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t{rsult Onkorm{nyzat Kdzmfitutajdonkdzdss6ge e683 Acs4 Kossuth L. u. 83.,aqoszima: , k6pviseli: Szekeres Rezs6 Acsa Krizsdg polgrirmestere)

a Kdzmiiulaj donk6z6ss6g tagj ai :

Kossuth  L .  u .  83 . ,
,  s ta t i sz t i ka i  szdm:  18573"

Cs6v6r,  Miksz6th f t  3/A,
,  stat iszt ikai  sz6m: 26985.

Galgagydrk, R6k6czi u. 12.,
,  stat iszt ikai  sz6m: 13295.

Piispdkhatvan, Kert sor
sz6m: 21388, k6pvisel i :

VTILIKOZMiU
nnnr,n TI-U ZEMELTETU Sr szupJjonf s

amely l6trej ritt egyrdszr6l

Gesztor:
Acsa Kdzs6g Onkormfnyzat (26g3 Acsa,
ad6szhma:
kdpvisel i :  Szekeres Rezs6 polgdrmester)

Tagjai:
-  Cs6vir  K6zs6g Onkormdnyztt  (2615

ad6szdma:
k6pvisel i :  Dian J6zsef.  polg6rmester)

- Galgagydrk K6zs6g Onkormfnyztt (26gl
ad6szima:
k6pvisel i :  Matejcsok Zsol t  polgdrmester)

- Pfispdkhatvan K6zs6g Onkorm ilnyztt (26g2
25., ad6szima; , statisztikai
B 6tyi J6zsef polg6rmester)

mint b6rleti-iizemeltetdsbe ad6, vizikdzmri ell6t6sdrt felel6s tulajdonos -a tovribbiakban:
B6rbead6-,
mdsr6szr6l a DAKOV l)abas 6s K6rny6ke Vizligfi Kft
/sz6khelye :2370 Dabas, Sz6chenyi u. 3.,
c'gSegyzlksziim: 13-09-066171, nyilvrintart6: Pest Megyei Bir6srlg mint C6gbfr6s6g,
statisztikai szrimjele : I 0800870-3 600- I I 3 - I 3, ad6sz6mi: I 0 g008 7b_2_ I 3,
bankszrlmla sz6ma/i: 65500109-11009814; 64400068-t0608771; essootog-00011g70-
55500001 ; 65500109-0001 1970-5550001 I
k6pviseli Jasper L6r6nt igyvezet6/,
mint b6rleti-iizemelte t6, vizik}nnii szolgiltat6 -a tovdbbiakban: 86116-
ktizou a B6rbead6 t<irzsvagyon6ban l6v6 vizikdzmiivek tizemeltetdsdre a vizikLzmii-
szolg6ltat6sr6l sz6l6 20ll.6vi CCD(. tdrvdny (tov6bbiakban: Vkszfv.), valamint a nemzeti
vagyonr6l sz6l5 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Nvfv.) A4aalulfrott napon dshelyen az alilbbi feltdtelekkel :

r. A szERzonEs uncrorfsfnn r,ELJOGOSIT6 xontnnmNyEK
l' A felek megrillapftjiik, hogy a vizikdzm'fi ell6tas6rt felel6s B6rbead6 telepiildsi

tinkormrinyzat a helyi cinkormrinyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. t<irv6ny S. g (a) bek.
szerint kdteles gondoskodni a teleptilds egdszs6ges iv6viz ell6t6srtu6l 6s ailij uer..
szerint feladata a csatornriz6s (a keletkez6 szennyriizek elvezet6se 6s -tisztit6sa), mely
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kdtelezettsdgb6l 6s feladatb6l ad6d6 viztkdzmti-szolgdltatris ell6fi6s6t,jelen szerz6dds
megk6t6s6vel a B6116 re nth{nza dt.

2' A felek meg6llapftj6k, hogy Bdrl6 Magyarors zdgon bejegyzett, a gazdasdgi
trirsas6gokr6l sz6l6 2006.6vi IV. tv. alapjan miikdd6 kort{toit ielelassegt idrsase!,
amely nem 6ll cs6d-, felszrimolisi vagy v6gelszrimoldsi elj6r6s alatt es mint ilyen-a
Vksztv. 35. $ (2) bek. szerint viziktjzmri-szolgilltat6i tev6kenys dgetlilthatel, trirsas6gi
szerz6d6s6ben a TEAOR 3600 Vfztermel6s, -kezel6s, -"uata. tev6kenys6g
fdtev6kenys6gk6nt, a TEAOR 3700 Szennyviz gyiijtdse, -kezel6se, bejegyzei
tev6kenys6gkdnt szerepel. 86116 Nvfv. 3. $ (1) ag) pont-szerint ittrfithat6 szeiezet,
melyben helyi dnkormrinyzatok 100 %-os r6szeseddssel rendelkeznek.

3- Szerz6di| felek meg6llapitjrik, hogy a Nwv. 12. $ (9) a/ bek. szerint a helyi
dnkorm6nyzat, azaz B6rbead6 a trirzsvagyon6ban l6v6 vizikrizmti-l6tesftmdnyek
mtikddtetdsdr6l koncesszi6s szerz6d6s megkritdse n6lkiil irgy is gondoskodhat, hogy
olyan gazdrilkod6 szewezetet hoz 16fre, amelyben (tobb fretyi ontcormanyzaiit
ktizdsen) kizin6lagos rdszeseddssel rendelkezik. B6rbead6 a B6116 korlltolt
felel6ssdgii tiirsas6g rdsztulajdonosa, teh6t fennfllnak t p{lyfrzat n6lkii6 szez6d6s
kdt6s6re felj ogosit6 kdrfltn6nyek

4. Szerz6d6 felek kiktitik, hogy a vizikdzmii tizemeltet6si jogviszony p1lyinat n6lktili
l6trej<ittdt megalapoz6 kdriilm6nyeket a szerzSd6st k6t6 felek egyoldalian, a
szerz6d6ses jogviszony tartama alatt nem viltortathatj6k meg.

rr. A szERzODfs rAncvl" TERULETT fs m6ssr,r rrATALyA, u6nosirAsa
1. B6rbead6 a ktzdr6lagos tulajdondt, tdrzsvagyonht kdpezb vizikdnriiveket -jelen

szerz6ddsben rflszletezett feltdtelekkel- futadja B6rldnelg hogy az ell6t6si
k<itelezettsdgdb6l ered6 vurkdzrnii-szolg6ltat6st ell6ssa, tizemeliess e az 6tvett
vizikdzmiiveket. A 86116 feladata mindazon vizikiizmii tizemeltet6si tev6kenys6gek
tisszess6ge, amelyek a jogszabfulvokban, hat6sdgi enged6lyekben 6s az tizemeltetdsi
szabSlyzatban el6irt kdvetelm6nyek teljesftdse 6rdek6ben okszeriien mertlnek fel,
kiildndsen a vizikdzm.d miiszaki drtelemben vett napi iizemben tart6sa, karbantartasa
6s javit6sa, kdztizemi szerz6dds-kdt6s, sz6ml inhs, igyfdlszolg6lat mtikridtet6se.
Jelenszerz6d6sazalibbivizikonnfi-szolgilltatSsi6gazatokraierjedki:

X kdzmtives szennyv izelv ezetls
X kdzmiives szennyvf ztisztitfus.
(A ndryzetben X-el jel0tend6.)

A szerzbddshez csatoland6(k) a hatflyos vizjogi tizemeltetdsi enged6ly(ek), mely(ek)
az Stadott-6tvett vizikdzmrt pontos megnevez6s6t, mennyisdg6l rdszletes miiszaki
lefrris6t tartalmazza.

2. Az ellitasiteriilet a fentieknek megfelel6en
X kcizmiives szennyvizelvezetds telepiilds klzigazgat6si teriilete,
valamint (t6rsdgi ell6tr{s eset6n) a kdvetkez6 telepiildsek tertilete:
Acsa, Csdvdr, Galgagydrkn pflspdkhatvan.
Az Stadott, illetve 6tvett vizikdzmii pontos megnevezdse:
Acsa kdzpontrfi szenn;vizelvezet6si agglomer{ci6, Acsa k6zs6g, Cs6vr{r k6zs6g,
Galgarydrk kdzs6g, Pfispdkhatvan k6zs6g szennyvizcsatorna-hdldzata.
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X kOzmiives szennyviztisztit6s teleptil6s kfuzigazgat6si tertilete,valamint (tdrsdgi ell6tris eset6n) a kcivetkez6 teleptil6sek tenilete:
Acsa, Csdvdr, Gatgagrdrtq piispdkhatvan.
Azdtadott,illetve6tvettvizikiizmtipontosmegnevez6se:
Acsa kdzpontfi szennlvizelvezet6si agglomenfici6
Piispdkhatvani k6zds szennyvizti sztit| telep.

(A n6gyzetben X-el jel0lend6.)

Jelen szerz6d6st a felek 2Ll2.jrrilius 1. napj6t6l 2D27.jrrinius 30. napj6ig terjed6 15
6ves hati{rozott id6tartamra k6tik.

Jelen szerz6dds hat6lyba ldpdsdvel egyidejiileg a B6rbead6 6s az el6zb vizikdzmri
szolg6ltat6 ktizott kordbban a viziklzmiivek iizemeltetdsdre letrejdtt szerz6d6sek
hat6lyukat vesztik. E t6nyr6l az lintettiizemeltetdt a B6rbead6 fr6sban drtesfti.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szeru6d6st h,rzafilag ir6sba foglalt
megdllapod6s alapjdn m6dosfthatjiik, melyet B6rbead6 dnkormdnyzati k6pvisel6-
testtiletdnek hatar: o zattalj 6v6 kell hagynia.

6. Felek ktitelezettsdget vrillalnak arr4 hogy amennyiben a vizikdzmii-szolg6ltat6st
6rint6 jogszab6lyvaltozis ktivetkezik be, rigy jelen b6rleti-iizemeltetdsi szerz6d6st
annak megfelel6en m6dositj rik.

7. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s hatalya alatt krizds megegyez1ssel a
jelen b6rleti-iizemeltet6si szerz6d6st vagyonkezel6si szerz6d6ss6 b6vithetik.

M. A VAGYONTARGYAK fS AZ AHHOZ KAPCSOL6N6 JOGOK fS
KOTELEZETTsf GEr Ar.q.DAsA.

1. A B6rbead6 bdrleti-tizemeltet6sbe adja, a Bdrl6 pedig bdrleti-tizemeltet6sbe veszi az
dnkormrinyzat h'rzar6lagos tulajdonfut k1pez6, tdrzsvagyonfba tartoz6, a teleptil6s
kdzigazgat6si teriiletdn tal6lhat6 vizikdzmiiveket /ing6 6s ingatlan vagyontfugyakatl
per-, teher- 6s ig6nymentes 6llapotban azzal, hogy a B6rbead6 szwatolja, ttlgy u
vizikozmi tizemeltet6shez 6tadott, birtokba adott vagyontrirgyak tekintet6ben
harmadik szemdlynek nincs olyan joga, amely a B6rl6nek u 3"l"tt szerz6d6sb6l eredd,
iizemeltet6si j ogait megakadril yozn|vagy koridtoznd.
Felek meg6llapodnak, hogy a B6rbead6 a jelen szerzldlsbe.n foglaltak szerint a
vizikiSzmii tizemeltet6s elldtrisdval kapcsolatos jogait 6s kdteleietts6geit 1tadja
B6rl6nek, a B6rtd pedig ezeket 6tveszi u 3"l.tt szerz6ddsben meghati{rozott kondici6k
szerint a szerz6d6s hat6lyba l6p6sdnek id6pontj6val, a szerz6d6s idcibeli hatdlvaban
meghatarozott I 5 6ves hataro zott idita*ilnra.
A B6rbeail6 a szerz6d6s al6iras6val egyidejtileg a 86116 rendelkez6s6re bocs6tja a
vizikdzmii-szolgiltatds targydt k6pez6 vagyontargyalg kdnyveiben nyilvantartott
iegyzdkdt (tdteles leltdr6t), a miiszaki azonosit6sra vonatkoz6 adatokat, az iltadott
vagyontiirgyak 6tadaskor fennrill6 brutt6 ds nett6 6rt6k6t, valamint az alkalmazott
6rt6kcsdkken6si lefrasokat. Felek az 6tad6s-6tv6tel t6ny6t jegyz6konyvben nigzftik,
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mely tartalm?,7aa vizik<izmtivek 6s egy6b eszk6z0k t6nyleges 6tad6s-ritv6tel6t.
(1. sz. melldklet.)

2' A B6rbead6 a Vksztv. el6fr6sa szerint a tulajdon6ban l6v6 vizik'zmtjvonatkozds6ban
2015. december 31-ig vagyon6rtdkel6st ilgenet A vagyon6rt6kel6s -elv6gz6s6t
krivet6en- j elen szerz6d6s mell6kl et6t k6pezi.

3' A bdrleti-tizemeltet6sbe ad6s kiterjed mindazon tinkorm6nyzati tdrzsvagyont k6pez6
vizikiizmii ldtesftrn6nyre 6s berendez6sre (ingatlan 6; ing6 vagyonra, ezek
alkot6r6szeire 6s tartozdkaira), amelyek jelen szerzBdes hatalyUal6]6sekor a B6rbead6
tulajdon6t k6pzik, illetve azol<ra, amelyek a szeruldds hat6lya alatt l6testilnek, illetve
amelyeket a vksztv. szerint B6rbead6 meis tulajdonosokt6l 6Vesz.
Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s taryydtklpezl vizikdzmrivekr6l -a szerz6d6s hat1lyba
l6pds6t ktjvet6 I 6ven beliil- miiszaki (fot6dokument6ci6s) rillapotfelm6r6st k6szitenek,
melyet e szerzbdls mell6kletek6nt kezelik. (4. sz6mrt,mell6klet.)

4' B6116 jogosult az egyes 6tvett vizikdzmu vagyontrirgyak birtokl6sar4 haszn6lat6ra,
hasznainak szed6s6re. Az futvett vagyontiirgyakra vonatkoz6 eszkdzhaszn1lati jog6t,
valamint a vizikiizmii-szolg6ltatasi tev6kenys6g jog6t nem idegenftheti el, azokai nem
pdnzbeni hozzfijaruldsk6nt gazdas6gi trirsas6gba nem viheti be.

5. B6116 a vizkozmti iizemeltet6s ell6t6s6ba alv6llalkoz6t vonhat be, a jogszabillyi
keretek kdz<itt egyes tev6kenys6geket kiszervezhet, de ez esetben is rigy fellt
kcitelezetts6gei teljesitds66rt mintha az adotttevdkenys6get maga v6gezn6.

6- A Bdrbead6 ktildn t6rit6s n6lkiil biaosftja -jelen szeru6d6s targydtnem k6pez 6, de az
tizemeltet6sre 6tadott vagyontrirgyak mtikddtet6s6hez sztiks6ges- tulajdon6ban l6v6
ftildtertiletek, utak hasmillatht A B6116 javara dtengedi u ui"ftOt^t mtik6dtet6shez
sziiksdges, a B6rbead6 javira bejegyzett szolgalmi, vizelvezetdsi, vizhtvezet6si"
v ezetdk- 6s egy6b haszn6lati j ogok gyakorlas6t.

7 ' A B6rbead6 -illetve kordbbi vizrkdzm'ii szolgSltat6ja- az izemeltet6shez sziiksdges
mriszaki dokument6ci6kat, enged6lyeket 6s egy6b inform6ci6kat a szerz6d6s hat6lyba
l6p6s6t k<ivet6 30 napon beltil teljes kdriien 6s t6telesen a 86116 rendelkezds6re
bocsdtja.

rv. A vrzIKozNrt-szoLcALTATAsr TEwKNysncnr vfr,ezT nfru,6
I'ELADATAI, KotrHzETTSf cEI

1. A 86116 az 6tvett vizikdzmii mtikddtetds6t jelen szerz6d6sben meghatrirozott
terjedelemben, biztons6gosan, hatdkonyan 6s megbfzhat6an, a kdrnyezetv6delmi
kdvetelm6nyek, valamint az ellfutfusbiztonsfugfi gyelembev6teldvel v 6gzi.

2. A B6116 elvlga az itzemeltetdsre futadott vizikdzmtivek rendeltet6snek megfelel6
szakszerfi mtikOdtet6sdt, igy ktlcindsen:

- a vizikdzmti tizemeltet6s folyamatos 6s teljes koni e1l6t6s6t;
' a hat6s6gi el6fnisoknak 6s a l6tesftm6nyek adottsdgainak megfelel6

mennyis6gti 6s min6s6gti folyamatos szolg6ltat6st,
- arendszeres min6s6gellen6rz6st akkredit6lt laborat6riummal:
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- gondoskodik M iizemeltet6sre htvett vizikdzmii vagyon karbantart6srir6l,
fehij it6s6r6l, hibaelhririt6sdr6l.

3' 86116 jelen szeru6d6s id6tartama alatt gondoskodni kdteles a kcizszolg6ltat6snak aVkszfv., 6s a kapcsol6d6 jogszabrilyokban el6frt szakmai 6s szemdlyi i.lt6t"l.ir6l, u
vonatkoz6 vizjogi iizemeltet6si engeddlyben 6s a mindenkori hat6lyosjogszab6lyokban el6frtak teljesftds6r6l. 86116 L.it"l", tevdkenysdge gyakorltisilhoz, 6s
az itzemeltet6si jogosults6ghoz sztiks6ges vi4ogi tizemeltetdri 

""g"ailyeket 
6s minden

tov6bbi enged6lyt halad6ktalanul beszerezni, 6s ezeketj elen szeri1aesiaotart arna aratl
hat6ly6ban fenntartani.

4' B6116 az engeddlyekben 6s jelen szerz6ddsben meghatfrozott keretek k6z6tt a
vizikdzxrii rendszer teljesit6k6pessdg6nek m6rt6k6ig a felhaszn6l6k r6szdre vizik<jzmii
szolg6ltatilst nyrijt, a szolgilltatAst igdnybe venni mvanOt rendelkez6sdre 6ll.

5. A B6116 kdtelezettsdge az iizemeltetds teljesitds6hez sztiksdges ing6 6s ingatlan
vizikdzmii eszk6z6k, megfelel6 mennyis6gti 6s min6s6gii Jar-ti,- gep, eszk6z,
berendezds bizosft6s4 valamint a sztiksdges l6tszrimir ds kepzettsegi szakember
alkalmazrisa. A Bdrl6 -ilyen jellegii ig6ny esetdn- a szindik6tusi szerz6ddsdben
r'szfetezett feltdtelek szerint munkajogi jogut6dl6ssal Stveszi a jelenlegi iizemeltet6
f6flhsri dolgoz6it 6s 6ket -lehet6sdg r"irittt- az elbzb m*,tuvegzZsi helytik6n
tovdbbfo gl alkoztatj a.

6. Az ellfitasbiztons6g fenntartasa drdekdben a B6116 elvdgzi azokat a hibajelleggel,
vdratlanul felmertil6 beavatkozi[sokat, amelyek a sziimvitelr6l sz6l6 t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Sztv.) rendelkezdsei 6rtelm6ben az drtdkncivel6 felijit6sok krir6ben
sz6molhat6k el. A B6116 ezen tfl elvdgez a fehijit6s k6r6be twtoz6 brlrmely olyan
beavatkozi{st is, melynek elmaradiisa az ell6t6s biztons6g6t veszdlyeztetnd vagy egy6b
karvesz6ly felmertil6sdvel kdzvetlentil fenyeget. Kritelezettsegenek a B6rt6 az
ell6trls6rt felel6s esetleges mulaszt6s6t6l fiiggetlentil is elegei tesz. A felijit6si
beavatkoz6sok sziiks6gessdg6nek felismer6sdt k6vet6en a B6116 a B6rbead6t
haladdktalanul tafikoztatja. B6rbead6 az elvlgzett munkrilatok indokolt kdtts6geit -a
fizetend6 bdrleti dfjat csOkkentve- megt6rfti B6116 r6szdre.
Ha a 86116 jelen szerz6d6s alapjdn vizikdnrfli-fejleszt6st v6gez, akkor aviziki'rzrnii az
tizembehelyez6s6nek napj6val a B6rbead6 tulajdonfba kertil, vay a B6rbead6
jogosult arra vonatkoz6 vizvezetdsi szolgalmi jog ilapitasara

7 ' A B6116 els6sorban a vizjogi tizemeltetdsi enged6ly el6fr6sai szerint v6gzi az
iizemeltetdst, betartja a vizgazd6lkod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LV[. tcirvdny, a Vksztv., a
ktizmrives iv6vizell6tisr6l 6s szewryvizelvezet6sr6l sz6l6 38/1995 (iV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a k6s6bb a helytikbe l6p6 jogszab6lyok, tov6bb6 az 6rv6nyes
szabv6nyok 6s miiszaki ir6nyelvek el6ir6sait.

8. B6116 vizikdzmii-szolgilltatdsi fugazatonk6nt (kiikin a vizre, kiildn a szennyvizre)
kdteles minden 6v szeptember l5-ig -els6 alkalommal 2014-ben= a B6rbead6val
kcizcisen elkdszitend6 gdrdiil6 fejleszt6si terv r6szek6nt felfjitdsi 6s p6tl6si tervet
k6sziteni. Kdteles a Hivatal j6vahagyds6t kdvet6en a tervbe i ellirany)ott felijft6si,
illetve p6tl6si munkdkat elvdgezni, melyet a B6rbead6, illetve a Hivatai ellen6riz.

5
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v.

9' B6116 az illtala miikOdtetettviziklzmrivekr6l vizikozmti tdrkdpi nyilvrintart6st k6teles
vezeft]i A nyilvrintart6sb6l -a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint- adatszolg1ltat6sra
k6teles.

10. B6rtd 'az el6z6 iizemeltet6 6ltal kialakitott helyen ds iddpontokban- valamennyi
felhaszn6l6 Sltal el6rhet6en iigyfdlszolg6latottart, igyfelszotgrllati irod6t mtikddtet. A
fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. tv. l7/B g (2) bek. a) pontban el6irtak
szerint a heti egy napon 8 6r6t6l 20 6r6ig tartand5 

"ynitou 
tigyn:tfogad6st a B6116

dabasi kdzponti irod6j6ban -2370 Dabas, sz6chenyi u. 3.- iartja. 
--

11' B6116 www.dakov.hu internetes cfmen honlapot miikridtet, ahol kozzeteszi -trjbbek
k<jztitt- iuletszabillyzatfut, inform6ci6kat nyujf 6s lehet6s6get biaosit a felhaszn6l6k
rfszdre bej elent6sekre, tigyint 6z6sre.

A VIZTKOT]WT SZOLGALTATAS TER\TEZETT MEI\IIYNSNGN,
xrLrtlszNIALoK Ar,rar, x'rzETEI\tD6 DfuA. A BfRt6 

-,1,1-r,q;

T.IZETEIID6 NfNT,NTI DiJ

1. A szetzldds megkdtdsekor az ell6tott vizikozmii szolgilltatks tervezett 6ves
mennyis6gei:

2.

- csatorn6n trirt6n6 szenrryvizelvezet6s
- tisztitott szenrryvizmennyis6g
- szippantott szennyvizfogadfs

A jelen szerz6d6s alapjan tizemeltetett vizikdzmti rendszer
dsszesen

582 m
(a felhaszn6l6i egyen6rtdk rdszletes szitmithsdt a szerz6d6s 3. sz. melldklete
tartalmazza).

3. A Vksztv. felhatalmaztaazel(5z6vizikdzmiiszolgfitat6t, hogy a20ll.december
31-6n alkalmazotl brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2 %-ki megemelt mdrt6kti dijat
alkalmazhat' B6116 e tdrv6nyi rendelkezds szerint a szerz6d1sk6t6st k6vet6en a
felhaszn6l6k fel6 az alhbbi dijakat alkalmazza:
Alapdij

S zerrryv izelvezet6s, -ti sztit6s
X'oryasztissal ardnyos dij

208,10 Ft/bekdt6s/h6

117.300 mt/6v
ll730l m3rcv

^  1 , .u m-lev

felhaszn6l6i egyen6rt6ke

Ft/m3

25020 Ft/m3
242100 Ft/m3
288n10 FVm3

0 FVm3
9,90 Ft/m3

Szennyvfzelvezet6s 6s - tisztftas dija (egysdges dij esetdn)
Lakossdgi csatornad{j (elvezet6s 6s tisztit6s egyiitt)

gravitaci6s elvezet6s
iltemel6s elvezet6s Ft/m3

K0ziileti csatornadij (elvezet6s ds tisztit6s egyritt)
Szippantott szewtyviz tirft6si dij a
Vizterhel6si dij

A fenti dijakaz 6ltalinos forgalmi ad6t -mely aszerz6d6s megkdtdsdnek idcipontj6ban
27 %- nem tartalnqrrik

o
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5 .

B6116 fenti dijakat csak t0rv6nyi rendelkez6s alapjan m6dosithatja.

A kdzmtives iv6vfzell6t6s, valamint a k<izmrives szennyvizelvezetds ds -tisztft6s dfj6t-mely hat6s6gi dij- a Magyar Energia Hivatal javaslatdnak figyelembev6teldvel2014.
janurir l-t6l a vizikdzrnti-szolgilltatisdrt felel6s miniszter rendJietben 6llapftja meg.
A 86116 a dijmeg6llapitashoz kdteles minden olyan tdjlkoztatdst 6s adatot megadni -a
!;v1tal 6ltal megieldlt tartalommal, formdban 6s hatririd6ben-, mely a Hivatal irat6s6gi
dij el6k6szit6 6s dijfeliigyeleti tev6kenys6 g6hez sziiks6ges.

B6rbead6 kikoti, hogy 86116 rlszere a vizikdzmri-tizemeltet6si jog6t b6rleti dij
fizetdse ellendben engedi 6t, melyet B6rt6 csak a bdrleti dij megfizet6se ellen6ben
gyakorolhat.
A 86116 iltalfizetend6 b6rleti dij:

- a csatorna kdzmiivekre
(T0reddk dvben id6ardnyosan fzetend6.)

1.000.000 Ft/6v.

A bdrleti dfj fel6vente, a trirgyid6szakot kdvet6 m6sodik h6nap utols6 napj6ig esed6kes
a B6rbead6 szflmlfija alapj6n. A szimlht a gesztor -Acsa Kiizs6g 6nkom6nyzata-
bocs6tja ki. Fizet6si m6d: 6tutaliis, a szilmlin megadott bankszrimlara.
A jelen szerz6d6sben rlgzitett bdrleti dijat szerzbdo felek egyoldalian nem
villtortathatjiik meg.
A b6rleti dij kdzds megegyezlssel csak abban az esetben villtortathat6, ha a szerz6d6s
V. 3. pontjilbanfigntett vizikdzmti szolgiiltatdsi dijak is vriltoznak.
B6rbead6 a b6rleti dijb6l szdrmaz6 bevdtelet kdteles elkiilcinftetten kezelni 6s azt
k'tzar6lag a viziktizmti fejlesztds finanszirozfusixa -idedrtve a vizik1zmii-fejleszt6s
clljara ig6nybevett hitellel <isszeftigg6 ad6ss6gszolgillatteljesit6s6t is- haszn6lhatia fel.

vr. BfRBEADO FELADATAT, KOTELEZETTSf cEr

1. B6rbead6 -a jelen szerz6ddsben Bdrldre fuffiihir:ott feladatokat is beledrfve- ell6t6si
felel6ss6ge elve alapjrln ktiteless6ge 6s joga gondoskodni a krlzmtives iv6vizell6t6ssal,
a kdzmtives szennyvizelvezet6ssel 6s -tisztit6ssal kapcsolatos viziklnnfi-szolgdltat6si
feladatok elv6gzds6r6l.

2. Viziktizmri az 6llam vail a teleptil6si tinkormrlnyzat (azaz B6rbead6) t6bb telepiil6s
ellSt6sa eset6n tarsulasaik tulajdon6ban lehet, ezdrt a Vksztv. szerinti felt6telek
fenn6ll6sa eset6n ktiteles aberuhaz6kt6l, m6s vizikdzmiitulajdonosokt6l a felajrinlott
vizikdzmtivek tulajdonjogft 6tvenni, majd azokat iizemeitet6sre jelen szerz6d6s
keretei k<izdtt dtadni iizemeltet6sre B6rl6nek.

3. A vizikozrnii fejlesztds megval6sftasar6l az ellit6s6rt felel6s, azaz B6rbead6
gondoskodik.

4. B6rbead6 kdteles a 15 6ves id6tanamra kdszftend6 gcirdiil6 fejlesztdsi terv r6szek6nt,
vizikdzmii-szolgriltatdsi 6gazatonkdnt (ktil6n avizre,ktil<in a szennyvfzre) beruh6z6si
tervet kdszfteni 6s azt -a B6116 6ltal elkdszitett felfjit6si 6s p6tl6si terwel egy6tt-
minden 6v szeptember l5-ig -els6 alkalommal 2014. 6vben- a Hivatalhoz
j6vahagy6sra benyrijtani. B6rbead6 kdteles a Hivatal 6ltal j6vahagyott beruhaz6si
tervet vdgrehajtani, melybe -tvonos kivitelez6i ajrlnlatok ,r"t6rr, els6bbs6get
biztosftva - a B6rI6t bevonja.

1
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ur. rAnoxnnr vIsELT rnr,ur,6ssf c, nrzrosirAsoK
1. Az 6wett vagyontrirgyak hasznfulata sor6n -harmadik szem6lynek- okozott k6rok6rt

86116 felel.

2. A vfzikdzmii-szolg6ltatashoz kapcsol6d6 felel6ss6gbiztositasr6l a 86116 gondoskodni
ktiteles legkds6bb a szeru6d1s hatSlyba l6p6s6t kdvet6 60 napon beliil.

3. A B6rbead6 hrlajdonfut kdpezl vizikozmiivek vagyonbiztosft6srir6l a B6rbead6
gondoskodik szint6n aszeruld€,shat6lyba l6p6s6t kdvet6 60 napon beltil.

VIII. A X'ELIHSZNAL6rc<AI, KAPCSOLATOS
r0rnr,nzm,TTsfcEK A szoLGALTATAsT
DfJTART oTAs EsEIEN TEEND6 nvrfzlcuf srr

1. B6116 az rij felhasznilllk viz-, illetve szennyvfzcsatorna bekdtdsi ig6ny6t a benyrijtott
tervek alapjdn elbirillja, majd egyedi megrendel6sre -vrlllalkoz6si szerz6d6s keretdben-
elvdgzi aviz- 6s szennyvizcsatorna bekdtdsi munkdkat.

2. B6116 a felhaszndl6kkal -felhasznil6si helyenk6nt- kriziizemi szerz6ddst k6t. A
szerzbdds egyidejtileg avizszolgiltatfusra, illetue a szennyvizelvezet6sre 6s -tisztit6sra
is vonatkozhat . Az el6z6 iizemeltet6 6s a fogyas zt6 kdzdtt kordbban ldtrejdtt k<iztizemi
szeru6d6s -az 6ltal6nos jogut6dl6sra tekintettel- 6rv6nyben marad, B6116 a
szerz6d6sbenmegnevezettszolgilltat6hely6bel6p.

3' B6116 kdteles gondoskodni, hogy a vizikdzmi szolgilltatits mindenkor hiteles
m6r6berendez6sen kereszttil trirt6nj6k. B6116 tdrekszik ara, hogy saj6t vizell6t6ssal
rendelkez6 szewtyvizelvezetdst 6s -tisztitds ig6nybe vev6 felhasznal6kis hiteles m6r6t
szereltessenekfel,eztkdvet6enazLtalsnyszitmliafustmegsziinteti.

4. 86116 jogosult az illtala nyrijtott vizikdzmii szolgiiltatas6rt a felhaszn6l6kt6l a V. 3.
pontban rcgzitett dijakat szedni -az el6z6 tizemeltet6 6ltal kialakitott- helyben
szok6sos id6kdzdnk6nt 6s m6don. A B6116 jogosult a m6r6leolvas6s, szfurririu:fus es
dijbeszed6s m6djan 6s gyakorisdg6nvilltoztatni, melyr6l el6zetesen kciteles drtesiteni
B6rbead6t 6s az 6rintett felhaszn6l6kat.

5. B6116 jogosult a hatarid6re meg nem ftzetetl szolgiltatdsi dijtartoz6s jogi riton t6rt6n6
beszed6s6re. Dijtartozas eset6n a B6116 jogosult -a jogszabdlyi keretek k6zcjtt- a
szolgtlltatast id6ben 6s mennyis6gben korl6tozni, felfiiggeszteni, dtmenetileg
sziineteltetni.

6. Ha a felhaszn6l6 dijtartozhsa miatt a B6116 a vizszolgilltatSst korlhtozza, kdteles
gondoskodni -a ldtfenntart6shoz 6s k0zeg6szs6giigyi feltdtelek teljesitds6hez
sziiksdges- vizig6nyek mas el6rhet6 m6don val6 kiel6git6s6r6l.

7. Szerz6d6 felek tdrekednek arta, hogy a teleptildsen csak mdr6sftett kdzkutak
tizemeljenek. A m6r6sitett kdzkifoly6n v6telezett viz dijat a B6rbead6 fizeti meg
B6116nek.

I'ELADATOK
nflrznrfs,
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A vrun<bz,rvrtnnK rm,Jlnszrfsn, ncvOrru0ronns A sznnzOnns
m6ranr.luL ALATT r,frnstn 6 vrzn<ilnwfurcKKEr,
KAPCSOLATBAIY

1. B6116 jogosult a nem lakoss6gi felhaszn6l6kt6l -a Vksztv.-ben felsorolt mentess6geket
kiv6ve - vizikd zmii fej leszt6 si ho zzij arulilst be sze dni.
Szerufido felek a fizetend6 vizikrizmti fejlesztdsi hozzqarulils 6sszeg6t az alilbbiak
szerint hatitr ozzik me g:

- I m3lnap ig6nyelt szewtyvizelvezetdsre 0 X't + AFA.
A t6rs6gben vizikdzmfi t{rsulat mfikddilq mely az rfljonnan jelentkezd
felhasznil6ktdl vizikbz-rnfi tirsulati 6rdekelts6 gi homnifltmLf,st szed.
Fenti dsszegek a szerz6dds hatSlyba l6pds6t k<ivet6en drvdnyesithet6k 6s
2015. december 31-ig szerz6d6 felek kdzds megegyez6s6vel szabadon m6dosithat6k.
20l6.janu6r 1-161 a vizikdzmii fejlesztdsi hozzalarulils m6rt6k6t a Hivatal hatitrozatban
allapitjameg, mely szerzbdb feleke k6telez6 drvdnyti.

86116 a beszedett vizikOzmri fejleszt6si hozzijarulfust jogosult -a Vksztv.-ben r6szletek
szerint- a vizikozm.d fejleszt6si beruhaz6sokra felhaszn6lni, annak 6rdekdben, hogy a
nem lakossigi felhaszn6l6k igdnyeit kiel6gftse.

A B6116 az eloz6 2. pontban frt felhaszn6l6son tril javaslatot tesz B6rbead6 r6sz6re a
beszedett Osszeg felhaszn6l6sara 6s egytittrntikddik B6rbead6val a j6vahagyott
beruhazas megval6sft6s6ban.

4. lEa az izeme)tetbsr szerzbdds megszDruk a DDDD a Ie) nem hasznh)I itdil<i.zmil
fejlesztdsi honhjarulas lsszeglvel elszhmol B6rbead6 fel6 6s a fel nem hasznillt
d,sszeget rdszlr e 6tadja.

B6rbead6 a vizikdzmtivek fejlesztdse eset6n, el6zetes egyeztet6st folytat B6rl6vel,
krilcinrisen akkor, ha a munkrlk kivitelezdse k6rosan befoly6solhatja a szolgilltatils
folyamatossilght, illetve rij mrit6rgyak megl6v6 hil6zatraval6 csatlakoz{sindl van sz6.

B6rbead6 itzemell viz, illetve szennyvizcsatorna hil6zatra val6 csatlakozdsi munkrlk
kivitelez6sdvel els6sorban B6rl6t bizza meg, de -ktils6 v6llalkoz6k ig6nybev6tele
eset6n- szakfeltigyelet6t mindenk6ppen ig6nyli.

B6rbeailf biztositja B,6116 szakmai ellenlrzesi jogdt azon kivitelezdsi munkillatoknill
is, melyeknek nem a B,6116 a kivitelez6je. A kivitelez6si munkrik 6tv6tele utin az
elk6sztilt l6tesitm6nyeket B6rbead6 a 86116 hasznfiatdba adja, ennek t6ny6t
jegyz6kdnyvben kell rOgziteni. Amennyiben a l6tesitm6ny a terveknek, hat6s6gi
el6ir6soknak megfelel, 86116 nem tagadhatja meg az iizemeltet6st.

5 .

6.

7.
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4.

A SZERZ6D6 FELEK KAPCSOLATTARTASA, rA"rrrOZTArASrxdrnr,rznrrsf c, rllnxdnzf s
Szerz6d6 felek a szerzldds hatalya alatt rendszeres 6s folyamatos kapcsolatot tartanak
6s minden ldnyeges kOrtilmdnyr6l tiljekonatj6k egym6st.

B6116 k6teles a B6rbead6t folyamatosan sz6ban, de dvente legal6bb egy alkalommal
ir6sban r6szletesen taj5konalorrr a vizikdzmii-iizemeltet6s helyzet6r6i, a t6rgy6vi
mtik<id6sr6l 6s a kdvetkez6 6vre tervezetl izemeltet6i feladatokr6l, legk6s6bb a
targydvet kdvet6 janu6r 3l-ig.

B6rbead6 jogosult a haszniilatba adott vagyontdrgyak mtikddtetdsdt, a viziklzmii
szolgfultatfust folyamatosan figyelemmel kis6rni, a tev6kenys6g v6gz6s6r6l rendszeres
tdjdkoztatist kapni. E c6lb61 meghatalmazottja/i jogosulVak betekinteni a B6rl6n6l
l6v6 -jelen szerzldls targyival risszefiigg6- miiszaki 6s gazdas6gi dokumentumokba,
valamint a helyszfnen meggy6zSdni arr6l, hogy az iizemeltetds e szerz6ddsben foglalt
feltdtelek szerint tdrtdnik.

Kapcsolattartas
B6rbead6 ftsz6r6l: A mindenkori polg6rmester 6s a mindenkoi jegyz6, illetve a
Polgdrmesteri Hivatal resz6r6l az alibbi munkatars :
Neve:
Beoszt6sa:
El6rhet6sdge:
E-mail cfme:
Telefonszdma:

B6116 rdsz6r6l: a DAKOv Kft. mindenkori iigyvezetlje (tigyvezet6i).
86116 jelen szerzlddsteljesit6s6re kijel0lt inemigazgat6sdga: Bagi Uzemigazgat6sdg

TJzemigazgat6s6g cime: 2lglBtgD6zsa Cy. u. ZO.
Felel6s itzemigazgat6 (c6gvezet6) neve: Ritecz Gydrry iigrvezetd
El6rhet6s6ge:2191Bag, D6zsa Gy. u. 20.
E-mail cfme: gilgavh@dunaweb.hu
Telefonsziim a: 06-281 408-524; 06-30 19343-156

Az itzemigazgat6 sdgon b eltil kij elolt szew ezeti e gys 6 g me gnevez6 s e :
Asz6d t6rs6gi csatomaiizem
Piispdkhatvani szennyvirtisztit6 telep
Aziizemeltet6 egys6g cfme: 2lglBlargrD6zsa Gy. u.20.
Az izemeltet6 st v 6 9z6 e gys6 g fel el6 s v ezetli 6s beo szt6suk :

- Horvilth P6ter mflszaki vezetil
- T6th Tibor csatomiz{si iizemvezet6
- Maruszl<iL{szl6 vezetf g6p6sz

El6rhet6s6giik: 2191 Bag, D6zsa Gy. u. 20.
E-mail cimiik: horvath.peter@dunaweb.hu,

ttibor59@freemail.hu; galgaszviz@dunaweb.hu
Telefonszdm a: 06281 408-524; 06-251400-lG4



Mobiltelefon:
Hory{th Pdter: 06-20 197 93-426
Tdth Tibo r: 0G30t9497 -031
Maruszki Lfrszlfi : 0 6'30 I 6127 - 47 s

5. Szerz6d6 felek kdtelezik magukat arra, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n
tudom6sukra jutott valamennyi inform6ci6to adatot, a szerziidlssel cisszefligg6sben
keletkezett dokumentumok tartalmfut itzleti titokkdnt kezelik, azokat kizarOlag. jelen
szerzfidds c6ljaira hasznrlljrlk fel, 6s csak azon munkatiirsaik sz1mira teszik azokat
megismerhet6v6, akiknek a feladatai ell6tiis6hoz azok megismerdse szi.iks6ges, ds
fr6sban kdtelezetts6get v6llalt ak az izleti titok megtartrisiira.

)il. A SZERZ6DfS rnr,uoNDAsA, MEGSZ{TNESE

l . Jelen szetz6dds hatarozott id6re, 15 6vre sz6l. Jelen szerz6ddst a B6rbead6 6s a 86116
is csak rendkiviili -Vksztv.-ben megfogalmazott- esetekben, az Ev vdgdre sz6l6an, de
legaldbb 8 h6napos felmond6si id6vel mondhatja fel.

Jelen szerz6d6st szerzldb felek kdzds megegyezlssel -a hatfuozottid6 lej6rta el6tt
6 h6nappal- hatarozott id6re meghosszabbithatjak vagy hatarciatlan idejtiv6
m6dosfthatjak.

A B6116 a bdrleti szeruldls megsziin6se eset6n kdteles a jelen szerz6d6s targy1t
k6pez6 vagyont6rgyakat, l6tesitm6nyeket (a leltrir szerint 6tvett eszkrlzdket)
rendeltet6sszer[i haszn ilatra alkalmas 6llapotban a szerz6dds megsziinds6t k6vet6
60 napon beliil a B6rbead6nak 6tadni (birtok6ba adni), a B6rbead6 pedig kdteles
azokat 6tvenni. A vizikcizmti 6s egydb vagyon visszaszolgaltatfusar6l szerzdd6 felek
t6teles jegyz6kdnyvet k6szftenek. Az futadis-futvfitellel kapcsolatos vita eset6n miiszaki
ellen6r, illetve kdnywizsgiil6 k0zremrik6d6s6t igdnyelhetik.

Jelen bdrletitizemeltetlsi szen6d6s megsziin6se eset6ben 86116 a B6rbead 6 r6sz6re
Stadia az drintett felhaszndl6kra, felhasznrildsi helyekre 6s vizikozmrivekre
vonatkoz6an az alabbiakat:

- a felhasn6l6knev6t 6s cfm6t;
- az egyes felhaszndl6khoztartoz6 felhasznril6si helyek cfm6t;
- a felhaszn6l6si helyekre vonatkoz6, afogyasztds megdllapitdsftrtoz sziiks6ges

adatokat 6t 6vre visszamen6leg;
- a vizikdzmri t6rk6pi nyilv6ntart6s adatdllomfunydt;
- a tov6bbi vizikdzmil-miiktidtet6s tekintet6ben szi.iksdges mtiszaki

dokumentumokat, adatokat.

A szetzodfsben nem szabiiyozott kdrddsek tekintet6ben a nemzeti vagyonr6l sz6l6 t6rv6ny 6s
vdgrehajt6si utasit6sai, a hatillyos vizrigyi jogszab6lyok, valamint a Ptk. rendelkez6sei az
irrinyad6k.

2.

3 .

4.
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A^yb"^ letptitn;meltetdsi szerulddst a Bdrbead6 dnkormrinyzat k6pvisel6-testtilete
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Szekeres Rezs6 polg6rmester *$, ; . .
Hathrozat szilma:1o/2012. (VI.et) 
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Mell6kletek:
l. Az iltadisra keriil6 vagyontrlrgyak ktinyv szerinti jegyz6ke
2. Yizjogiiizemeltetdsi enged6ly(ek)
3. Felhaszn6l6i egyendrt6k (FE) szrimftris
4. Miiszaki 6llapotfelmdr6s

7'-Ktizsd€,{

. /"  . .y{:y-..  ,

6zs6g On

asper
DAKOV Kft. iigyvezetbje

I 2



MEGÁLLAPODÁS
önkormányzati közös tulajdonú viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében

eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Az érintett viziközmű rendszer
megnevezése: Kódja:

PüspökhatvanésTérségeKözművesSzennyvízelvezetőRendszer PPHT_SZV

Jelen me gállapo dást a fent me gneveze tt v iziközmű
Acsa Közsé g Önkorm ány zat
Csővár Község Önkormányzat
Galgagyörk Község Önkormányzat
Püspökhatvan Község Önkormiányzat
(továbbiakban: megállapodást kötő felek)

rendszer tulaj donosai :

kötik a viziközmű-szolgáItatásról 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 4 önkormányzaí osztatlan közös tulajdonában van) azon az alábbi

tulajdoni arányaik állnak fenn:
Tulajdonos önkormányzat megnevezése

Acsa Közsé g Önkorm ény zat
C sővar Község Önkormányzat
Gal gagyörk Közsé g Önkormányzat
Püspökhatvan Község Önkormányzat

2. A fent megnevezett viziközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező
1 . pontban felsoro lt önkormány zatok közö s sé ge a v iziközmű rendszerrel kapcsolatban
a Vksztv.-ben meghatarozott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében
-közös megegyezéss§l, ielen írásos rqegqllapodás formájában- maguk közül

. .#CS A' ." )1d2 - .É.G. ..:. .. ..-. . . . . . . . .]- . . _ o"f""-eíÜ"tet
-mint a közös tulajdonú viztközmű rendszer egyik ellátásért felelősét- jelötik ki a
képviseletükben eljáró ellátási felelősnek.

3, .............A.?.2.*....(§.+:!..a...... önkormányzata fenti 2. pontban
r ö gzített képvi seletre vonatkozó kij elölést etfo gadj a.

Megállapodást kötő felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vksztv. 9. § (a) bek.
szerint, mint a viziközmű rendszer tulajdonosai, igy ellátásért felelősök a Vksztv.-ben
meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt
költségeket a viziközmű rendszeíet 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltségtik
arányában viselik.

Jelen megállapodást -törvényi előírás szerint- aláírő polgármesterek vállalják, hogy a
megállaPodást -legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testületük elé terjesztik
jóváhagyásra és a testület jóváhagyó határozaíát megküldik az ilzemeltető DAKöV
Kft. Bagi Üzemigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar.Energetikai és

Tulajdoni aránya%o
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5.

KözmŰ-SzabáIyozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély kérelméhez
csatolhassa ,**e'u'urno^ ,a2013.májusr'..f'& '%
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viziközmű bérletiüzemeltetési szerződés melléklete az
58l20l3. (II. 2'7 .) Korm. rendelet 1 . melléklet 2. 13. pont szerint

Viziközművek és eryéb eszközök
iizemeltetésre történő átadás-átvételi

jeryzőkönyve

KészüIt: 2013. május 22-én, Galgagyörk Község Önkormányzaténakhivatalos helyiségében

Jelen vannak:
Galga.ryörk Község ÖnkormányzatrészérőI: Matejcsok Zsolt polgármester, mint átadő
DAKOV Dabas és Környéke Vízüryi Kft. részérőI: Ritecz György ügyvezető, mint átvevő

Tárry: Galgaryörk Község Önkormányzata viziközmű és kapcsolódó egyéb vagyonának
üzemeltetésre történő leltár szerinti átadás-átvéte\e, az átadásra kerülő vagyontárgyak műszaki
azonosításra vonatkoző adatai, a jegyzőkönyv felvételekor fennálló bruttó, nettó és könlv
szerinti értékek, az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok, valamint az átadott eszközök
használata körében felmerülő jogok és kötelezettségek.

d

Jelenlévők megállapítják, hogy Galgagyörk Község Önkormányzatának a tulajdonában az
alábbi 2vwkőzmű rendszerben van -több ellátási felelőssel együtt- közös tulajdona:

1. Püspökhatvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: PPHT-SZV
2. Aszód Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: ASZDTRS-SZV

(közö s szennyv íztisztitő telep)

Galgagyörk Község Önkormányzata a megkötOtt viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződések
ru. 1. pontja szerint a szerződések aláírásával az üzemeltetőnek átadta az önkormányzat
kizrárólagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tat1ozó, a település közigazgatósági területén
található viziközműveket (ingó és ingatlan vagyontárgyakat) per-, teher- és igénymentes
állapotban azzal, hogy szavatolja, hogy az áíadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében
harmadik személynek nincs olyan joga, ame|y az üzemeltető szerződésből eredő jogait
me gakadál y ozná vagy korlátozná.
A szerződések fenti pontja tartalmazza, hogy a szetződések aláírásával egyidejűIeg az
önkormányzat az üzemeltető rendelkezésére bocsátotta a viziközmű szolgáItatás tárgyát
képező vagyontárgyakat, azok könyveiben nyilvántarlott jegyzékét (tételes leltárát), az átadott
vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó éftékét, valamint az alka\mazott
értékcsökkenési leírásokat.
Szerződő felek képviselői -tekintettel arra, hogy a megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződéseket 2013. május 31-ig kell jóváhagyásra benyújtania az územeltetőnek a Magyar
Energetikai és Közmű-Szabá|yozási Hivatalhoz- úgy hatátroztak, hogy adataikat egyeztetik,
pontosítjak és ennek eredményét jelen jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzítik.

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

j egyzőkönyvhöz (elektronikus formában);
- ab) és ac) pontok szerint az átadő önkormanyzat je\en jegyzőkönyv mellékleteként

csatolja az átadásra kerülő vizlközművek vagyonleltárát, könyveiben nyilvántartott bruttó,
nettó és könyv szerinti értékét, valamint az aLkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat;

- ad) pont szerint megállapítják, hogy az átadott eszközök használata körében felmerülő
jogokat és kötelezettségeket a bérleti-üzemeltetési szerződések III. pontja tételesen
tartalmazza. Aszerződések IV. pontja tartalmazzaazüzeme|tető kötelezettségeit.

höz .......4. ..... db mellékletet csatolnak.

Ritecz György ügyvezető
DAKÖV Kft.

DAKöV 
átvevő

Dabas óg Kömyéke Mzügyi Kft.

2370 üábö§, $eáoh§nyi u. 3.

Adógzám: 10800870,&13
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{;öná;Á{i,§í'í**,§ GALGAGyö nr röz snc öNronuÁrrryzar
2681GALGAGvön§ nÁxóczI úr p.

galgagyork@invitel. hu
TEL.: 06-27 /563-750, FAX.: 06-27 /563-751

DAKov KFT.
Bagi Üzemigazgatőság
219l Bag
Dózsa Gy. u. 20.

risltet Ritecz úr!

Megkeresésére té$ékoztatásul közlöm, hogy Galgagyörk község Önkormanyzat
vagyonleltárj ában a csatornavagyonra vonatkozőan az alábbi adatokat tartjuk nyilván:

bruttó érték:

elszrámolt értékcsökkenés :

nettó érték:

értékcsökkenési leírasi kulcs :

Galgagyörk, 20t3. május 21.

330.675.525.-Ft

29.760.800.- Ft

300.9l4.725.- Ft

3 o/o

utr;
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Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 77,5 km

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

1.1      NA 200 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 160 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) 45,9 km
3 Gerincvezeték (km) 31,2 km

3.1      NA 200 km
3.1.1           Beton km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 31,2 km
3.1.3           km
3.2      NA 300 km

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

km
4 Bekötő vezeték (km) 14,7 km

4.1      NA150 km
4.1.1           Beton km
4.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 14,7 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

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

 
Püspökhatvan és Térsége Közműves 
Szennyvízelvezető Rendszer          
PPHT-SZV

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

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



4.3           km
km

C Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km) 31,6 km
5 Gerincvezeték (km) 31,6 km

5.1     NA 50 km
5.1.1           Beton km
5.1.2           Műanyag (kpe…) 1,2 km
5.1.3
5.2      NA 63 km

5.2.1           Beton km
5.2.2           Műanyag (kpe…) 1,2 km
5.2.3           km
5.3      NA 80 km

5.3.1           Beton km
5.3.2           Műanyag (kpe …) 4,3 km
5.3.3           km
5.4      NA 90 km

5.4.1            Beton km
5.4.2           Műanyag (kpe …) 6,2 km
5.4.3 km
5.5      NA 110 km

5.5.1            Beton km
5.5.2           Műanyag (kpe …) 15,8 km
5.5.3 km
5.6      NA 150 km

5.6.1            Beton km
5.6.2           Műanyag (KM-PVC …) 2,9 km
5.6.3 km

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

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

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

km
8 Bekötő vezeték (km) 0 km

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

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

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

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

9.2      NA 125 km
9.2.1           Beton km
9.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
9.2.3           km



9.3      km
km

10 Bekötő vezeték (km) 0 km
10.1      NA 100 km

10.1.1           Beton km
10.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
10.1.3           km

10.2      NA 125 km
10.2.1           Beton km
10.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
10.2.3           km

10.3      km
km

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

II. Szennyvíztovábbító rendszer

G - 12 Átemelő / beemelő műtárgyak / nyomásgépházak / 
vákuumgépházak száma (db) 10 db

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma Püspökhatvan 1 végátemelődb
12.1.1      Típusa Rocla,   átm.2,6 m
12.1.2      Helye, hrsz. Püspökhatvan Kőbánya u.
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] 16 m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 35 l/s,       12 m
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 15 kW
12.1.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.4.2           Teljesítménye (Q-H) 35 l/s,       12 m
12.1.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 15 kW

12.2 Megnevezése, nyilvántartási száma Püspökhatvan 2 átemelő
12.2.1      Típusa Roclaa,  átm.  1,36 m
12.2.2      Helye, hrsz. Püspökhatvan Kőbánya u.
12.2.3      Tartály névleges térfogata [m3] 10 m3

12.2.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,       6,2 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW
12.2.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.4.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,       6,2 m
12.2.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

12.3 Megnevezése, nyilvántartási száma Püspökhatvan 3 átemelő
12.3.1      Típusa Rocla,  átm.  1,36 m
12.3.2      Helye, hrsz. Püspökhatvan Béke u.25.
12.3.3      Tartály névleges térfogata [m3] 7 m3

12.3.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.3.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,       6,2 m
12.3.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW
12.3.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.3.4.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,       6,2 m
12.3.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

12.4. Megnevezése, nyilvántartási száma Acsa 1 átemelő
12.4.1      Típusa Rocla,  átm.  2,0 m
12.4.2      Helye, hrsz. Acsa 493/3 hrsz.
12.4.3      Tartály névleges térfogata [m3] 18 m3

12.4.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.4.3.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.4.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 12 kW
12.4.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.4.4.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.4.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 12 kW

12.5 Megnevezése, nyilvántartási száma Acsa 2 átemelő
12.5.1      Típusa Rocla,  átm.  1,36 m



12.5.2      Helye, hrsz. Acsa Falujárók u. 24.
12.5.3      Tartály névleges térfogata [m3] 7 m3

12.5.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.5.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.5.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW
12.5.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.5.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.5.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.6 Megnevezése, nyilvántartási száma Acsa 3 átemelő
12.6.1      Típusa Rocla,  átm.  1,36 m
12.6.2      Helye, hrsz. Acsa Állomás u.2. 
12.6.3      Tartály névleges térfogata [m3] 8 m3

12.6.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.6.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.6.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW
12.6.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.6.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.6.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2,4 kW

12.7 Megnevezése, nyilvántartási száma Acsa-Újlak 4 átemelő
12.7.1      Típusa Rocla,  átm.  1,36 m
12.7.2      Helye, hrsz. Acsa-Újlak buszforduló
12.7.3      Tartály névleges térfogata [m3] 7 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] 2,4 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] 2,4 kW

12.8 Megnevezése, nyilvántartási száma Csővár 1 végátemelő
12.8.1      Típusa Rocla,  átm.  1,59 m
12.8.2      Helye, hrsz. Csővár Kossuth u. 135/2 hrsz
12.8.3      Tartály névleges térfogata [m3] 11 m3

12.8.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.8.3.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.8.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW
12.8.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.8.4.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.8.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW

12.9 Megnevezése, nyilvántartási száma Galgagyörk 1 végátemelő
12.9.1      Típusa Rocla,  átm.  2,0 m
12.9.2      Helye, hrsz. Galgagyörk Vasút u.0228. Hrsz.
12.9.3      Tartály névleges térfogata [m3] 14 m3

12.9.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.9.3.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.9.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW
12.9.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.9.4.2           Teljesítménye (Q-H) 46 l/s,       15 m
12.9.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 13,5 kW

12.10 Megnevezése, nyilvántartási száma Galgagyörk 2 átemelő
12.10.1      Típusa Rocla,  átm.  1,36 m
12.10.2      Helye, hrsz. Galgagyörk Petőf i u. 22.
12.10.3      Tartály névleges térfogata [m3] 7 m3

12.10.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.10.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.10.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW
12.10.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.10.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.10.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

H - 13 Szerelvények száma (db) tipus megnevezéssel 55 db
13.1 Szelepek (Tolózárak…) 45 db

13.1.1 Golyós visszacsapó szelep 20 db



Tolózár 20 db
Légtelenítő szelep 5 db

13.2 Hálózatöblítő szerelvények 0 db
13.2.1 db

db
13.3 Szagszűrő, szagmentesítő berendezés 10 db

13.3.1 Bioteg 200 10 db
db

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

14.1 db
14.2 db
III. Szennyvíztisztítás

J - 15 Szennyvíztisztító telep megnevezése
15.1 Névleges kapacitása 500  m3/d,LE

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség 104821 m 3

K Technológia típusának megnevezése Eleveniszapos rendszer
16 Mechanikai x

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

21.1      Kezelés Víztelenítés szalagszűrővel
21.2      Elhelyezés átmeneti tárolás
21.3      Hasznosítás mezőgazdasági
22 Tisztított szennyvíz

22.1      Elhelyezés (befogadó) típusa Élővíz
22.1.1           Megnevezése Galga-patak
22.1.2           Élővíz esetén mederszám AAA 624
22.2      Hasznosítás
23 Egyéb
L Szennyvízátadási pontok száma (db) 0 db

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

Kitöltési útmutató:
Több víziközmű-rendszer üzemeltetetése esetén, víziközmű-rendszerenkénti bontásban kérjük megadni az adatokat.
* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.
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Ikt. sz.: KTVF: 54950-212012.

Előadó: dr. Fekete Kornélia
Szigeti Zoltán

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Tárgy: Acsa és térsége (Acsa, Csővar, Galgagyörk és
Püspökhatvan) regionális szennyvíztisztító
telepének és szennyvízelvezetésének KTVF:
15494-512Ó10. számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Vízikönyviszám: 8.4lllt48.

I{ATÁno ZAT

l.i Galgamenti Víziközmű Kft. (2191 Bag, Dózsa György u. 20.) részéte kiadott, KWF:
21057-I/2011. számon módosított KTVF: 15494-5/2010. számú, 8.4lll148. vízikönyvi számú
vízjogi iizemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

módosítom

az a|ábbiak szerint:

2.1 Az engedély 1./ pontja az engedélyes személye vonatkozáséhart az alábbiak szerint
mócltrsul:

Engedétyes: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi'Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u.3.)

Egyidejúleg megállapítom, hogy az ígazgatási szolgaltatási díj mértéke 12ó 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.

E döntés ellen a közléstőtr számított 15 napon belül az Országos Kömyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép-Duna-völgyi
Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Yízngyi Felügyelőséghez {továbbiakban:
Felügyelőség) két példanyban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés
elektronikus úton történö benffitására a megfelelő technikai háttér hianya miatt nincs
lehetőség. A fellebbezési eljarás díja 63 000 Ft, amit a |elügyelőség Magyar Államkincstámá|
vezetett 10032000-01711806-00000000 szárrtít e|őirányzat-felhasználási számlájrára átutalási
megbízással vagy postai úton készpétu-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2012. október 18. napjan kelt levelében kérte a KTVF: 2|057-112011, számon
módosított KTVF: 15494-512010. számú, 8.4lll148. vízikönyvi számú vizjogi iizemeltetési
engedély módosítását az engedélyes személyéberr bekövetkezett változásravaló tekintettel.

A kérelmet és mellékl eteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szülcséges kérelemrőt és
mellékleteiről szőIő 18/1996. (VI. 13.) KFIVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és
megállapítottam,hogyabeadványtartalmaz,z,a:
- Engedélyes elnevezését,székhelyét;

Levelezési cim: 1447 Budapest, Pf.: 541
Telefon: 478-44-00, Telefax:478-45-20

E-mail : kozepdunavolgyi@zoldhatosag. hu
Honlap: http:i/kdvktvf.zoldhatosag.hu

Zöld Pont lroda: l072 Budapest, Nagydiófa u. l0-t2.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9oo- l6oo-ig, péntek: 900* l200-ig

Ügyintézói ügyfélfogadás: hétfö, szerda: 9"0- l2oo, l3oo - 1600-ig, péntek: 9oo- 12oo-ig
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Engedélyes és Acsa Község Önkormanyzatq Csővar Község Önkormanyzata, Galgagyörk
Község Önkormanyzata és Piisgikhatvan Község Önkormányzata között z}Iz.június 28"

napj an létrej ö1 vízlközmiibérleti-iizemeltetési szerződést;
igazolástamegf izetettigazgatásiszolgáltatásid{jról.

Fentiek alapjan az engedély módosítasáről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
30. § (l) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör glakorlasáról szőIő 7211996. U. 22.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a Ket.71. § (1) bekezdésének
megfelelően döntöttem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügti hatósági eljárósok igazgatási szolgáltatási díjairól szőlő 3312005. (XII. 27.) KvVM
rendelet [továbbiakban:3312005. (XII. 27.)K:IYM rendelet] l. mellékletének 24. sotszám
6,3. pontja és a7.2.2. pontja, valamint 28. sorszáma és 52. sorszáma alapjan állapítottam meg.
Az ígazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette. (számla szélma: KI-322I120I2.,
KTVF: 54950-212072. szémoniktatva) :

A fellebbezéshezvaló jogot a Ket.98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztósének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése áIlapítla meg. A,fellebbezési eljarás díjának mértékét a3312005,

Q{.II.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízüg,li hatósági és igazgatá,si feladatokat euátó szervek kijelöléséről szőlő
34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és l. számú mellékletének IV. 5. pontja
szabáIyozza.

Jelen döntés - fellebbezés hiányában, kiilön értesítés nélkiil - a fellebbezési határidő leteltét
követő napon jogeróre emelkedik.

Budapest, 2013. januér 2.
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Dolla Eszter
. ígazgatő

megbízasából:

Szabados Zsoltrré s. k.
irodavezető

Kapjak:
Ügyintézői utasítás szerint



(

ipxe:\oű-,o.9
_L.-{ § ,-

\_!_, +. J<i.lú (§:PtB
.§z' 9 l=
7;::E tr

=ie
No§c':
+a

nrN EEE §lllllt
tlf oxx R qyR E .{ E
+ + 6 .'t.::** 5o$ E(.:l:".,Hp* 4 hi'+.|l ö

'Á 
..-l:.._h.or<ü ; á"Pb

ll - }^--rZ l5

# .6 -=-* .E
.lE*j

E=9.b
LExEDoooE,,{g .q)
L
N!FaE
É§l6.ú|Lo

ra6#
E

\íú
No
.l\6'
1É{,
Lo
tDo

@
9c!.{! 9?Uil§§RE ó.

(ú
o.(ú
-
E
{úNo
llJll
J
\0'

.o
o
to
9
.(ú
É
N
lD
(E

olL

ED\0' :

oo{,N:oJ]Éotr,
Gl]
El
N

Ei
O:Ni3l, :

rnl{l ,

?,,
€](ú]o1o

oÉoÉoo.
Eo:
Y

Es"g=x

#§§

s
§l

\t
§l

@
N

s
§l

c,o

§

§Egüe* 9§ rs
§ fr É §€

&

(o (o t- @ lo6l

o
troÉo
a.
Eo
-Y
:o

.Ú
a

bs
§l

tr
o
E*ÉÉo
No
oo

\lu

§l§l l* t{.
§l

G,(D

o
EDo{,oo

-Eg E
6§ Ea
E{ú,L EöE{-
EH á

!6,
No

lí)r-o t-§l
(f,

§l
-t-

@(9o
§llr,
Fc,

o
=oÉo
CL
Eo.l

í

l§
E

\aú
No§oo{)
€y
o
íl
N

trÉoNo,

l-(o
(f)

o)
o) l-

C!
o)r.ü

o,
Flt

o|c'
ÉLo
oF

(§oo
{§
ooo

-YLo
o
(U
oEo

c
(§

(ú
&
!ooo
íL

LoNoE
§;
§E>o
ado,o
d€
6
a,
aJ

o.ü\6'D-r"l !y\o
o
E
No

Co

o\o
!,lo
N
Lo
No
lD

\c,
a-'o
=o
Eo
Nú
JJ.o
E\o
jl
l=
E
N!o
!,F

o
ol\c,
ooo
No.Y
Eo,E r-
(E

=aJ
l=,

ENtY
9
lE
N
tr
{ú
ElroJco
=JoE
{EF
íi)
o\0,
(ú
oo

§q
El 3

§ö
líl.Ú
§ő
5Él6;
E§ED-E9(!löl


