
    
 

  

   
 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft 
 
H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 
Tel: 29/360-321; 29/360-323 
Tel./fax: 29/360-323 
E-mail: info@dakov.hu 
 
 

 
Működési engedély kérelem 

 
III.7. 7.55. sz. melléklete 

 
Bérleti Üzemeltetési Szerződés 

 
 

Az alábbi Viziközmű Rendszerre 
 
 
 
Sorszám Víziközmű 

rendszer* 
Víziközmű-
szolgáltatási 
ágazat** 

Ellátási 
terület 

 

Időbeli hatály 

55 KRTL-SZV szennyvíz Kartal 

 

2027. június 30. 

 
 
Mellékletek: 
 

1. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke 
2. Vízjogi üzemeltetési engedély(ek) 
3. Felhasználói egyenérték (FE) számítás 

 
 
 
 
 

 



VIZIKÖZl.{Ű
nnnrnrr_üzpMElTE rB sr Szr;RzőoB s

mely létrej ött egyrészről
- Kartal Nagyközség Önkormányzat (2173 Kartal, Baross u. 103.,

adőszáma: 15 730507 -2-I3, statisztikai szám: 30696, képviseli:
Tóth Ilkó Mihály polgármester)

nint bérleti-üzemeltetésbe adó, vizlközmű ellátásért felelős tulajdonos -a továbbiakban:
Bérbeadó- ,

násrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Yízüryí Kft.
'szgkhelye :2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
;égjegyzékszám: 13-09-06617I, nyllvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
;tatisztikai számj ele : 1 0800870-3 600- 1 1 3 - 1 3, adőszáma: 1 0800870-2- 1 3,
nnkszámla számali: 65500109-11009814; 64400068-t060877t; 65500109-0001 1970-
>550000 1 ; 655001 09-0001 1 970-5550001 8
<épviseli Ritecz György ijgyv ezető l,
nint b érleti - üzemeltető, v izikö zmű szol gáItatő - a tovább i akb an : B érlő -
<özött a Bérbeadó törzsvagyonéhan lévő viziközművek üzemeltetésére a viziközmű-
;zolgáItatásról szóló 201I. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
,zagYonról szŐIŐ 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján alulírott napon és
relyen az alábbi feltételekkel:

t. A sZERZÓnps MEGKÖTrsnnn FELJoGosÍrÓ xÖninnrnN[YEK
1. A felek megállapídák, hogy a viziközmű ellátásért felelős Bérbeadó települési

Önkormányzat ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (+) bek.
szerint köteles gondoskodni a település egészséges ivóvíz ellátásáról és az (1) bek.
szerint feladata a csatotnéuás (a keletkező szennyvizek elvezetése és -tisztítása), mely
kötelezettségből és feladatból adódó viztközmű-szolgáItatás ellátását, jelen szerződés
megkötésével a Bérlőreruhézza áí.

2. A felek megállaPítják, hogy Bértő Magyarországon bejegyzett, a gazdasági
társaságokról szÓlÓ 2006. évi IV. tv. alapján műkodő korlátolt felelősségű társaság,
amelY nem ál1 csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen á
Vksztv. 35. § (2) bek. szerint viziközmí-szolgáltatói tevékenységetláthatel, társasági
szerződésében a TPÁOR 3600 Víztermelés, -kezelés, -.uata, tevékenység
főtevékenYségként, a TPÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett
tevékenYségként szerepel. Bérlő Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint átláthatő szeruezet,
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 törzsvagyonában lévő viziközmű-létesítmenyók
műkÖdtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hágy
olYan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormány ruuut
kÖzÖsen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. Bórbeadó a Bérlő korlátolt



felelősségű társaság résztulajdonosa, tehát fennállnak a pályázat nélküli szerződés
kötésére felj ogosító körülmények.

4. Szerződő felek kikötik, hogy a viziközmű üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli
létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a
szerződéses jogviszony tul;ama alatt nem váItoztathatják meg.

II. A SZr,r.ZŐDns rÁncyA, TERtJLETI Es IDőBELI HATÁLvA, MóDoSírÁs,q,
1. Bérbeadó a kizétrőIagos tulajdonát, törzsvagyonát képező viziközműveket -jelen

szerződésben részletezett feltételekkel- atadja Bérlőnelq hogy az ellátási
kötelezettségéből eredő vizlközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltess e az átvett
viziközműveket. A Bérlő feladata mindazon viziközmű üzemeltetési tevékenységek
összessége, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési

' szabáIyzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel,
különösen aviziközmű műszaki érlelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása
és javítása, közijrzemi szerződés-kötés, számlázás,űgyfélszolgálat működtetése.
Jelen szeruődés az alábbi vizíközmű-szo|gáltatási ágazatokra terjed ki:

X közműves szennyvízelvezetés

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

2. Az ellátási terület a fentieknek megfelelően
X közműves szennyvízelvezetés Kartal települé s közígazgatási területe.
Az átadott, illetve átvett viziközműpontos megnevezése:
Verseg központú szennyvízelvezetési agglomeráció :

Kartal Naryközség szennyvízcsatorna-h álőzata.

3. Jelen szerződést a felek 2012. júIius 1. napjától 2027.június 30. napjáig terjedő 15
éves határo zott időtartamra kötik.

Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Bérbeadő és az előző viziközmú
szolgáltató között korábban a viziközművek üzemeltetésére létrejött szerződések
hatályukat vesztik. E tényről az érintettüzemeltetőt a Bérbeadó írásban értesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárőlag írásba foglalt
megállaPodás alapjan módosíthatják, melyet Bérbeadó önkormányzati képviselő-
te stületének határ ozattal j őv á kell hagynia.

Felek kÖtelezettséget vállalnak arta, hogy amennyiben a vízlközmű-szolgáltatást
érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szórződést
annak megfelelően módosítj ák,

Felek megállaPodnak abban, hogy a szerződ,és hatáIya alatt közös megegyezéssel a
jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.
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ilI. A vAcyoNrÁncy,lx Bs Az AHHoz KApC§oLónó JoGoK És
rörnr,nzprrsn cnr ÁraoÁs.q.

A Bórbeadó bérleti-üzemeltetésbe adja, a Bérlő pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az
önkormányzat kizárőIagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tartoző, a település
közígazgatási területén található vizlközmíiveket /ingó és ingatlan vagyontárgyakatl
per-, teher- és igénymentes állapotban azza|, hogy a Bérbeadó szavatolja, hogy a
víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőnek a jelen szerződésből eredő
üzemeltetési jogait megakadályozná vagy korlátozná.
Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben foglaltak szerint a
víziközmű üzemeltetés ellátásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit átadja
Bórlőnel1 a Bérlő pedig ezeket átveszi a jelen szerződésben meghatarozott kondíciók
szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjával, a szerződés időbeli hatályában
meghatározott 1 5 éves határo zott időtartamla.
A Bérbeadő a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátja a
viziközmű-szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott
jegyzékét (tételes \eltáíat), 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 tartalmazza a viziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.
(1. sz. melléklet.)

A Bérbeadó a Vksztv. előírása szerint a tulajdonában lévő viziközmű vonatkozásában
2015. december 31-ig vagyonértékelést végeztet A vagyonértékelés -elvégzését
követő en- j eIen szer ződé s mellékl etét képezi.

A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező
viziközmű létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyonra, ezek
alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a Bérbeadó
tulajdonát képzik, illetve azoba, amelyek a szerződés hatálya alatt létesülnek, illetve
amelyeket a Vksztv. szerint Bórbeadó más tulajdonosoktól átyesz.
Szerződő felek jelen szerződés tárgyát képező viziközművekről -a szerződés hatályba
lépését követő 1 éven belül- műszaki (fotódokumentációs) állapotfelmérést készítenek,
melyet e szerződés mellékleteként kezelik. (4. számamelléklet.)

Bérlő jogosult az egyes átvett viziközmű vagyontárgyak birtok\ására, hasznáIatára,
hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyakra vonatkozó eszkö zhasználati jogát,
valamint a viziközmű-szolgáltatási tevékenység jogát nem idegenítheti el, azokat nem
pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be,

Bérlő a vizlközmú üzemeltetés ellátásába alvállalkozót vonhat be, a jogszabályi
keretek között egyes tevékenységeket kiszervezhet, de ez esetben is úgy felel
kötelezetts é gei telj e síté s éért mintha az adott tevékenysé get maga v é gezné.

A BÓrbeadó külön térítés nélkül biztosítja -jelen szerződés tárgyát nem képez ő, de az
Üzemeltetésre átadott vagyontargyak működtetéséhez szükséges- tulajdonában lévő
ftjldterületek, utak hasznáIatát A Bérlő javára átengedi a vízíközmű működtetéshez
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szükséges, a Bérbeadő javára bejegyzett szolgalmi, vízelvezetési, vízátvezetési,
v ezeték- é s e gyéb hasznáIati j o gok gyakorl ás át,

7. A Bérbeadó -illetve korábbi viziközmű szolgáItatőja- az izemeltetéshez szükséges
műszaki dokumentációkat, engedélyeket és egyéb információkaí a szerződés hatályba
lépését követő 30 napon belül teljes körűen és tételesen a Bérlő rendelkezésére
bocsátja.

Iv. A yIzIKözNrŰ_szoLGÁLTATÁsI TEvÉKI{ysBcBr vÉ,ező SERLŐ
FELADATAI, KÖTELEZETTSEcBI

A Bérlő az átvett viziközmű működtetését jelen szerződésben meghatározott
terjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és megbízhatőan, a környezetvédelmi
követelmények, valamint az el|átásbiztonság fi gyelembevételével v égzi.

A Bérlő eWégzí az izemeltetésre éttadott víziközművek rendeltetésnek megfelelő
szakszerű működtetés ét, így különösen:

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

mennyiségű és minőségű folyamatos szolgáltatást,
- a rendszeres minő ségellenőrzést akkredi táIt laborutóriummal ;

- gondoskodik az üzemeltetésre átvett víziközmű vagyon karbantartásáról,
felúj ítás áró 1, hibaelhár ításar őI.

Bérlő jélen szerződés időtartama a\att gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a
Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeiről, a
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos
jogszabáIyokban előírtak teljesítéséről. Bérlő köteles tevékenysége gyakorlásához, és
azizemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogiüzemeltetési engedélyeket és minden
további engedély,t haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelenszerződés időtartarnaalatt
hatály éh an fenntarlani.

Bérlő az engedélyekben és jelen szerződésben meghatározot1 keretek között a
vizlközmű rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére viziközmú
szolgáItatást nffit, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére á11.

A BérIŐ kötelezettsége az üzemeltetés teljesítéséhez szükséges ingó és ingatlan
vizlközmű eszközök, megfelelő mennyiségú és minőségű jármú, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása. A Bórlő -ilyen jellegű igény esetén- a szindikátusi szerződésében
részletezett feltételek szerint munkajogi jogutódlással átveszi a jelenlegi üzemeltető
foállású dolgozóit és őket -lehetőség szerint- az előző rnunkavégzési helyükön
to vábbfo g 1 alko ztatj a.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Bérlő elvégzi azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvén} (a
továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében
számolhatók el. A Bórlő ezen tul elvégez a felújítás kc;rébe tartoző bármely olyan
beavatkozást is, melynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy eg}éb
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kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Kötelezettségének a Bérlő az
ellátásért felelős esetleges mulasáásától fiiggetlenül is eleget tesz. A felújítási
beavatkozások sztikségességének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadót
haladéktalanul tájékoztatja. Bérbeadő az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a
ftzetendő bérleti díjat csökkentve- megtéríti Bérlő részére.
Ha a Bérlő jelen szerződés alapjan víziközmű-fejlesztést végez, akkor avíziközmű az
tizembehelyezésének napjával a Bérbeadó tulajdonába keriil, vaw a Bérbeadó
jogosult arra vonatkoző vízyezetési szolgalmi jog alapítasára.

A Bérlő elsősorban a vízjogi iizemeltetési engedély előírásai szerint végzi az
iizemeltetést, betartja a vízgazdálkodrásról szőIő 1995. évi LVII. törvóny, a Vksztv., a
közmúves ivővízellátásról és szennyvizelvezetésről szőlő 38ll995 (IV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a később a helyiikbe lépő jogszabályok, továbbá az érvényes
szabvrányok és műszaki irányelvek előírásait.

Bérlő víziközmú-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 jóvaharyását követően a tervben előlrányzott felújítási,
illetve pótlási munkákat elvégezni, melyet a Bérbeadó, illetve a Hivatal ellenőriz.

Bérlő az általamúködtetett viziközművekről viziközmútérképi nyilvántartást köteles
vezetni. A nyilvántartásból -a vonatkoző jogszabályok szerint- adatszolgáltatásra
köteles.

10. Bérlő -az előző tizemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi
felhasználó által elérhetően ügyfélszolgálatot tart, ügyfélszolgálati irodát működtet. A
fogyasáóvédelemről szőlő 1997. évi CLV. N. t7lB § (2) bek. a) pontban előírtak
szerint a heti egy napon 8 órától 20 őráig tartandó nyújtott ügyfelfogadást a Bérlő
dabasi központi irodájában -2370 Dabas, Széchenyi u. 3.- tartja.

11. Bérlő www.dakov.hu internetes címen honlapot működtet, ahol közzéteszi -többek
között- izletszabáúyzaát, információkat nyújt és lehetőséget biáosít a felhaszruílók
részére bejelentésekre, ügyint ézésre.

V. A YIZIKÖZ;iÁŰ SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT MENIWISEGE,
FELHASZNÁIÓK Ár,rnr, FIZETENDÓ DÍJA, A nnnr,Ő Ár,r,q.L
FIZETENDó nnnr,ETI DÍJ

1. A szerzőőés megkötésekor az ellátott vizikőzmű szolgáItaíás tervezett
mennyiségei:

c satomán történő szennyv ízelvezeté s
Kartal Nagyközségből 121.400 m3/év

2. A jelen szerződés alapjan üzemeltetett vizkőzmű rendszer felhasználói egyenértéke
összesen

1839 rn

7.

8.
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(a felhasználói egyenérték részletes számításéú" a szerződés 3. sz. melléklete
tartalmazza).

3 . A Vksztv. felhatalmazta az előző vizlközmű szolgáltatót, hogy a 2071 . december
3l-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 oÁ-kal megemelt mértékű díjat
alkalmazl,nt Bérlő e törvényi rendelkezés szerint a szerződéskötést követően a
felhasználók felé az alábbi díjakat alkalmazza,.
Alapdíj

Szennlvízelvezetés, -tisztítás
Foryasztással arányos díj

Kartal

0,00 Ft/bekötés/hó

Szennyvízelvezetés és - tisztítás drja (egységes díj esetén) Ft/m3
Lakossági csatornadíj (elvezetés és tisztítás együtt)

o Közületi csatornadíj (elvezetés és tisztítás együtt)
Vízterhelési díj

2L330 Ft/m3

286,10 Ft/m3

36,50 Ft/m3

2.560.000 Ft/év.

A fenti díjak az általános forgalmi adót -mely a szerződés megkötésének időpontjában
27 %- nem tartalmaz.zák
Bérlő fenti díjakat csak törvényi rendelkezés alapján módosíthatja.

4. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját
-mely hatósági díj- a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2014.
január I-tőI aviziközmú-szolgáItatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A Bérlő 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 tevékenysé géhez szüksé ge s.

5. Bérbeadó kiköti, hogy Bérlő részére a viziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj
ftzetése ellenében engedi át, melyet Bértő csak a bérleti dij megfizetése ellenében
gyakorolhat,
A Bértő által flzetendő bérleti díj:

- Kartal szetvlyvízcsatorna-hálőzatra
A bérleti díj felévente, atárgyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes' a Bérbeadó számlája alapjan. Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott
bankszámlára.
A jelen szerződésben rögzitett bérleti díjai szerződő felek egyoldalúan nem
változtathatják meg.
A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben váItoztathatő,ha a szerződés
v. 3. pontjában rögzített viziközmű szolgáItatási díjak is változnak.
Bérbeadó a bérleti díjból származő bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt
kizátőlag a víziközmű fejlesztés finanszír ozására -ideértve a viziközmű-fejlesztés
cé\ára igénybevett hitellel összefuggő adósságszolgálat teljesítését is- használhatja fel.

vI. BERBEADÓ F,ELADATAI, KÖTELEZETTsncnr

1. Bérbeadó -a jelen szerződésben Bérlőre átrvházott feladatokat is beleértve- ellátási
felelőssége elve alapján kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással,
a kÖzműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos viziközmű-szolgáltatási
feladatok elvégzéséről.



2. Viziközmű az áIIam yagy a települési önkormányzat (azaz Bérbeadó) több település
ellátása esetén társulásaik tulajdonában lehet, ezért a Vksztv. szerinti feltételek
fennállása esetén köteles aberuhátzőktól, más vizlközmú tulajdonosoktól a felajánlott
viziközművek tulajdonjogát átvenni, majd azokat üzemeltetésre jelen szerződés
keretei között átadni üzemeltetésre Bérlőnek.

3. A vizlközmű fejlesztés megvalósításáről az ellátásért felelős, azaz Bérbeadó
gondoskodik.

4. Bérbeadó köteles a 15 éves időtulamra készítendő gördülő fejlesztési terv részeként,
viziközmű-szolgáItatási ágazatonként (külön avizre, külön a szeruryvízre)benlházási
teryet készíteni és azt -a Bérlő által elkészített felújítási és pótlási tervvel együtt-

. minden év szeptember 15-ig -első alkalomma| 2014. évben- a Hivaíalhoz
jóváhagyásra benyújtani. Bérbeadó köteles a Hivatal áItaI jóváhagyott beruházási
tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén, elsőbbséget
biztosítva - a Bér|őt bevonj a.

vII. KÁRoffi nr yIsELT F,ELELÓs SEG, BIZTosÍTÁs ox
1. Az áívett vagyontárgyak használata során -harmadik személynek- okozott károkért

Bérlő felel.

2. A vízlközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a Bértő gondoskodni
köteles iegkésőbb aszerződéshatáIybalépését követő 60 napon belül.

3. A Bérbeadó tulajdonát képező vízlközművek vagyonbiztosításáról a Bérbeadó
gondoskodik szintén a szerződéshatáIybalépését követő 60 napon belül.

vlil. A F,ELHAsZNÁLÓxxn KAPCSOLAToS
rörnr,nzBTTsEGEK A sZoLGÁLTATÁsI
ui.rranrozÁS EsETEN TEENDő INTEZKEDEsEK

F,ELADAToK
oÍ.rrrznrns,

1. Bérlő az új felhasználók víz-, illetve szennyvízcsatorna bekötési igényét a benffitott
tervek alapján elbíráIla, majd egyedi megrendelésre -vállalkozási szerződéskeretében-
elvégzi avíz- és szennyvízcsatorna bekötési munkákat.

2. Bérlő a felhasználókkal -felhasználási helyenként- közüzemi szerződést köt. A
szerződés egyidejŰleg avízszolgáIíatásra, illetve a szennyvízelvezeíéste és -tisáításra
is vonatkozhat. Az elŐző izemeltető és a fogyas ztő közöttkorábban létrejött közüzemi
szerződés -az általános jogutódlásra tekintettel- érvényben matad,, Bérlő a
szerződésben me gnev ezett szolgáltató helyébe lép.

3. BérIŐ köteles gondoskodni, hogy a vizlközmű szolgáItatás mindenkor hiteles
mérőberendezésen keresztül történjék. Bérlő törekszik arra, hogy saját vízellátással
rendelkező szennyvízelvezetést és -tisztítás igénybe vevő felhasználókis hiteles mérőt
s zere lte s s enek fe l, e zt kö vető e n az átalány szám|ézást m e g s zünteti.



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

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

Ha a felhasználó díjtartozása miatt a Bórlő a vízszolgáltatást korláíozza, köteles
gondoskodni -a létfenntartáshoz és közegészségügyi feltételek teljesítéséhez
szükséges- vízigények más elérhető módon való kielégítéséről.

Szerződő felek törekednek aría, hogy a településen csak mérősített közkutak
üzemeljenek. A mérősített közkifolyón vételezett víz díját a Bérbeadó fizeti meg
Bérlőnek,

Ix. A yIzIKözMÚvEK F,EJLEszTÉsn, ncyürrnnúröuns A szERzőDÉs
IDőTARTAMA ALATT r,nrnstnő vIZIKöaNn(NrI(KEL
KAPCSOLATBAN

1. BérIő jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv.-ben felsorolt mentességeket
kivéve - v izlkö zmű fej l e s zté s i ho zzáj árulást b e s ze dni.
Szerződő felek a fizetendő viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét az alábbiak
s zerint határ o zzák me g:

- 1 m3/nap igényelt szennyvízelvezetésre 0 F,t + Án,a.
A térségben viziközmű társulat működik mindkét településen, melyek az újonnan
jelentkező felhasználóktól viziközmű társulati érdekeltségihozzájárulást szednek.
Fenti össze gek a szerződés hatályba lépését követően érvényesíthetők és
2015. december 3l-ig szerződő felek közös megegyezésével szabadon módosíthatók.
20l6.január 1-tő1 a vizlközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal határozatban
állapítja meg, mely szeruődő felekre kötelező érvényű.

Bérlő a beszedett vtziközmű fejlesztési hozzájárulást jogosult -a Vksztv.-ben részletek
szerint- a vizlközmű fejlesztési beruházásokra felhas ználni, 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 basznált viziközmű
fejlesztési hozzá$árulás összegével elszámol Bérbeadó felé és a fel nem használt
ö s sze get r észér e átadj a.

4.

5.

6.

7.

2.

J.



x.

5. Bérbeadó a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat Bérlővel,
különösen akkor, ha a munkák kivitelezése károsan befolyásolhatja a szolgáltatás
folyamatosságát, illetve q mútárgyak meglévő háIőzatravaló csatlakozásárőlvan szó.

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

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

A SZERZŐDŐ F,ELEK KAPCSOLATTARTÁSA, rÁ.rnrozrATÁsl
xörnr,nznTTsEc, ELLENőRZES

1. Szerződő felek a szerződés hatáIya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak
é s minden 1 énye ge s kö rülményr őI táj éko ztatják e gymást.

2. BÓrlő köteles a Bérbeadót folyamatosan szóban, de évente legalább egy alkalommal
Írásban részletesen tájékoztatni a víziközmű-üzemeltetés helyzetéről, a tárgyévi
működésről és a következő évre tervezett izemeltetői feladatokról, legkésőbb a
tárgyévet követő január 3 1 -ig.

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

4. Kapcsolattartás

Bérbeadó részéről: A mindenkori polgármester és a mindenkori jegyző, illetve a
Polgármesteri Hivatal részéről az a|ábbi munkatárs:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
E-mail címe:
Telefonszáma:

Bérlő részéről: a DAKÖV Kft. mindenkori ügyvezetője (ügyvezetői).
Bérlő jelen szerződés teljesítésére kijelölt izemigazgatósága: Bagi iJzemigazgatőság

Üzemigazgatóság címe: 2191 Bag, Dózsa G}. u.20.
Felelős izemigazgatő (cégvezető) neve: Ritecz György ü$rvezető
Elérhetősége: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
E-mail címe : galg av lz@danaweb.hu
Telefonszám a: 06-28 l 408-524 i 06-30/9343-156



Az izemigazgatő s ágon b e lül kij e l ö lt szeru ezeti e gys é g me gnevezé s e :

Aszód térségi csatornaiizem
Kartal-Versegi szennyvíztisztítő telep
Azizemeltető egység címe: Zl9lBagrDózsa Gy. u.20.
Azizemeltetést végző egység felelős vezetői és beosztásuk:

- Horváth péter műszakí vezető
- Tóth Tibor csatornázási üzemvezető
- Hartó MiháIy csoportvezető

Elérhetőségük: 2191 Bag, Dózsa Gy. u.20.
E-mail címük: horvath.peter@dunaweb.hrr,

ttibor§9@freemail"hu; galgasuviz@dunaweb.hu
Telefonszám a: 06-28 l 408-524; 06-28 l 400-164

a

Mobiltelefon:
Horváth Péter: a6-20 l97 93-426
Tóth Tibo rz 06-3019 497 -03t
Hartó Mihály: 06-30127 49-313

5. Szerződő felek kötelezik magukat aíía, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben
keletkezett dokumentumok tarlalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen
szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátás/toz azok megismerése szükséges, és
írásban kötelezettsé get vállalt ak az ;úzleti titok me gtarlására.

xI. A sZERZÓDns rpr,vrol\DÁsA, MEGSZLINESE

1. Jelen szerződés határozott tdőre,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.

2. Jelen szerződést szerződő felek közös megegyezéssel -a határozottidő lejárta előtt
6 hónappal- határozott időre meghosszabbíthadák vagy hatétozatltl idejűvé
módosíthatják.

3. A BérIŐ a bérleti szerződés megszűnése esetén köteles a jelen szerződés tátgyát
kéPező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket)
rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő
60 napon beltil a Bérbeadónak átadni (birtokába adni), a Bérbeadó pedig köteles
azokat átvenni. A viziközmű és egyéb vagyon visszaszolgálíatásáíőI szerződő felek
tételes jegyzőkönlvet készítenek. Az éúadás-átvétellel kapcsolatos vita esetén műszaki
ellenőr, illetve könywizsgáló közreműködését igényelhetik.

4. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében Bérlő a Bérbeadő részére
átadja aZ érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és viziközművekre
vonatkozóan az alábbiakat:

- a felhasználőknevét és címét;
- az egyes felhasználókhoztartozó felhasználási helyek címét;
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a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges
adatokat öt évre visszamenőleg;
a v izikö zmű térképi nyi lvántartás adatáll om ány át;
a további vizlközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki
dokumentumokat, adatokat.

A szeruődésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és
végrehajtási utasításai, a hatályos vízügyi jogszabáIyok, valamint a Ptk. rendelkezései az
irányadók.

A jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítást -mely egységes szerkezetbentartalmazza a
szerződést- a Bérbeadó önkormanyzat képviselő testülete 12013. (V. . . . . ..)
számű hatát o zatával j óváhagyta/elfo gadta.

Kartal, 2013. május24.

nÉnrr,tnó:
DAKÖV Kft.

,,HtÍ-:"n:r&:T:i. o
Adószám: l 08008í0-2- l 3

BERLO:

q5ld L[:
Khrtal Nagyközség Ritecz

a DAKÖV Kft.

KJi. jogutodju)

György
ügyvezetőj eTóth Ilkó Mihály po

Mellékletek:
1. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
2. Yízjogiiizemeltetési engedély(ek)
3. Felhasználói egyenérték (FE) számttás
4. Műszaki állapotfelmérés

á
... .lí1
zafl
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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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KaftaI Önkormányzata
Kartal 1.2 Ingatlan kafton A könyvelés éve: 2013

Egyedi azorrosíto: 80671
Megrrevezés: Karlali§zennyvircsatorna

Csopoft kód:

FŐkönYVi szám: L6í,22 - Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol
Felhasználó / Személy: 0007005 - Egyéb szakfeladat - Üzemeltetőnek átadva
Tárolóhely:

Tipus;

Üzembehelyezés dátuma; Gyártás dátuma: Helyrajzi szám:

Pénzii,gyi adatok l
I

Nyitó,éttékek

Nyitó bruttó érték: 900 O00 000 Ft
Nyitó értékcsökkenés: 27O O73 965 Ft

Nyitó terven felüi Écs: o Ft
Nyitó nettó érték: 629 926 035 Ft

Nyitó főkönyvi számla: L6t22

Akuális értékek

Bruttó érték: 90O 0O0 0OO Ft
Elszámolt értékcsökkenés: 276 731 499 Ft

Elszámolt terven felüli ÉCS: o Ft
Nettó érték: 623 26a 501 Ft

Maradványérték: 0 Ft
Piaci (becsült) érték:

Munkaszám: - Téma kód:

Szervezeti egység: 007 - Egyéb Gyüjtő kód:

Feladat kód: - Projekt kód:

Egység kód:

Leírás, meg,;jegyzések 
I

adatok

Számviteli t. sz, Écs kulcs: 3,0o o/o

Társasági adó t, sz. Écs kulcs: 3,oO olo

Várható leíródás éve: 2036
Értékcsökkenés típusa: Lineáris

Utolsó ÉCS elszámolás napja: 2013.03.31

Galgamenti viziközműnek átadva 1 részösszeg
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Kartat Önkormányzata
KaÉaI

1.2 Ingatlan kaÉon A könyvelés éve: 2013

Csoport kód:

Főkönyvi szám: L6L22 - Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol
Felhasználó / Személyl 0OO7OO5 - Egyéb szakfeladat - Üzemeltetőnek átadva

Tárolóhely:

11pus:

Üzembehelyezés dátuma: Gyártás dátuma: Helyrajzi szám:

Pénzü§yí adatok

Nyitó értékek

Nyitó bruttó érték: t'24 666 928 Ft
Nyitó értékcsökkenés: 37 42a264ít

Nyitó terven felüli Écs: o Ft
Nyitó nettó étték: a7 23a 664 Ft

Nyitó főkönyvi számla: 16122

Aktuális éttékek

Bruttó érték: L24 666 928 Ft
Elszámolt értékcsökkenés: 38 350 458 Ft

Elszámolt terven felüli ÉCS: o Ft
Nettó érték: 86 316 47O Ft

Maradványérték: 0 Ft
Piaci (becsült) érték:

Munkaszám:

Szervezeti egység; 007 - Egyéb
Feladat kód:

Eqvséq kód: -

Leírás, megjegyzések 
I

Téma kód:

Gyüjtő kód:

Projekt kód:

Értékcsökkenési adatok

Számviteli t, sz. ECS kulcs: 3,0O olo

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

Várható leíródás éve: 2036
Értékcsökkenés típusa: Lineáris

Utolsó ÉCS elszámolás napja: 2O13.03.31

Galgamenti viziközműnek átadva 2 részösszeg
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VkX52B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 54,0 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) 46,4 km
3 Gerincvezeték (km) 29,0 km

3.1      NA 150 km
3.1.1           Beton km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 2,1 km

km
3.2      NA 200 km

3.2.1           Beton km
3.2.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 26,3 km

          km
3.3      NA 300 km

3.3.1           Beton km
3.3.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 0,6 km

km
4 Bekötő vezeték (km) 17,4 km

4.1      NA150 km
4.1.1           Beton km
4.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) 17,4 km
4.1.3           km

km
C Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km) 7,6 km
5 Gerincvezeték (km) 7,6 km

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER M EGNEVEZÉSE Kartal Közműves Szennyvízelvezető 
Rendszer  KRTL-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:



5.1      NA 63 km
5.1.1           Beton km
5.1.2           Műanyag (kpe…) 1,4 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 …) 0,3 km
5.5.3 km
5.6      NA 225 km

5.6.1            Beton km
5.6.2           Műanyag (KM-PVC …) 5,9 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 km
11.2 Burkolat nélküli árok km

II. Szennyvíztovábbító rendszer

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

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 1 végátemelő db
12.1.1      Típusa Moba      átm 2,50 m
12.1.2      Helye, hrsz. Kartal Császár u.193.
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] 23 m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 40 l/s,           15 m
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 9 kW
12.1.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.1.4.2           Teljesítménye (Q-H) 40 l/s,           15 m
12.1.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 9 kW

12.2 Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 2 átemelő
12.2.1      Típusa Moba      átm 1,60 m
12.2.2      Helye, hrsz. Kartal Rákóczi u. 1.
12.2.3      Tartály névleges térfogata [m3] 15 m3

12.2.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 15 l/s,         15 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 5,9 kW
12.2.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.2.4.2           Teljesítménye (Q-H) 15 l/s,         15 m
12.2.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 5,9 kW

12.3 Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 3 átemelő
12.3.1      Típusa Moba      átm 1,0 m
12.3.2      Helye, hrsz. Kartal  Kun u. 36.
12.3.3      Tartály névleges térfogata [m3] 12 m3

12.3.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.3.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.3.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW
12.3.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.3.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.3.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.4. Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 4 átemelő
12.4.1      Típusa Moba      átm 1,0 m
12.4.2      Helye, hrsz. Kartal Hóvirág u. 12.
12.4.3      Tartály névleges térfogata [m3] 12 m3

12.4.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.4.3.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m



12.4.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW
12.4.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.4.4.2           Teljesítménye (Q-H) 5l/s,            6 m
12.4.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 2 kW

12.5 Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 5 átemelő
12.5.1      Típusa Moba      átm 1,0 m
12.5.2      Helye, hrsz. Kartal Ibolya u. 10.
12.5.3      Tartály névleges térfogata [m3] 12 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 Kartal 6 átemelő
12.6.1      Típusa Moba      átm 1,0 m
12.6.2      Helye, hrsz. Kartal Petőfi köz 1.
12.6.3      Tartály névleges térfogata [m3] 12 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 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 kW

12.7 Megnevezése, nyilvántartási száma Kartal 7 átemelő
12.7.1      Típusa Moba      átm 1,0 m
12.7.2      Helye, hrsz. Kartal Petőfi S. u.7.
12.7.3      Tartály névleges térfogata [m3] 12 m3

12.7.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.7.3.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,             7 m
12.7.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3,1 kW
12.7.4.1           Szivattyúzás rendszere búvár szivattyú
12.7.4.2           Teljesítménye (Q-H) 10 l/s,             7 m
12.7.4.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3,1 kW

H - 13 Szerelvények száma (db) tipus megnevezéssel 31 db
13.1 Szelepek (Tolózárak…) 31 db

13.1.1 Golyós visszacsapó szelep 14 db
13.1.2 Tolózárak 14 db
13.1.3 Légtelenítő szelep 3 db
13.2 Hálózatöblítő szerelvények 0 db

13.2.1 db
db

13.3 Szagszűrő, szagmentesítő berendezés 0 db
13.3.1 db

db

I - 14 Szennyvízhozam mérés - M érőberendezések száma (db) típus 
megnevezésével 0 db

14.1 db
14.2 db
III. Szennyvíztisztítás

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

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség m 3

K Technológia típusának megnevezése
16 Mechanikai

16.1      Szűrés
16.2      Ülepítés
16.3      Homokfogó
16.4      Zsír-, olajfogó
17 Biológiai



18 Kémiai
19 Biokémiai
20 Fizikai-fizikokémiai
21 Szennyvíziszap

21.1      Kezelés
21.2      Elhelyezés
21.3      Hasznosítás
22 Tisztított szennyvíz

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

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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Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: K'TVF: 6732-812013" Targy: Kartal és Verseg települések szenrlyvíz-
elvezetésének vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Előadó: dr, Varga Csaba Yízikönyvi szám: 8.3l2l89
szirmai péter

H A T Á n o Z AT

1"/ A Galgamenti Viziközmű Kft" (2191 Bag, Dózsa György u.20.) részére kiadott KTVF:
21303-1120í2" szílmí,8.3l2l89 vízikönyvi számú vizjogi üzemeltetési engedéll,t

visszavonom

2.1 és egyidejűleg a DAKÖV Dabas és Kömyéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchényi rr. 3.:

a továbbiakban: Engedélyes) részére a 2.1 pontban ismertetett vízilétesítmények
üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Yízj o gi létes ítés i en ged ély száma: H.32.27 4 -2 l 1 9 9 8 .

Vízikönyvi száma: 8.3 l2l89

2./ Létesült:

Kartal településen üzemelő szennwízcsatorna hálózat és átemelők:

Az elvezetett szennyvíz mennyisége: 560 m3/d

A keletkező szennyvizeket gravitációs csatomahálőzat gyűjti.
A településen 7 db átemeló épült. A K-II. - K-VII. jelűek települési közbenső átemelők (6

db).
A K-I. jelű végátemelő a Versegi Szennyvíáisáító Telepre továbbítja az összegyuijtött

szennyvizeket.

Gravitációs csatornák:
NA 300 mm KG-PVC
NA 200 mm KG-PVC

NA 150 mm KG-PVC

570,00 m
26280,00 m

2075,00 m

Hazi bekötés: NA 160 mm KG-PVC 2060 db (l7430,00 m)
Tisztító akna:
Tisztító idom:

413 db
326 db

Levelezési cím- L447 Bu.dapest, Pf.:54l E-mail; kozepdunavolgyi@zoldhatcrsag.hu
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20 Honlap: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu

Zöld Pont lroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. l0-12.
Ügyfélfogadás: hétíötől csütörtökig: 9oo- l6oo-ig, péntek: 9oo- l2ou-ig

Ügyintézöi ugyfélfogadás: hétfó, szerda: 90o- l20o, l3oo - 1600-ig, péntek: 90o- l2o0-ig



Szennyvíz nyomócső:
NY-l NA 225 mm KM-PVC 5951,00 m
Tolőzár alrna: 7 db
NY-2 D 160 mm KM-PVC 332,00 m
NY-3 D 63 mm KPE 225,00 m
NY-4 D 63 mm KPE 320,00 m
NY-5 D 63 mm KPE 347,00 m
NY-6 D 63 mm KPE 347,00 m
NY-7 D 63 mm KPE 125,00 m

Átemelők:
K-I. jelű átemelő: 2,50 m átmérőjű vb. akna

Telepítés helye: Kartal, Császar u. (volt Vöröshadsereg u")

Beépített szivattyú: 2 db FLYGT CP 3152 HT 454 tip.
Csatlakozó nyomóvezeték NY-l NA 225 mm KM-PVC 5951,00 m

K-IL jelű átemelő: 
l;13##ffi:j:,Ihffi- sz: 1357 (tizéptelep)
Beépített szivattyú: 2 db FLYGT CP 3127 HT 484 tip.
Csatlakozó nyomóvezeték: NY-2 D 160 mm KM-PVC 332,00 m

K-III. jelű átemelő: 1,00 m átmérőjűvb. akna
Telepítés helye: Kartal, Kun u.

Beépített szivattyú: 2 db FLYGT MP 3068 HT 2I2 tip.
Csatlakozó nyomóvezeték: NY-3 D 63 mm KPE 225,00 m

K-IV. jelű átemelő: 1,00 m átmérőjúvb" akna
Telepítés helye: Kartal, Hóvirág u.

Beépített szivattyú: 2 db FLYGT HT 3068 HT 210 tip.
Csatlakozó nyomóvezeték: NY-4 D 63 mm KPE 320,00 m

6-Y, jelti átemelő: 1,00 nr átnrérőjű vb. akna
Telepítés helye: Kartal, Ibolya u.
Beépített szivattyú: 2 db FLYGT HT 3068 HT 2l2tip.
Csatlakozó nyomóvezeték: NY-5 D 63 mm KPE 347,00 m

K-VI. jelú átemelő: 1,00 m átmérőjű vb. akna
Telepítés helye: Kartal, Kodály Z. u,
Beépített szivattyú: 2 db FLYGT MP 3068 HT 2I2tip.
Csatlakozó nyomóvezeték: NY-6 D 63 mm KPE 347,00 m

K-Vil. jelű átemeló: 1,00 m átmérőjű vb. akna
Telepítés helye: Kartal, Petőfi köz
Beépített szivattyú: 2 db FLYGT CP 3085 MT 434 tip"
Csatlakozó nyomóvezeték NY-7 D 63 mm KPE 125,00 m

2.1. kartal csato rnah álőzata utca szintű b ontásban :

Kartal település csatornahá|őzata

Utca neve
Vezeték

iele
Névleges

átmérő (mm)
Vezeték

hossza (m)

1 csokonai köz 1-5_0 NA 200 16l,50
2. Adv Endre u. 1_5-0 NA 200 387,00

|-7-0 NA 200 189.50

3. Alkotmany u. 1_1_0 NA 200 1371,73

4, Aranv János u. 1-9-2 NA 200 I97.05
5. Bem u. 1-1-3 NA 200 I91.20
6. Bocskai u. 1-3_1 NA 200 1,46.00

1_3-0 NA 200 834,95



Kartal település csatornahá|őzata

Utca neve
Vezeték

iele
Névleges

átmérő (mm)
Vezeték

hossza (m)

7. Dankó Pista u. I-4-7 NA 200 25I,I0
8. Baross u. 1-3_0 NA 200 367 "I0

|-4-5 NA 200 307.20
1-4-0 NA 200 695.70

1-4_0 NA 200 255,90
1-9-0 NA 200 538,00
1-3-0 NA 150 347,30
1_9-0 NA 150 264.60

1-4-0-3 NA 150 363.23

1-4-5 NA 150 279,17
1-4-5-1 NA 150 226.30

9. Hrársfa u. 1-4-0 NA 200 172.10

10. Határ u. 1-4-6-1 NA 200 I30,92
11 Iskola u. 1_0-0 NA 200 199,50

12. József Attila u. 1-5_1 NA 200 272.00

13. Kinizsi u. 1-8-0 NA 200 727.90

14. Kossuth Laios u. I-I-2 NA 200 100,40

15. Kodálv Zoltánu. I-4-4 NA 200 504.60

16.
Könyves
Kálman u. I-4-6 NA 200 556,05

17. köztarsasáe u. I-1-2 NA 200 342,00
íoló. Kun u. 1_6_0 NA 200 308,90

19. Mártirok u. 1-4_0 NA 200 94I,75

20. Mátyás u. I-4-6-2 NA 200 305,50

2l. Nefeleics u. 1-1 1-3 NA 200 93,40
|-I2-0 NA 200 393^75

22. Szirom u. 1_1-t NA 200 247.00

23. Petőfi köz I-4-3 NA 200 I74,90
1_3-0-1 NA 200 2I0,30
1-3-0 NA 200 175.90

24. Petőíi u. 1-4-10 NA 200 378.15

1-5_0 NA 200 354,80

25. Rozmarins u. I-4-1 NA 200 505,40
26. Rózsa u. 1-4-4 NA 200 164,50

27. Dobó István u. 1-3-1_1 NA 200 253,70

28. Szent István u. 1_3-3 NA 200 3I6"29

29.
Arpád
Feiedelem u. 1_3-0 NA 200 294,30

I-3-2 NA 200 2I7,80
I-2-0 NA 200 I27.70
I-2-0 NA 200 984.60

30. Szőlő u. I-4-5 NA 200 514,00

31, Császar u. 1-0-0 NA 200 1133,65
1-0-0 NA 300 570.00

32. Zrínviu. |-4-6 NA 200 202,I0
aa
JJ. Akácfa u. 1_9-1 NA 200 96.10



kartal település csatornahá|őzata

Utca neve
Vezeték

iele
Névleges

átmérő (mm)
Vezeték

hossza (m)

34. Bartók Béla rr. I-I2-1 NA 200 279,80
I-I2-0 NA 200 70,10

1-1 1-3_1 NA 200 95"90

1-1 1_3 NA 200 227 "I5
35. Béke u. 1_1 1-0 NA 200 1049.40

|-12-3 NA 200 158,15

36. Deák Ferenc u. 1_11-1 NA 200 367 "95
37. Dózsa Gvörey u. 1-I2-I NA 200 1061,,57

1-12-7-1 NA 200 76.40

38. Hóvirás u" 1-I2-1-3 NA 200 L65,70

39. Hunvadi u. I-I2-0 NA 200 110,20

1-1 1-3 NA 200 622,55

I-11-2 NA 200 295,60

40. Ibolya u. I-I2-1 NA 200 225,2a

4L Jókai u. 1-10-0 NA 200 284,30

42. Soort u. 1-10-1 NA 200 83,85

43. Mikszáth u. 1_9_1 NA 200 382.85

44. Orgona u. 1-1 1-0-1 NA 200 199,05

1-I2-4 NA 200 515.90

45.
Rakóczi Ferenc
tl- I-I2-2 NA 200 2í4.I5

1-0_0 NA 20C 1161,69

I-12-0 NA 200 622,20
Rakóczi Ferenc
u. 1-0-0 NA 150 594,40

46. szabadsás u. I-12-0 NA 200 825,85

47. széchenyi u. I-|2-I-6 NA 200 255,50

48. Tiáncsics u. |-I7-2 NA 200 232.I0
összes NA 150 2075.00

összes NA 200 26280.00

összes NA 300 570.00

Osszesen 28925,00

Végső befogadó: a Versegi Szennyvíztisúitő Telep.

Felügyeleti kategória: II.

3"t E vízjogi üzemeltetési engedél y 2023. április 30. napjáig hatályos. Az engedély
hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont \ejárta előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szí,ilrséges kérelemről és mellékleteiről szőlő 18/1996. (VI. 13.) KHVM rende]etben [a

továbbiakban: 1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető"

4./ Előírások:
]_. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett váItozást Engedélyes

. köteles 30 napon belül bejelenteni a Közep-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Feliigyelőség).

4



2, Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításaía vonatkozó kérelemhez mellékelni
kell egy, a szennyvízh.áIőzatra vonátkozó, egységes aldualizált miiszaki dokurmenlációt,
amelyben bemutatásra kerül valamennyi létesítmény és azok műszaki adatai, a
gerincvezetékek utcák szerinti felsorolása (hossz, átmérő, anyag) és az a]ctuális

üzemallapot.
3. A szennyvízcsatomába tisztítas nélkiil csak olyan szenrryviz vezethető, amelynek a

minősége megfelel a víz s zenny ező anyagok kib o c s át ós air a v onatkozó határ ért éke kr ől
és alkalmazásuk egyes szabályairól szőlő 2812004. (XII. 25") KvVM rendelet 4. számir

melléklete ,,Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén" érvényes

hatarértékeknek"
4. Az ekálasúott rendszeni szennyvízcsatoma héú,őzatba csapadékűznem vezethető.

5. Kartal települós szennyvízelvezető rendszere tekintetében az aktualizáIt územeltetési
szabályzatot és az üzemeltetési utasítást be kell nyújtani a Felügyelőségre.
Benyújtásí határidő: 2013. december 31. napja.

6. Amennyiben a szetrtyvizelvezető hálőzatot bővítik, a targyévben megvalósult
szénnyvízcsatornákra vonatkozóan, tárgyévet követő marcius 31-éig, összevont

, vízjogi üzemeltetési engedélykérelmet kell benyujtani Felügyelőségünkre, a jelen

engedélyben szereplő rendszerrel me ge gyező, táblázato s formában.

4.|.l Budapest Főváros Kormányhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet 6265-3l20t1. számú szakhatósági áIlásfoglalásának előírása:

1" A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához bozzájárulok azzal a feltétellel, hogy 3

szennyviztisáító telepre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot el kell készíteni.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teijesítésének elmaradasa esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól sző|ő 2004. évi CXL. törvény (a

továbbiakban: Ket") 134. §-ában és 61,. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 20 000 Ft, nrelyet
Engedélyes megfizetett és rendelkezem a befizetett 88 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
többlet visszafizetéséről Engedélyes részére.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Orszá_eos Környezetvédelrni,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez kettő
példanyban benyújtandó fellebbezéssel lehet ólni. A fellebbezés elektronikrs itton történő
benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás
díja 10 000 Ft, amit a Fetügyelőség Magyar ÁllamkincstámáI vezetett 10032000-01 71 i 806-

00000000 számú előirényzat-felhasználási számláj élra átutalási megbízással vagy postai úton
készp énz- étÍlltal ás i me gbí zás s al ( c sekk) kel l me g fi zetni.,

]'

INDoKolÁs
Engedélyes ehaténozat2.1 pontjábanleirtÁzilétesítmények iizemeltetésére vízjogi tjzemeltetési

engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint
ellenóriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:
- azEngedélyesüzemeltetőmegnevezését,székhelyét;
- az egyrészről Kartal Nagyközség Önkormányzata és Verseg Község Önkormányzata,

masrészről Engedélyes között létrejött víziközmű bérleti-tizemeltetési szerződést;
- a Galgamenti Viziközrnű Kft. hozzájárulő nyilatkozatát;
- igazolást a megfi z etett igazgatási szol gáltatási díj ról.



Budapest Főváros Kormanyhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi
Népegészségügyi |riézet 6265-312011" számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező
részben foglalt előírással hozzájar:ult az engedéiy kiadásahoz.
S zakhatósági állásfo glalását az alábbiakkal indokolta :

,,A Galgamenti Víziközmű KfL kérelmére indult Kartal-Verseg telepiilések szennyvízelvezetése
és Verseg szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásának iigyében a KDV-
KTVF megkereste hatóságomat szakhatósági áUásíoglalás kiadása érdekében a 347/2006,
(XII. 23") Korm, rendelet, yalamint a 72/1996. (V. 22.) Korm, rendelet alapján.
A megküldött dokumentáció alapján a rendelkező részbenfoglaltak alapján döntöttem.

Szakhatósági áilásflglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tarvény 44. § (6) bekezdése szerinti formában hoztam meg,

az alábbi j ogszabályok alapj án:
Az egészségügti hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.

Á fettebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44" § (9) bekezdése alapján zártam ki.

Hatásköromet az Állami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgólatról, a népegészségügyi
szakfuazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyóglszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/20]0, (Xn. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (])

bekezdése, illetékességemet az R. 3, sz. melléklet 1. pontja állapítja meg."

Az eljarás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolásít a Ket. 72. § (1)

bekezdése db) és ed) pontjai alapjan foglaltam ahatátozatba. A szakhatóság állásfoglalása
ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a hatátozat
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Engedélyes 2013.januar 25. napján kelt levelében kérte a KTVF: 21303-Il20I2. számŰ,
8.3l2lS9 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési errgedély 2./ Létesült 2.1 Kartal településen
üzemelő szennyvízcsator"na há|őzat és átemelők pontja tekintetébeir az engedély

Engedélyes nevére történő éúírását, tekintettel a Kartal Nagyközség Önkormanyzata és Verseg
Község Önkormanyzata, valarrtint Engedélyes között létrejött vizköz;i";rű bérleti-tizemeltetési
szerződésre. A KTVF: 2I303-I120I2. számú,8.3l2l89 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési
engedély 2.1 Létesúlt 2.2. Verseg településen üzemelő szennyvízcsatorna hálózat és

átemelők pontban szerepló szerrnyvízháIőzatnak a Heves Megyei Yízmű Zrt. (3300 Eger,
Hadnagy u. 2) az íjzemeltetője, tekintettel a Kartal Nagyközség Önkormanyzata és Verseg
Község Önkormrinyzata, valamint Engedélyes között létrejött víziközmű bérleti-üzemeltetési
szerződésre, és a Verseg Község Önkormanyzata és Heves Megyei Yízmíi Zrt" között létrejött
üzemeltetési szerződésre. Verseg település szennyvízelvezetésére a KTVF: 3632-912013"

számon vízjogi üzemeltetési engedély lett kiadva, melynek engedélyese
a Heves Megyei YízmúZrt.

Tekintettel az Engedélyes személyének a megváltozáséra és a települések szétborttásáta, az
áttekinthetőség érdekében a KTVF: 2I303-Il2012. számúhatétrozat visszavonásáról és kettő
űj, vizjogi üzemeltetési engedély (KTVF: 3632-812013. és KTVF: 3632-912013. számú
vízj ogi iizemeltetési engedély) kiadásáról döntöttem

Az üzemeltetési szabáúyzatot, valamint az iizemeltetési utasítás felülvizsgálatát ű

víziközművek iizemeltetéséről szőIő 2tl2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 3" §, valamint 8. §

alapjan írtam elő.

A benyújtott kérelembőt, arrnak mellékleteiből és az engedélyezési eljarás anyagaból

megállapítottam, hogy a megépített vízilétesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szőlő
.1995" évi LMI. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezétl üzemeltetésiiket a Vgtv.
29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket" 71" § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósitgi
jogkör glakorlásáról szőIő 7211996. U.22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:7211996" (V " 22.)



Korm. rendelet] elöírásainak figyelembevótelével engedélyeáem. Az engedély hatályá1 a

létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve allapítottam
meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a7211996, (Y"22.) Korm. rendelet 5. § (5)

bekezdése és 1 1. § (3) bekezdése alapján kérhető.

A felügyeleti kategóríát a 72lI99ó. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés b) pontja
alapj arr állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
víziigyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szőIő TDa05" (XII. 27.) KvVIví
rendelet [a továbbiakban:3312005" (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének 24. sorszérn
6.1. pont 28" és 52. sorszáma alapján állapítottam meg. Az ígazgatási szolgáltatási dijat
Engedélyes megfizette (számla szátma: ÁraZSnOl3, KTVF: 6732-412013. számon iktatva).
Jelen hatarozatomban a 3312005. (XII. 27 ") KvVM rendelet 1. meliékletének 24, sorszám 6.1 .

pont 28. és 52" sorszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft összegben került
megállapítasra, ezértrendelkeztem a 88 000 Ft többlet visszautaliásaról Engedélyes részére.

a

A fellebbezéshez való jogot a Ket,9S. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjanak mértékét a3312005,
(XIi. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Tájékoztatom, hogy az e|őírá"sokban foglaltak teljesítésének elmulasúása, illetve ahatározatban
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. I27. § (2) bekezdése alapian a végrehajtást
elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61" §-ban meghatarozott mértékú eljárási

bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege

természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező szewezet esetén erymillió forint. Az e|jarásí bírság egy eljarásban, ugyanazcln

kötelezettség isméteit rnegszegése esetén ismételten is kiszalrható,

A Fetügyelőség feladat- és hatáskörét, illetékességi területét a környezeNéclelmi,
természetvédelmi, vízügli hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szőlő
34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja
szabélyozza.

Jelen hatarozat hatósági nyilvantartásba vételéről - arrrrak jogerőre emelked.ését követöen -

intézkedem

A határozatj ogerőre emelkedéséről Engedélyest kiilön levélben értesítem.

B u d ap e s t, z[I3.marcius 14.

r:]]:]]]

Dolla Esáer
ígazgatő

megbízásából:
l, 

'.|-L! 
lt1

!

]"]

:)

|/, Lí

Szabados Zsoltné s. k,
irodavezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint

l
I



Galgamenti viziközmü Kft .
2l9í Bag, Dózsa Gy. u.20.

vé|B€g központú gzénntryízelvozotó§l agglomoíácló, Kartal Nagyközség szonnyvízcsatoína-hálózata módogíiott víziközmű bérleti, üz.meltetési szérzódÓs 3. §z
m§llékleté

Felhasználói egyenérték (FE) számítása

Kartal k zm ves szennyvízelvezet rendszer KRTL-SZV

"A" komponens: "B" komponens: "K" komponens

Teleptilés Szennyvíz bek<itések száma

lntézmények
kiszámlázott éves

szennyvíz
mennyisége (m3)

Éves szenny.menny. 2 %-a

Gazdálkodó
szervezetek
érdekeltségi

hozzáiáru|ás kvóta
(m3/nap)

Érdekeltségi
hozzdiárulás Kvóta x 4

Kartal 1592 2930 59 47 188

Felhasználói egYenérté*.'ri 
* 

* . **rJl illT
A fethasználói egyenérték számítás a 2011. évi CCIX. t rvény í. sz. melléklete szerint késziilt.

Bag,2013.05.21.
/qr*ag
Nagy Rita

ért. és'ilgyfélszolg. csop,

T

Ytutu q l^
Horváth péter
műszakivezeto


