns A SZERZőDÉs
IDóTARTAMA ALATT lnrnstnó lyIzIKözMúvEKI<nL
KAPCSOLATBAIY

1. Bérlő jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv,-ben felsorolt mentességeket
kivéve - v izlkö zmú fej l e sáé s i ho zzáj árulást b e sze dni.
Szeruődő felek a ftzetendő viziközmú fejlesztési hozzájáruIás összegét az alábbiak
s zerint határ o zzák me g:

- 1 m3/nap igényelt szennyvízelvezetésre 0 F,t + Ár,a.
A térségben viziközmű társulat működik mindkét településen, melyek az újonnan
jelentkező felhasználóktól viziközmű társulati érdekeltségihozzájárulást szednek.
Fenti össze gek a szerződés hatályba lépését követően érvényesíthetők és
2015. december 3I-ígszerződő felek közös megegyezésével szabadon módosíthatók.
20l6,január 1-tő1 a viziközmű fejlesztési hozzájáruIás mértékét a Hivatal határozatban
állapítjameg, mely szetződő felekre kötelező érvényű.

BÓrlő a beszedett viziközmű fejlesztési hozzájárulást jogosult -a Vksztv.-ben részletek
szerint- aviziközmű fejlesztési beruházásokra felhasznální, annak érdekében, hogy a
nem lakossági felhasználók igényeit kielégítse.

A Bérlő az előző 2. pontban írt felhasználáson túl javaslatot tesz Bérbeadó részére a
beszedett összeg felhasználásara és együttműködik Bérbeadóval a jóváhagyott
beruházás megvalósításában.

Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik a Bérlő a fel nem használt viziközmű
fejlesztési bozzájarulás összegével elszámol Bérbeadó felé és a fel nem használt
összeget tészére átadia.

5. Bérbeadó a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat Bérlővel,
különösen akkor, ha a munkák kivitelezése károsan befolyásolhatja a szolgáltatás
folyamatosságát, illetve új műtárgyak meglévő hálőzatravaló csatlakozásárőIvan szó.

6. Bérbeadó üzemelő víz, illetve szemyvízcsatoma hálőzatra való csatlakozási munkák
kivitelezésével elsősorban Bérlőt bízza meg, de -külső vállalkozók igénybevétele
esetén- szakfelügyeletét mindenképpen igényli

7. Bérbeadó biztosítja Bérlő szakmai ellenőrzési jogát azon kivitelezési munkálatoknál
is, melyeknek nem a Bérlő a kivitelezője. A kivitelezési munkák átvétele után az
elkészült létesítményeket Bérbeadó a Bérlő használatába adja, ennek tényét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a létesítmény a terveknek, hatósági
előírásoknak megfelel, Bérlő nem tagadhatja meg az üzemeltetést.

x. A SZERZÓDŐ F,ELEK KAPCSOLATTARTÁSA, rAlÉxozTATÁsI
xörnr,nznTTsEc, ELLENőRZEs

2.

4.



2.

a
J.

1. Szerződő felek a szerzőőéshatá|ya alatt rendszeres és folyamatos kaPcsolatot tartanak

és minden lényeges körülménlT őItájékoztatják egymást,

Bérlő köteles a Bérbeadót folyamatosan szóban, de évente legalább egy alkalommal

írásban részletesen tqékoztatni a víziközmú-izemeltetés helyzetérŐI, a tárgYévi

működésről és a következő évre tervezett izemeltetői feladatokról, legkésőbb a

tárgyévet követő január 3 1 -ig.

Bérbeadó jogosult a hasznáIatba adott vagyontárgyak működtetését, a vizikőzmű

szolgáItatást iolyamatosan figyelemmel kísérni, a tevékenység végzéséről rendszeres

ájéíoztatást kapni. E célbót meghatalmazottjali jogosulVak betekinteni a Bérlőnél

tevo -;eten 
"r"r)ődé, 

íárgyával összefiiggő- műszaki és gazdasági dokumentumokba,

valamint a helyszínenmőggyőződni anól, hogy az üzemeltetés e szerződésben foglalt

feltételek szerint történik.

4. Kapcsolattartás

Bórbeadó részérőI; A mindenkori polgármester és a mindenkori jegyzŐ, illetve a

Polgármesteri Hivatal rész&őL az aléhbi munkatárs:

Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
E-mail címe:
Telefonszáma:

Bérlő részérőI: a DAKÖV Kft. mindenkori ügyvezetője (ügyvezetői).

Bérlő jelen szerződés teljesítésére kijelöItizemigazgatósága: Bagi Üzemigazgatőság

Űzemígazgatóság cimo2l9I Bag, Dózsa Gy, u,20,
Felelős ilzemígazgatő (cégvezető) neve: Ritecz Györry ü§roezető

Elérhetősége:2L9L Bag, Dózsa Gy. u.20.
E -mail címe : galgav iz@drunaweb.hu
Telefonszám a: 06,28 l 408,524; 06-30/9343-1 56

Az izemigazgatő ságon b elül kij e 1 ö lt szew ezeti e gys é g me gneve zé s e :

Aszód térségi csatornaüzem
Kartal-Vers e gi szennyv futisz{ttő te|ep

Azizemeltető egység címe: 2l9lBag,Dózsa Gy, u,20,
Azüzemeltetésl;r_x1".rffi:**Tsuezetőiésbeosztásuk:

Tóth Tibor csatornázási üzemvezető

uru,r,ou, #if,uz$i;Y.:THrő:'Í. r r.
E-mail címük: horvath.peter@dunaweb,hu,

ttibor59@freem*it.hu ; galgasrviz@.dunnweb,hu

Telefonszám a: 06,28 l 408,524 ; 06-28 l 4a0 -164

Horváth Péter: 06,20 l97 93-426
Tóth Tibor: 06-30/9497-031

Mobiltelefon:

10



Hartó Mihály: 0630127 49-3t3

5. Szerződő felek kötelezik magukat arta, hogy a jeIen szerződés teljesítése során

tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben
keletkezett dokumentumok tartalmát izleti titokként kezelik, azokat kizárÓlag jelen

szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik szémfua teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és

írásban kötelezetts é get vállalt ak az izleti titok me gtartására.

xI. A SZERZÓDEs rnr,vroNDÁsA, MEGsZtTNÉsE

1. Ielen szetződés határo zotí időre, 1 5 évre szól. Jelen szerződést a Bérbeadó és a Bérlő
is csak rendkívüli -Vksztv.-ben megfogalmazott- esetekben, az év végére szÓlÓan, de

' legalább 8 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

2. Jelen szerződést szerződő felek közös megegyezéssel -a határozott idő lejárta elŐtt

6 hónappal- határozott időre meghosszabbíthatják vagy határozat|an idejűvé
módosíthatják.

A Bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén köteles a jelen szerződés tárgyát
képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközOket)
rendeltetésszerű hasznáIafta alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő

60 napon belül a Bérbeadónak átadni (birtokába adni), a Bérbeadó pedig köteles
azokat átvenni. A viziközmű és egyéb vagyon visszaszolgáItatásárőI szeruődő fe\ek
tételes jegyzőkönyvet készítenek. Az átadás-átvétellel kapcsolatos vita esetén műszaki
ellenőr, illetve könywizsgáló közreműködését igényelhetik.

Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében Bérlő a Bérbeadő részére
átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és viziközművekre
vonatkozó an az alábbiakat

- a felhasznáIők nevét és címét;
- azegyes felhasználókÁoz tartozó felhasználási helyek címét;
- a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához sziikséges

adatokat öt évre visszamenőleg;
- a viziközműtérképi nyilvántartás adatállományát;
- a további viziközmű-működtetés tekintetében sziikséges műszaki

dokumentumokat, adatokat.

A szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és

végrehajtási utasításai, a hatáIyos vízügyi jogszabáIyok, valaminJ a Ptk. rendelkezései az
iranyadók.

A jelen bérleti-üzemeltetési szerzódés módosítást -mely egységes szerkezetben tartalmazza a

szerződést- a Bérbeadó önkormányzatok képviselő-testülete az aláírásnál feltüntetett
szálmíhatározatával jóvahagl,talelfogadta.

Bag,2013. május

J.

4.
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nÉnnnanó:

Edelman György polgármester
Határozat száma: 12013. (V . .)

Tordai Sándor polgármes{er
Határozat száma: l20I3, (V ,

Váckisújfalu
dr. Sajó Gy

Határozat szám

Vircsák M
Határozat száma:

nkormányzat
a polgármester

12013. (v . )

rmáayzata
polgármester
l20I3, (v . .)

nÉ,nr,ó:

tecz György Adfif,ám; tpsop§iiíá-rs
a DAKÖV Kft. ügyvezetője

Mellékletek:
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önkormányzati közös tulajdonú viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében
eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspöksziláry
Közműves Szennyvízebezető Rendszer GWKP-SZV

Jelen megállapodást a fent megnevezett viziközmú rendszer tulajdonosai:
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
Vácegres Község Önkormányzat

. Váckisújfalu Község Önkormárryzat
Kisnémedi Község Önkormányzat
Püspökszil ágy Közsé g Önkormány zat

(továbbiakban: megállapodást kötő felek)
kötik a viziközmű-szolgáltatísról szóló 20lI. évi CCD(. törvény (továbbiakban: Vksztv.)
9. § (3) bekezdése szerint.

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a fent megnevezett víziközmű rendszer a
megállapodast kötő 5 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van) azon az alabbi
tulajdoni arrányaik állnak fenn:

Azérintettviziközműrendszer
megnevezése:

Tulajdonos önkormá nyzat megnevezése
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
Vácegres Község Önkormányzat
Váckisúj falu Község Önkormányzat
Kisnémedi Község Önkorm ányzat
Püspökszilágy Község Önkormányzat

Kódja:

Tulajdoni aránya"Á
38,2
|7,5
I1,7
16,8
15,8

2. A fent megnevezett viziközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező
1. pontban felsorolt önkormányzatok közössége a vizikOzmű rendszerrel kapcsolatban
a Vksáv.-ben meghatározott jogok gyakorlrása és kötelezettségek teljesítése érdekében

-közös megegyezéssel, jelen írásos megállapodás formájában- maguk köáil
Galgamácsa Község Önkormányzatát -mint a közös tulajdonú viziközmű rendszer
egyik elláásért felelősét- jelölik ki a képviseletiikben eljáró ellátási felelősnek.

3. Galgamácsa Község Önkormányzata fenti 2. pontban rögzített képviseletre
vonatkozó kij elölést elfogadj a.

4. Megállapodást kötő felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vksáv. 9. § (a) bek.
szerint, mint a vizközmu rendszer tulajdonosai, így ellátásért felelősök a Vksáv.-ben
megfatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt
költségeket a vizikönnő rendszeren 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltségiik
aúnyában viselik.



5. Jelen megállapodást -törvényi előírás szerint- aIfuő polgárrnesterek vállalják, hogy a
megállapodást -legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testiiletíik elé terjesztik
jóváhagyásra és a testiilet jóvahagyó határozaát megkiildik az ijzeme|tető DAKÖV
Kft. Bagi Űzenigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és
Közmú-SzabáIyozálsi Hivatalhoz benyújtandó múködési engedély kérelméhez
csatolhassa.

2013. május 21.

Galgamácsa Kö
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Váckisújfalu nkormányzat
Dr. Sajó Gyula lgármester
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