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vIZIKozIMa
nnnr_,B rl-ü zr,MEL TE rB sr Sztr;Rzőnn s

amely létrej ött egyrészről
- Kartal Nagyközség Önkormányzat (2í73 Kartal, Baross u. 103.,

adőszáma: I5130507 -2-I3, statisztikai szám: 30696, képviseli:
Tóth Ilkó Mihály polgármester)

- Verseg Község Önkormányzat (2I]4 Verseg, Templom tér 12.,
adőszáma: 153 91690-2-13 , statisztikai szám:
22488, képviseli: dr. F.ácz János polgármester)

mintr bérleti-üzemeltetésbe adó, viziközmú ellátásért felelős tulajdonos -a továbbiakban:
Bérbeadó-,
másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízüryi Kft.
/székhelye :2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégegyzékszám:13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
statisztikai számj ele: 1 0 8 00870-3 600- 1 1 3 - 1 3, adőszáma: 1 0800870-2- 1 3,
bankszámla szárnali: 65500109-11009814; 64400068-10608771; 65500109-00011970-
55500001; 65500109-0001 1970-55500018
képviseli Ritecz György űgyv ezető l,
mint bérleti-üzemeltet ő, vizlkö zmű szol gáltató - a továbbiakban : B érlő-
között a Bérbeadó törzsvagyonában lévő viziközművek üzemeltetésére a viztközmú-
szolgáltatásról szóló 20IL évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
vagyonról sző|ő 2011. évi CXCU. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján alulírott napon és
helyen az alabbi feltétel ekkel :

I. A SZERZŐlns MEGKöTnsnnn F,ELJoGosÍrÓ rÖntnvrÉN-YEK
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 ellátásáról és az (1) bek.
szerint feladata a csatomázás (a keletkező szewtyvizek elvezetése és -tisztítása), mely
kötelezettségből és feladatból adódó viziközmű-szolgáltatás ellátását, jelen szerződés
megkötésével a Bérlő re ruházza át.

2. A felek megállapítják, hogy Bértő Magyarországon bejegyzett, a gazdasági
társaságokról 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, tarsasági
szerződésében a TEÁOR 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység
főtevékenységként, a TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett
tevékenységként szerepel. Bérlő Nvtv. 3, § (1) ag) pont szerint átláthatő szentezet,
melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.

3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Nvtv. 12. § (9) a/ bek. szerint a helyi
önkormányzat, azaz Bérbeadó a törzsvagyonéhan lévő viziközmű-létesítmények
működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy



olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal
közösen) kizarólagos részesedéssel rendelkezik. Bérbeadó a Bérlő korlátolt
felelősségű társaság résztulajdonosa, tehát fennállnak a pályánat nélküli szeruődés
kötósóre felj ogosító körülmények.

4. Szerződő felek kikötik, hogy a viziközmű üzemeltetési jogviszony pá|yázat nélküli
létrejöttét mega|apozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a
szerződéses jogviszony tartama alatt nem változtatbatják meg.

II. A szuRzŐDns rÁncyA, TERtJLETI És IDőBELI HATÁLvA, vróuosíTÁsA
1. Bérbeadó a kizárőlagos tulajdonát, törzsvagyonát képező víziközműveket -jelen

szerződésben részletezett feltételekkel- átadla Bérlőne[ hogy az ellátási
kötelezettségéből eredő vizlközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltesse az íúvett

' viziközműveket. A Bérlő feladata mindazon víziközmúüzemeltetési tevékenységek
összessége, amelyek a jogszabályokban, 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, számlázás,ügyfélszolgálat működtetése.
Jelen szerződés az alábbi víziközmú-szolgáItatási ágazatoha terjed ki:

X közműves szennyvíztisztítás.

A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogí üzemeltetési engedély(ek), mely(ek)
az átadott-áívett viziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki
leírását tartalmazza.

2. Az ellátási terület a fentieknek megfelelően
X közműves szennyvíztisztítás
térségi ellátás a következő települések területe:
Kartal, Verseg.
Az átadott, illetve átvett víziközmű pontos megnevezése:
Verseg központú szennyvízelvezetési agglomeráció :

Kartal - Verseg közös szennyvíztisztítő telepe Versegen.
A viziközmű rendszer a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé
j elentett megnevezése :

Kartal-Verseg közműves szennyv íze|v ezető rendszer
Kódja: KRTLVRSG-SZV

3. Jelen szerződést a felek2012. július 1. napjától 2027.június 30. napjáig terjedő 15
éves határo zott időtartamra kötik.

Jelen szeruődés hatályba lépésével egyidejűleg a Bérbeadó és az előző víziközmű
szolgáltató között korábban a viziközművek üzemeltetésére létrejott szerződések
hatályukat vesztik. E tényről az érintett üzemeltetőt a Bérbeadó írásban értesíti.

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

4.

5.



6. Felek kötelezettséget vállalnak arra,
érintő jogszabályváItozás következik
annak megfelelően módosítj ák.

hogy amennyiben a viziközmű-szolgáltatást
be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szerződést

III.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a szeruődés hatáIya alatt közös megegyezéssel
jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.

1.

A vAcYoNrÁncyar ns AZ AíIHDZ KAPCsoLÓnÓ JoGoK Bs
KöTELEZETTsEGEK Ár.q.DÁsÁ.

A Bérbeadó bérleti-üzemeltetésbe adja, a Bérlő pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az
önkormányzat kizárőIagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tartoző, a település
közigazgatási területén található viziközműveket /ingó és ingatlan vagyontátrgyakatl
per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogy a Bérbeadó szavatolja, hogy a
víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontargyak tekintetében
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőnek a jelen szerződésből eredő
üzeme lteté s i j o g ait me gakadál y o zná v agy korláto zná.
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 időbeli hatáIyéhart
meghatározott 1 5 éves határo zott időtartamra.
A Bérbeadő a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátja a
viziközmű-szolgáItatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott
jegyzékét (tételes leltárát), a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, az átadott
vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott
értékcsökkenési leírásokat. Felek az átadás-átvétel tényét jegyzőkönlvben rögzítik,
mely tarlalmazza a viziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.
(1. sz. melléklet.)

A Bérbeadó a Vksáv. előírása szerint a tulajdonában lévő vizíközmű vonatkozásában
2015. december 31-ig vagyonérlékelést végeztet A vagyonértékelés -elvégzését
követően- j elen szerződés mellékletét képezi.

A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzatí törzsvagyont képező
viziközmú létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyonra, ezek
alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a Bórbeadó
tulajdonát képztk, illetve azoh,ra, amelyek a szerződéshatáIya alatt létesülnek, illetve
amelyeket a Vksztv. szerint Bérbeadó más tulajdonosoktól éúvesz.

Bérlő jogosult az egyes átvett viziközmű vagyontárgyak birtoklására, használatára,
hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyakra vonatkozó eszközhasználati jogát,
valamint a víziközmű-szolgáItatási tevékenység jogát nem idegenítheti el, azokat nem
pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.

Bérlő a viziközmű üzemeltetés ellátásába alvállalkozőt vonhat be, a jogszabályi
keretek között egyes tevékenységeket kiszetwezhet, de ez esetben is úgy felel
kötelezettségei teljesítéséér,t mintha az adotttevékenységet maga végezné.

2.

a
J.

4.

5.



6. A Bérbeadó külön térítés nélkül biztosítja -jelen szerződés tárgyát nem képező, de az
üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetéséhez szükséges- tulajdonában lévő
fildterületek, utak hasznáIatáí. A Bérlő javára átengedi avíziközmú működtetéshez
szükséges, a Bérbeadő javara bejegyzett szolgalmi, vízelvezetési, vízáívezetési,
v ezeték- é s e gyéb hasznáIati j o g ok gyako r1 ás át.

7 . A Bórbeadó -illetve korábbi vizíközmű szolgáltatój a- az üzemeltetéshez szükséges
műszaki dokumentációkat, engedélyeket és egyéb információkat a szerződés hatályba
lépését követő 30 napon belül teljes körűen és tételesen a Bérlő rendelkezésére
bocsátja.

Iv. A YIZIKöZMŰ_SZOLGÁLTATÁSI TEYEKI\-Ysncnr vÉcző Bnru,Ó
F,ELADATAI, KÖTELEZETT sncnr

a

1, A Bérlő az atvett viziközmú működtetését jelen szerződésben meghatározott
terjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és megbízhatőan, a környezetvédelmi
kö vete lmények, val amint az ellátásbiztons ág fi gye l emb evéte 1 éve l v é gzi.

2. A Bérlő elvégzi az izemeltetésre átadott vízíközművek rendeltetésnek megfelelő
szakszerű működtetés ét, így különösen:

- a viziközműizemeltetés folyamatos és teljes körű ellátását;
- a hatósági előírásoknak és a létesítmények adottságainak megfelelő

mennyiségű és minőségű folyamatos szolgáltatást,
- a rendszeres minőségellenőrzést akkreditált laboratóriummal;
- gondoskodik az üzemeltetésre átvetí viziközmű vagyon karbantartásáról,

felúj ításáról, hibaelhár ításár őI.

Bérlő jelen szerződés időtartama alaít gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a
Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeiről, a
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedólyben és a mindenkori hatályos
jogszabályokban előírtak teljesítéséről. Bérlő köteles tevékenysége gyakorlásához, és
azizemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden
további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelenszerződés időtartamaalatt
hatály áb an fenntartani.

Bérlő az engedélyekben és jelen szerződésben meghatétrozott keretek között a
viziközmú rendszer teljesítőképességének mértékéig afelhasználók részére viziközmű
szolgáItatást nyújt, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére ál1.

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

a

4.

5.



v.

6. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Bérlő elvégzi azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a
továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmében 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 fliggetlenül is eleget tesz. A felújítási
beavatkozások szükségességének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadót
haladéktalanul tájékoztatla. Bérbeadő az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a
ftzetendő bérleti díjat csökkentve- megtéríti Bérlő tészére.
Ha a Bérlő jelen szerződés alapján vízíközmű-fejlesztést végez, akkor a víziközmú az
üzembehelyezésének napjával a Bérbeadó tulajdonába kerül, vagy a Bórbeadó
jogosult arra vonatkoző vízvezetési szolgalmi jog alapítására.

a

7. A Bérlő elsősorban a vízlogi üzemeltetési engedély előírásai szerint végzi az
üzemeltetést, betarlja a vízgazdáIkodásról szőlő 1995. évi LVII. törvény, a Vksztv., a
közműves ivővízellátásról és szenrtyvízelvezetésről szőlő 38lI995 (IV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a később a helyükbe lépő jogszabályok, továbbá az étvényes
szabványok és műszaki irányelvek előírásait.

8. Bértő viziközmű-szolgáItatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre)
köteles minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 20l4-ben- a Bérbeadóval
közösen elkészítendő gördülő fejlesztési 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.

9. Bérlő az általa működtetett viziközművekről viziközmű térképi nyilvántartást köteles
vezetni. A nyilvántartásból -a vonatkoző jogszabályok szerint- adatszolgáItatásra
köteles.

10. BÓrlő -az előző üzemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi
felhasználó által elérhetően ügyfelszolgálatottart, ügyfélszolgálatiirodát működtet. A
fogyasztóvédelemről szőIő 1997. évi CLV. tv. I7lB § (2) bek. a) pontban előírlak
szerint a heti egy napon 8 órától 20 őráig tartandó nyújtott ügyfélfogadást a Bérlő
dabasi központi irodájában -2370 Dabas, Széchenyi u. 3.- tartja.

11.Bérlő www.dakov,hu intemetes címen honlapot működtet, aho|közzéteszi -többek
között izletszabályzatát, információkat nyújt és lehetőséget biztosít a felhasználók
részéte bej elentésekre, ügyint ézésre.

A YIZIKÖZIyIŰ SZOLGÁLTATÁS TERYEZETT MENI\-YISEGE,
FELHASZNÁLÓK Ár,ral F,IZETENDŐ uÍJ,t, A nrnr,Ő Ár,rar,
FIZETENDŐ nrnr,ETI DÍJ

1. A szerződés megkötésekor az ellátott vizlközmű szolgáltatás tervezett éves
mennyiségei:



-tisztított szennyvízmennyiség 143.900 m3lév
ebbő1:

Kartal szennyvízcsatorna-hálőzatbő! 121.400 m'lév
Yers e g szennyv izcs ato rna-hál ő zatáb őI
más szolgáltatótól a Heves Meryei Yízmű Zrt.-tőI
átvett szennyvízmennyiség 22.500^'lé,

- szippantott szennyvízfogadás 0 m3/év

A jelen szerződés alapján üzemeltetett viziközmű rendszer felhasználói egyenértéke
összesen

0rn
A felhasználói egyenértéket külön-külön Verseg, illetve Kartal szertrryvízcsatorna-
hálő zatnál kell fi gyelembe venni.

A Vksztv. felhatalmazta az előző vizlközmii szolgáltatőt, hogy a20l1. december
31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 oÁ-kal megemelt mértékű díjat
alkalmazhat. Bérlő e törvényi rendelkezés szerint a szerződéskötést követően a
fe lhas znál ó k fe l é az aléhbi díj akat alkalmazza:
Alapdíj

Szennyvíztisáítás 0100 Ft
Szennyvíztisztítás díj a

Kartalszennyvízelvezetőhálőzatabőltisztításra
fogadott szennyvíz dija (a felhasználók által fizetett
csatornadíjból, mely egységesen tartalmazza a
szetlrtyvízelvezetés és tisztítás díját) 184 Ft/m3
Vízterhelési díj 36,50 Ft/m3
(cs atornadíj on felril külön számlázv a a felhasználóknak)
Versegszennyvízelvezetőhálőzatábőltisztításra
fogadott szennyvíz díja (egységes díj esetén) 184 Ft/m3
Vízterhelési díj 37,00 Ft/m3
A tisztítás díját és a vízterhelési díjat a szennyvíztisztítő telepet üzemeltető
DAKÖV Kft. részére a Verseg szennyvízcsatorna-hálőzatát üzemeltető Heves
Megyei YízműZrL fizeti meg a vonatkozó szeruődés alapján.

A fenti dijak az általános forgalmi adót -mely a szerződés megkötésének időpontjában
27 %- nem tartalnazzák
Bérlő fenti díjakat csak akkor váItoztathatja,ha a Hivatal új csatornadíj bevezetésére
engedélyt &d, illetve 2014. január 1-től érvénybe lép a központi, miniszteri
ármegállapítás.

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját
-mely hatósági dÚ- a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2014.
január 1-től a viziközmú-szolgáIíatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A BÓrlő a díjmegállapításhoz köteles minden olyan tájékoztatást és adatot megadni -a
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőben-, mely a Hivatal hatósági
díj előké szítő é s díj felügyeleti tevékenys é géhez szüks é ge s.



5. Bérbeadó kiköti, hogy Bérlő részére a vlziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj
fizetése ellenében engedi át, melyet Bérlő csak a bérleti díj megfizetése ellenében
gyakorolhat.
A Bérlő á|tal fizetendő bérleti díj:

- a szeírn}.víztisztítő telepre 640.000 Ft/év.
A bérleti díj félévente, atárgyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes
a Bérbeadő szám\ájaalapján. A számlátYerseg Község Önkormányzata bocsátja ki.
Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott bankszámlára.
A jelen szerződésben rögzített bérleti díjat szerződő felek egyoldalúan nem
váItoztathatlák meg.
A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben változtathatő,ha a szetződés
V. 3 . p o ntj áb an r ö gzített v izlközmű szolgéltatás i díj ak i s válto znak.
Bérbeadó a bérleti díjból szátmaző bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt

, kizárőlag a víziközmű fejlesztés finanszírozására -ideértve a vízikőzmű-fejlesztés
céljfua igénybevett hitellel összefiiggő adósságszolgáIatteljesítését is- használhatja fel.

vI. BERBEADÓ F,ELADATAI, KÖTELEZETTSBcBI

Bérbeadó -a jelen szerződésben Bérlőre átruházott feladatokat is beleértve- ellátási
felelőssége elve alapján kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással,
a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos viziközmú-szolgáltatási
feladatok el végzéséről.

Yiziközmű az állam vagy a települési önkormányzat (azaz Bérbeadó) több település
ellátása esetén társulásaik tulajdonában lehet, ezért a Vksztv. szerinti feltételek
fennállása esetén köteles aber,,lházőktól, más viziközmű tulajdonosoktól a felajánlott
viziközművek tulajdonjogát átvenni, majd azokat üzemeltetésre jelen szerződés
keretei között átadni üzemeltetésre Bérlőnek.

3. A viziközmű fejlesztés megvalósításaről az ellátásért felelős, azaz Bérbeadó
gondoskodik.

4. Bérbeadó köteles a 15 éves időtartamra készítendő gördülő fejlesztési terv részeként,
viziközmű-szolgálrtatási ágazatonként (külön avízre, külön aszennyvízre) beruházási
tervet készíteni és azt -a Bérlő által elkészített felújítási és pótlási terwel eg}utt-
minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014. évben- a Hivatalhoz
jóváhagyásra benffitani. Bérbeadó köteles a Hivatal által jőváhagyott beruházási
tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén, elsőbbséget
biztosítva - a Bérlőt bevonja.

vII. KÁRoxnnr YISELT FELELŐ s sEG, BIZTO sÍTÁsor

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

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

l.

2.



YIII.

3. A Bérbeadó tulajdonéú. képező víztközművek vagyonbiztosításaról a Bérbeadó
gondoskodik szintén a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.

A FELHAsZNÁLÓxru,r, KAPCSOLATOS F,ELADATOK,
KöTELEzETTsEGEK A szoLGÁLTATÁsI uí.rrrznrps,
uírranrozÁs EsETEN TEEIIIDő INTEzKEDÉsEK

A szerződésből a fejezet törölve, mert a bérleti-üzemeltetési szetződés kizárőlag a
közös szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vonatkozik, tehát az űzemeltető nem áll
közvetlen kapcso latb an a felhasználókkal.

Ix. A YIZIKöztuŰwrK FEJLESZTÉ,SE, EGYüTTMŰxÖors A SZERZÓDÉS
IDŐTARTAMA ALATT
KAPCSOLATBAN

LnrBstnÓ YI7,íKöZ\Ví(NEKKEL

1. Bérlő jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv.-ben felsorolt mentességeket
kivéve - v ízikö zmú fej l e szté s i ho zzáj árulást b e s ze dni.
Szerződő felek a ftzetendő vizíközmű fejlesztési hozzájárulás összegét az alábbiak
s z erint határ o zzák me g:

- 1 m3lnap igényelt szennyvízelvezetésre 0 F't + Ár'a.
A térségben viziközmű társulat működik mindkét telepüIésen, melyek az újonnan
jelentkező felhasználóktól viziközmű társulati érdekeltségihorzáiárulást szednek.
Fenti össze gek a szerződés hatályba lépését követően érvényesíthetők és
2015. december 3l-ig szetződő felek közös megegyezésével szabadon módosíthatók.
2016. januát 1-tő1 a vizíközmű fejlesztési hozzé4anlás mértékét a Hivatal határozatban
állapítja meg, mely szerződő felekre kötelező érvényű.

Bérlő a beszedett vtziközmű fejlesztési hozzájétrulást jogosult -a Vksztv.-ben részletek
szerint- a vizlközmű fejlesztési beruházásokra felhasználni, 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 felhasználására és együttműködik Bérbeadóval a jóváhagyott
beruházás megvalósításában.

4. Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik a Bérlő a fel nem haszná|t viziközmű
fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol Bérbeadó felé és a fel nem használt
összeget részéte átadja.

5. Bérbeadó a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat Bérlővel,
különösen akkor, ha a munkak kivitelezése károsan befolyásolhatja a szo|gáltatás
folyamatosságéi., illetve új műtargyak meglévő háIőzatravaló esatlakozásáről van szó.

6.

Szerződésbő1 törölve.

2.
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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 használatéha adla, ennek tényét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a létesítmény a terveknek, hatósági
előírásoknak megfelel, Bértő nem tagadhatja meg az üzemeltetést.

x. A SZERZŐDŐ F,ELEK KAPCSOLATTARTÁSA, rÁlÉ,K:ozTATÁsl
KÖTELEZETTSÉG, ELLENÓRZES

1. Szerződő felek a szerződés hatálya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak
é s minden 1 énye g e s kö rülménlt őI táj éko ztatjrák e gymást.

Bérlő köteles a Bérbeadót folyamatosan szóban, de évente legalább egy alkalommal
írásban részletesen tájékoztatni a vízlklzmű-üzemeltetés he|yzetéről, a tárgyévi
működésről és a következő évre tervezett izemeltetői feladatokról, legkésőbb a
tárgyévet követő január 3 1-ig.

Bérbeadó jogosult a használatba adott vagyontárgyak működtetését, a viziközmű
szolgáItatást folyamatosan figyelemmel kísémi, a tevékenység végzéséről rendszeres
tájékoztatást kapni. E célból meghatalmazottja/i jogosult/ak betekinteni a Bérlőnél
lévő -jelen szerződés tárgyával összefliggő- műszaki és gazdasági dokumentumokba,
valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés e szerződésben foglalt
feltételek szerint történik.

4. Kapcsolattartás

Bérbeadó részérőI: Kartal és Verseg települések mindenkori polgármestere és a
mindenkorí jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatalrészéről az a|ábbi munkatars:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
E-mail címe:
Telefonszáma:

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

2.

a

a
_r.

Bérlő jelen szerződés teljesítésére kijelölt izemigazgatósága: Bagi Üzemigazgatőság
U zemigazgató ság címe : 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
Felelős izemigazgatő (cégvezető) neve: Ritecz Györry ü5rvezető
Elérhetősége:2|91Bag, Dózsa Gy. u. 20.
E-mail címe : galgav w@dunaweb.hu
Telefonszám a: a6-28l 408-524i 06-30/9343-156

Az üzemi gazgatő ságon b e 1ül kij e l ö lt szerv ezeti e gys é g me gnevezé s e :

Aszód térségi csatornaíizem
Kartal-Versegi szennyv íztisztítő telep
Azizemeltető egység címe:2191Bag, Dózsa Gy. u. 20.
Azizemeltetést végző egység felelős vezetői és beosztásuk:

- Horváth péter műszaki vezető
- Tóth Tibor csatornázási íizemvezető



- Hartó Mihály csoportvezető
Elérhetőségük: 2191 Bag, Dózsa Gy. u.20.
E-mail címük: harvath.pater@.durraweb.hrr,

t§ibo5§9@fr_eemail"hu; galgasuviz@dunaweb.hu
Telefonszám a: 06-2U 4a8-524; 06-281 40a-í64

Mobiltelefon:
Honáth Péter: 06-20 19793-426
Tóth Tiborz 06-30 19 497 -031
Hartó Mihály: a6-3an7 49-3í3

Verseg
A település szennyvízcsatorna-hálőzatát a Heves Megyei Yízmű Zrt.-í
üzemelteti, akivel a bérlő a csatornahálőzaton összegyűjtött és a telepre
átadott szennyvíztisztításr a vonatkozóan szerző dést kötött.
Verseg csatornahá|őzatát iizemeltető adatai:

Megnevezése: Heves Megyei Y ízmű Zrt.
Képviselője: dr. Bánhidy Péter vezérigazgatő
Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Elérhetőség : 06-3 6 l 4l3 -633
E-mail cím: ueyfelszol galat@hmvizmurt.hu

Versegi csatornaiizemeltetést végző erysóge:
Megnevezése: Hatvani üzemegység
Képviselője: Ágó József üzemegys égvezető
Címe: 3000 Hatvan, Csaba u. 8.

Eiérhetőség : 06-37 13 41 -530
E-mail cím: u g}líblszol galat@hmvi zmurt.hu

5. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben
keletkezett dokumentumok tartalmát úzletí titokként kezelik, azokaí kizárólag jelen
szerződés cé§aira hasznáIják fel, és csak azon munkatarsaik számétra teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladataí elláúásé.Jrroz azok megismerése szükséges, és
írásban kötelezettsé get vállalt ak az iz\eti titok me gtartására.

xI. A sZE,Rx,ÓDns rEr,vroNDÁsA, MEGSZ{INESE

Jelen szerződés határozottidőre,15 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.

Jelen szerz ődést szerződő felek közös megegyezéssel -a határozottidő lejár,ta előtt
6 hónappal- határozott időre meghosszabbíthatják vagy határozatlan idejűvé
módosíthatják.

A Bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén köteles a jelen szerződés taryyát
képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket)
rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas állapotban a szeruődés megszűnését követő
60 napon belül a Bérbeadónak átadni (birtokába adni), a Bérbeadó pedig köteles

1.

2.
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azokat átvenni. A víziközmű és egyéb vagyon visszaszolgáltatásfuőI szeruődő felek
tételes jegyzőkönyvet készítenek. Az átadás-átvétellel kapcsolatos vita esetén műszaki
ellenőr, i lletve könywizs g áIő kö zr eműkö dé sét i gényelhetik.

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

- a felhasználők nevét és címét;
- az egyes felhasználól<hoztartozó felhasználási helyek címét;
- a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításéiloz szükséges

adatokat öt évre visszamenőleg;
- a viziközmű térképi nyilvántartás adatállományát;
- a további vizlközmú-működtetés tekintetében szükséges műszaki

o dokumentumokat, adatokat,

A szerződésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és
végrehajtási utasításai, a hatáIyos vízügyi jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadók.

A jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítást -mely egységes szerkezetbentartalmazza a
szerződést- a Bérbeadó önkormányzatok képviselő-testülete
azaláírásnálfeltüntetettszáműhatátozatával jóvahagyta/elfogadta.

Bag, 2013. május24.

nrnnnanó: #* 
*

J,%
=F 1,--I....t_!-!fr ffi l

Ye
-ts t.t} l_t_ttY,- -\ü.
Kartal Nagyközség Onko

Tóth Ilkó Mihály polgármester
Határozat száma: 12013. (Y , .)

dr. Rácz János polgármester
Hátár ozat száma:2U 20 1 3, (V.tL )

BÉnr,ő:

a DAKÖV Kft. ügyvezetője

Mellékletek:
1. Az átadásra kenilő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
2. Vízjogi üzemeltetési engedély(ek)

DAKÖV Kft.
,,frt.'r:"n:rö'í3, @
Adósám: l08008i0_2-13

r,1 C u l ganteni, hz iközn ű KJi. j ogutodj u t

Közsé[ Önkormán}
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J'EGYZőKÖN-n/

Felvéve: 2013. május 2I-én, Bagon a DAKÖV Kft. Bagi Űzemigazgatóságának hivatalos
helyiségében

Jelen vannak:
Dr. Rácz János Verseg Község polgármestere
Tóth Ilkó Mihály Kartal Nagyközség polgármestere
Ritecz György a DAKÖV Kft. ügyvezetője, a Bagi Űzemigazgatóság izemigazgatőja

Tárry: A Verseg központú szennyvízelvezetési agglomeráciőba tartozó Kartal-Verseg-i
, közös szennyvíztisztítő telepre és a Kartal Nagyközségi, valamint Verseg Községi

szernyvizcsatorna-háIŐzat üzemeltetésére 2012. június 28-án megkötött
,,y IZIKö ZtuÚ n ÉnrETI -üZEME LTETÉ S I S ZERZőDÉ S " mó do s ítás a.

Jelenlévők megállapítjak, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzat és Verseg Község
Onkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő közös szennyvíztisztítő telepre és a
települési csatornahálőzatok üzemeltetésére a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel
2012.június 28-ánmegkötötték a bérleti-üzemeltetési szerződést.
A szerződés X. 4. pontjában szerepelt, hogy az üzemeltető a Verseg községi
szennyvízcsatorna-hálŐzat üzemeltetését, kiszervezett üzemeltetőre a Heves Megyei Yízmű
zrt,, r e b ízza, aki e gyúttal üzeme lteti a tel epül é s ív őv ízhálő zatát is.
A Heves Megyei Yízmíi Zrt. a DAKÖV Kft.-vel nem kívánt alváIlalkozői szerződést kötni,
helYette kezdeményezte a KDV-KTVF-néI a Verseg községi csatornahálőzat vízjogi
üzemeltetési engedélyének nevére történő átírását.
Az Üzemeltető DAKÖV Kft. és az ellátásért felelős viziközmű tulajdonos Verseg Község
ö nko rm any zata a v ízj o gt üzeme lteté s i en g e dél y éitír ás áho z hozzáj árult.

A jelenlévők megkaptak a KDV-KTVF térgyra vonatkozóan kiadott KTVF: 6732-]12013.,
KTVF: 6132-812013. és KTVF:6732-912013. száműhatározatait, melyekben módosították a
vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint:

1. A Kartal-Verseg közös szennyvíztísztítő telep -mely a két <inkormányzat osztatlan
kÖzÖs tulajdonában van- üzemeltetője a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

2. Kartal Nagyközség Önkormányzat. tulajdonában lévő kartaii szennyvízcsatoma-
hálőzatüzemeltetője szintén a DAköv Dabas és környéke vízügyi kft.

3. Verseg Község Önkormányzat tulqd,onában lévő veisegi szenn}vízcsatorna-h álőzaí
üzemeltetője a Heves Megyei YízműZrt.

Jelenlévők -fenti hatósági engedélyek birtokában- megállapodnak abban, hogy az
engedélyeknek megfelelően a DAKÖV Kft.-vel megkötött viziközmű bérleti.üzemeltetési
szerződést módosítjá\ az egy szerződés helyett két külön szerződés kerül megkötésre az
alábbiak szerint:

1. SzennYvíztisztító telepre a DAKÖV Kft.-vel Kartal és Verseg önkormányzata
kÖzÖsen köti meg a bérleti-üzemeltetési szerződést. (A tulajdoni aianyok rögzítésére
és a képviselő kijelölésére külön megállapodást kötnek.)

2. Kartal Nagy_község szennyvízcsatorna-hálőzatára a DAKOV Kft.-vel Kartal
Nagykö zs é g Önkormán y zat önállőan kö t szer ző dé st.



Verseg Község Önkormanyzata a versegi szemyvízcsatoma-hálőzat
üzemeltetési szerződést már megkötötte a Heves Megyei YizmiiZrt.-vel.
A DAKÖV Kft. a bérleti-üzemeltetési szeruődés módosítást elkészítette
egységes szerkezetbe foglalta, melyet képviselő-testületi jóváhagyásra,
alűrásra éúad a polgtírmesterek részére (5, illetve 4 példányban).
Az izemeltető kérése, hogy polgármester urak a szerződésmódosítást mielőbb -de legkésőbb
2013. május 30-ig- terjesszék jóváhagyásra képviselő-testület elé, a polgármesterek erre
ígéretet tesznek.

k.m.f.

il-
Ritecz György

DAKÖV Kft.
Bagl Üzemigüzgató§ág e'

2l91 Bag, Dózsa §y, u.20,
Adószrim: 10800870-2- 1 3
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MEGÁr,r_,ApooÁs
önkormányzati közös tulajdonú viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében

eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Az érintett vizikö zmű rendszer
megnevezése:
Kartal-Verseg

Közműves Szennyvíz e|v ezető Rendszer

Kódja:

KRTLVRSG-SZV

Jelen megállapodást a fent megnevezett viziközmű rendszer tulajdonosai:
Kartal Nagyközség Önkormányzata
Verseg Község Önkormányzata

(továbbiakban: megállapodást kötő felek)
kötik a viziközmű-szolgáltatásről szőIő 201l. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)
9. § (3) bekezdése szerint.

L. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a fent megnevezett viziközmű rendszer a
megállapodást kötő 2 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában vaíI, azon az alábbi
tulajdoni arányaik állnak fenn:
Tulaj donos önkormá ny zat megnevezése
Kartal Nagyközsé g Önkormány zata
Verse g Község Önkormányzata

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

-közö s megegy ezéssel, j el en. írasos megál l apodás formáj ában - m aguk közül
......I#.q,í:. Á.L... N.q44.LŐ2Nq ........öot o Ímányzatát

-mint a közös fulajdonú viziközmű rendszer }egyik ellátasért felelősét- jetölik ki a
képviseletiikben eljáró ellátási felel{snek. _

3. ............L*.(tA|.. V*n.L?:*k ... önkorm ányzata fenti 2.pontban
rögzített képviseletre vonatkozó kijelölést elfogadja.

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

5. Jelen megállapodást -törvényi előírás szerint- aláírő polgiármesterek vállaljiák, hogy a
megállapodást -legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testiiletiik elé terjesztik
jóváhagyrásra és a testíilet jóváhagyó határozatát megküldik az iizemeltető DAKÖV
Kft. Bagi Űzemigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és
Közmű-Szabalyozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély kérelméhez
csatolhassa.

2a13. május 21.
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Kartal Önkormányzata
Karta!

1,2 Ingatlan kafton A könyvelés éve: 2013

Egyedi azonml'ú: 80581
Mggleverys xortaliszennwíztelep

Csoport kód:

Főkönyvi szám: 16122 - ÜzemeItetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol
Felhasználó / Személy: OOO7OO5 - Egyéb szakfeladat - Üzemeltetőnek átadva
Tárolóhely:

Tipus:

üzembehelyezés dátuma; Gyádás dátuma: Helyrajzi szám:

pénuü§y,i ádatök

értékek

Nyitó bruttó étték: 155 516 192 Ft
Nyitó értékcsökkenés: 46 681 994 Ft

Nyitó terven felüli Écs: o Ft
Nyitó nettó érték: 108 834 198 Ft

Nyitó főkönyvi számla: I6L22

Akuális értékek

Bruttó érték: 155 516 192 Ft
Elszámolt értékcsökkenés: 47 832 388 Ft

Elszámo|t terven felüli ÉCS: o Ft
Nettó érték; 107 683 804 Ft

Maradványérték: 0 Ft
Piaci (becsült) érték:

Munkaszám: - Téma kód:

Szervezeti egység: 007 - Egyéb Gyüjtő kód:

Fe|adat kód: - Projekt kód:

E9ysé9 kód:

Leírás, megjegyzések 
1

adatok

Számviteli t, sz. ÉCS kulcs: 3,00 o/o

Társasági adó t. sz. ÉCS kulcs: 3,00 o/o

Várható leíródás éve: 2036
Értékcsökkenés típusa: Lineáris

Utolsó ÉCS elszámo|ás napja: 2O13.03.31

Galgamenti Viziközműnek üzemeltetésre átadva
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VkX52B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 0 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) 0 km
3 Gerincvezeték (km) 0 km

3.1      NA 200 km
3.1.1           Beton km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 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) 0 km

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

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE
Kartal-Verseg Közműves 
Szennyvízelvezető Rendszer,   
KRTLVRSG-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) 0 km
5 Gerincvezeték (km) 0 km

5.1      NA 63 km
5.1.1           Beton km
5.1.2           Műanyag (kpe…) km
5.1.3           km
5.2      NA 75 km

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

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

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

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

5.6.1            Beton km
5.6.2             Ac km
5.6.3 km

6 Bekötő vezeték (km) 0 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
6.2      NA 100 km

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

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

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

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

km
8 Bekötő vezeték (km) 0 km

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

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

km



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

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

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

9.3      km
km

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

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

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

10.3      km
km

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

II. Szennyvíztovábbító rendszer

G - 12 Átemelő / beemelő műtárgyak / nyomásgépházak / 
vákuumgépházak száma (db) 0 db

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma db
12.1.1      Típusa
12.1.2      Helye, hrsz.
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H)
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] kW
12.1.4.1           Szivattyúzás rendszere
12.1.4.2           Teljesítménye (Q-H)
12.1.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] kW

H - 13 Szerelvények száma (db) tipus megnevezéssel 0 db
13.1 Szelepek (Tolózárak…) db

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

13.2.1 db
db

13.3 Szagszűrő, szagmentesítő berendezés db
13.3.1 db

db

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

14.1 Siemens MAG 5000 indukciós 1 db
14.2 db
III. Szennyvíztisztítás

J - 15 Szennyvíztisztító telep megnevezése Versegi szennyvíztisztító
15.1 Névleges kapacitása 720  m3/d,LE

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség 167991 m 3

K Technológia típusának megnevezése Tavas rendszer
16 Mechanikai x

16.1      Szűrés x



16.2      Ülepítés x
16.3      Homokfogó
16.4      Zsír-, olajfogó
17 Biológiai x
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 Élővíz
22.1.1           Megnevezése Nógrád-Vanyarci patak
22.1.2           Élővíz esetén mederszám AAB 458
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.










