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amely l6trej titt egyrdszr6l :
-Tura Viros Onkorminyzat (2194 Tura, Pet6fi tdr I ., ad,6sz6ma: I 5730552-
2-13, stat iszt ikai  szdm: 09593, kdpvisel i :  Szendrei  Ferenc polgr l rmester)

Galgah6viz K6zs6g Onkorminyzat (2rg3 Gargahdviz, F6 u. 143., ad.6sz6ma:
15730480 -2 -13 ,  s ta t i sz t i ka i  sz6m:  19503,  k6pv ise l i :  van6 Andrds
polgdrmester)

mint bdrleti-tizemeltetdsbe ad6, vizikonni ell6tasdrt felelSs tulajdonos -a tov6bbiakban:
B6rbead6-,
m6srdszr6l a DAI(OV Dabas 6s K6r:ry6ke Vizflgri Kft
/sz6khelye :2370 Dabas, Szdchenyi u. 3.,
c5gtregyz{kszitm:13-09-06617l,nyilvintart6: Pest Megyei Bfr6s6g mint C6gbtubs1g,
statisztikai sz6mj ele: 1 0800870-3 600- 1 I 3 - I 3, adaszama: I 0 g 00 g70-2- I 3,
bankszamla sz6ma/i: 65500109-11009814; 64400068-10608771 65500109-00011970-
55500001 ; 65500109-0001 1970-5550001 8
k6pviseli : Jasper L6rant rdigyv ezet6/,
mintbdrleti-iizemeltet6,vizikdnrra-szolgdltat6-atovdbbiakban:B6116-
ktizdtt a B6rbead6 tdrzsvagyon6ban l6v6 vfuikozmiivek-iizemeltetdsdre a vizik6zmri-
szolg6ltat6sr6l sz6l6 20ll.6vi CCD(. tdrvdny (tov6bbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCU. t0rv6ny (tovdbbiakban: Nvfv.) alapj:in, alulfrott napon 6s
helyen az alilbbi feltdtelekkel :

I. A SZERZ6DfS MEGKoTfSfRE XETJOGOSIT6 rontr,nrumror
l. A felek meg6llapftjiik, hogy a vizikdzmii ell6t6s6rt felel6s B6rbead6 telepiildsi

cinkorm6nyzat a helyi dnkormr{nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. t6rv6ny S. g (a) bek.
szerint kdteles gondoskodni a telepiilds eg6szs6ges iv6viz ell6tds6r6l:6s az (1) bek.
szerint feladata a csatornlzas (a keletkezl szewryvizek elvezet6se 6s -tisztftasa), mely
kdtelezetts6gb6l 6s feladatb6l ad6d6 vizikiizmu-szolgilltatds ellft6s6t, jelen szerz6d6s
megk0t6s6vel a 86116 re rvhilzz.a frt.

2. A felek meg6llapitj6k, hogy B6116 Magyarorszdgon bejegyzett, a gazdas1gi
tilrsas6gokr6l sz6l6 2006.6vi IV. tv. alapjan mtikdd6 korlftolt feleldss6gii tdrsasig,
amely nem 6ll cs6d-, felszSmol6si vagy v6gelsziimoldsi eljaras alatt 6s mint ilyen a
Vksztv. 35. $ (2) bek. szerint vizikdnrfi-szolg6ltat6i tevdkenys6get 16that el, tarsasfgi
szerz6d6s6ben a TEAOR 3600 Viztermelds, -kezelds, -ell6t6s tev6kenys6g
f6tev6kenys6gk6nt, a TEAOR 3700 Szewryviz gyiijtdse, -kezeldse, bejegyzett
tevdkenysdgk6nt szerepel. B6116 Nvfv. 3. $ (1) ag) pont szerint dttdthat6 szewezet,
melyben helyi 6nko rminyzatoh l 00 Yo-os rdszeseddssel rendelkeznek.

3. Szerz6d6 felek meg6llapftjak, Irogy u Nvtv. 12. $ (9) a/ bek. szerint a helyi
tinkormdnyzat, azaz B6rbead6 a t}rzsvagyondban l6v6 vizikdzmti-l6tesftmdnyek



mtikddtet6s6rdl koncesszi6s szerzldds megkdt6se n6lktil rigy is gondoskodhat, hogy
olyan gazd6lkod6 szervezetet hoz l6tre, amelyben (tdbb helyi Onkormrinyzattal
kdzdsen) kizrir6lagos rdszesed6ssel rendelkezik. B6rbead6 a B6116 korl6tolt
felel6ss6gii trirsas6g r6sztulajdonosa, tehdt fenndllnak r pfily{zait n6lkiili szerz6d6s
kdt6s6re feljogosft6 kdriiln6nyek

4. Szerz6d6 felek kikdtik, hogy a vizikdzmi-Ozemeltetdsi jogyiszony pillyinat n6lkiili
l6trejdtt6t megalapoz6 kdr0lm€nyeket a szerz6ddst kdt6 felek egyoldahian, a
szerz6d6ses jogviszony tartama alatt nem villtodathatj6k meg.

AS7;ERZ6DfS rAnCvl, TERtTLETT fS IDoBELT HATALYA, M6DOSITASn

1. B6rbead6 a kizfr6lagos tulajdon6t tdrzsvagyon6t kdpezb vizikozmiveket -jelen
szerz6ddsben r6szletezett felt6telekkel- iltadja B6rl6neh hogy az ell6t6si
kotelezetts6g6b6l ered6 vizikdzmi-szolg6ltat6st ell6ssa, iizemeltesse az 6tvett
vizikiSzmiiveket. A 86116 feladata mindazon vizikdzmii-iizemeltet6si tevdkenys6gek
<isszess6ge, amelyek a jogszab6lyokban, hat6s6gi enged6lyekben 6s az tizemeltet6si
szabiiyzatban el6frt kd,vetelmdnyek teljesit6se 6rdek6ben okszeriien meriilnek fel,
ktilOnOsen avizikLzmii mtiszaki 6rtelemben vett napi iizemben tart6sa, karbantart6sa
6s javftasa, kozitzemi szeruldds-kdtds, sz6mlazds,igyfllszolg6lat miikddtetdse.
Jelenszerz6d6sazal6bbivizikdzmi-szolgiltatilsifugazatok,raterjedki:

X kOzmiive s szennyv izelv ezet6 s,
X kdzmiives szennyvirtisrtftils.
(A ndgyzetben X-el jel0lend6.)

A szerzbdlshez csatoland6(k) a hat6lyos vizjogi iizemeltet6si enged6ly(ek), mely(ek)
az iltadott-6tvett vizrkdzmrd pontos megnevez6s6t, mennyis6gdt, r6szletes mriszaki
leir6s6t tartalmazza.

2. Az ell6t6si tertilet a fentieknek megfelel6en

X kdzmtives szennyvizelvezetds telepiil6s kozigazgat6si teriilete, valamint (t6rs6gi
ell6t6s esetdn) a krivetkez6 teleptil6sek teriilete:
Tura, Galgah6viz

Az 6tzdott, illetve Stvett viziklzmi pontos megnevez6se:
Tura 6s Galgahdviz telepiil6sek szennywizelvezet6se

X kozmtives szennyviztisztitfis telepiilds kozigazgat6si tertilete, valamint (tdrs6gi
ell6t6s eset6n) a k0vetkez6 teleptil6sek teriilete:
Tura, Galgah6vfu

Az iftadott, illetve 6tvett v izikdzmi p onto s me gnevezd s e :
Tura 6s Galgah6viz telepiil6sek szenn;wiz6nek tisztitfsa

(A ndgyzetben X-el jel6lend6.)



4.

Jelen szerz6ddst a felek 2012. jrrllius 1. napj6t6l z0z7.jrrinius 30. napj6ig terjed6 15
6ves hatiirozou id6tartamra k6tik.

Ielen szerz6dds hatrilyba l6p6sdvel egyidejiileg a Bdrbead6 6s az eI6zo vizikdzmi-
szolg6ltat6 kdzdtt kor6bban a viziklzmiivek-iizemeltetdsdre l6trejdtt szerz6d6sek
hat6lyukat vesztik. E t6nyr61 az lintettiizemeltet6t a B6rbead6 fr6sban 6rtesfti.

Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzodflst h,tza6lag irdsba foglalt
megrillapodfs alapjrln m6dosithatjdk, melyet B6rbead6 dnkormdnyzati k6pvisel6-
testiilet6nekhatitrozattal j6v6kellhagynia.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak ara, hogy amennyiben a vizikdzmi-szolgaltat6st
6rint6 jogszab6lyvhltozas kdvetkezik be, rigy jelen b6rleti-iizemeltet6si szerz6d6st
annak megfelel6en m6dositj ak.

Felek megrlllapodnak abban, hogy a szerzbdls hatdlya alatt kdzcis megegyezdssel a
jelen b6rleti-iizemeltetesi szerz6d6st vagyonkezeldsi szerz6d6ssd b6vithetik.

A VAGYONTARGYAK fs Ifl AHHoz KAPcsoL6u6 JoGoK fs
K6TELEZETTSf GEr AraoAsI

A B6rbead6 bdrleti-tizemeltet6sbe adja, a B6116 pedig b6rleti-iizemeltet6sbe veszi az
Onkormdnyzat l<rzin6lagos tulajdonht kdpez6, tdrzsvagyon6ba tartoz6, a telepiil6s
kdzigazgatdsi ter0let6n talilhat6 vizikdzrn.d'veket /ing6 6s ingatlan vagyont6rgyakaV
per-, teher- 6s ig6nymentes 6llapotban azzal, hogy a B6rbead6 szavatolja, hogy a
vizikdzmti-tizemeltet6shez 6tadott, birtokba adott vagyontrirgyak tekintet6ben
harmadik szemdlynek nincs olyan joga, amely a B6rl6nek a jelen szerz6d6sb6l ered6
iizemeltet6si jogaitmegakad6lyoz,n|vagykorlStoznil.
Felek megrillapodnak, hogy a B6rbead6 a jelen szerz6d6sben foglaltak szerint a
vizikdzmii-iizemeltetds ell6tas6val kapcsolatos jogait 6s kdtelezetts6geit fitadja
B6rl6nelg a B6116 pedig ezeket 6tveszi a jelen szerz6d6sben meghatrlrozott kondici6k
szerint a szerzldds hat6lyba l6p6s6nek id6pontj6val, a szerz6d6s id6beli hat6ly6ban
meghatrlrozott I 5 6ves hatr{rozott idotartarnra.
A B6rbeail6 a szeru6d6s al6iras6val egyidejtileg a B6116 rendelkez6sdre bocs6tja a
vizikozmi-szolg6ltatas targyit klpezb vagyontargyak, kdnyveiben nyilv6ntartott
jegyz6k6t (t6teles leltar6t), a miiszaki azonositfsra vonatkoz6 adatokat, az iltadolt
vagyontilrgyak 6tadaskor fenn6ll6 brutt6 6s nett6 6rtdket, valamint az alkalmazott
6rt6kcs0kken6si leirrisokat. Felek az irtadas-itvdtel t6ny6t jegyzdkrinyvben rcigzitik,
mely tartalmazzaaviziklzmivek 6s egy6b eszkdzcik t6nyleges 6tad6s-6tv6te16t.
(1. sz. mell6klet.)

A B6rbead6 a Vksztv. el6ir6sa szerint a tulajdon6ban l6v6 vizikdzmti vonatkoz6sdban
2015. december 3l-ig vagyon6rt6kel6st vdgertet A vagyon6rtdkel6s -elvlgzeset
kdvet6en- j elen szerz6d6s mell6klet6t kdpezi.

A b6rleti-iizemeltet6sbe ad6s kiterjed mindazon dnkormrinyzati tdrzsvagyont k6pez6
vizikilzmtiJ6tesftmdnyre 6s berendez6sre (ingatlan 6s ing6 vagyonra, ezek
alkot6r6szeire 6s tartozdkaira), amelyek jelen szerz6d6s hat6lybal6p6sekor a B6rbead6
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tulajdon6t kdpzik, illetve azok,ra, amelyek a szeruodls hat6lya alatt l6tesi.ilnek, illetve
amelyeket a Vksztv. szerint B6rbead6 m6s tulajdonosokt6l irtvesz.
Szerzbdo felek jelen szerz6d6s targyfltklpezo vizikdzmrivekrSl -a szerzldds hatillyba
l6pds6t kdvet6 I 6ven beliil- miiszaki (fot6dokumentaci6s) 6llapotfelm6r6st k6szitenek,
melyet e szerzldds mell6kletek6nt kezelik. (4. szimimell6klet.)

86116 jogosult az egyes 6tvett vizikdnrfi vagyontargyak birtokl6sara, hasznillatfra,
hasznainak szed6s6re. Az iltvett vagyontargyakra vonatkoz6 eszkdzhasznillati jogat,
valamint avizlkdzmii-szolgriltatasi tevdkenys6g jog6t nem idegenitheti el, azokat nem
pdnzbeni hozzdjarulaskdnt gazdas6gi t6rsas6gba nem viheti be.

86116 a vizikdzmi-tizemeltet6s ell6tas6ba alv6llalkoz6t vonhat be, a jogszab6lyi
keretek kiizdtt egyes tev6kenys6geket kiszervezhet, de ez esetben is rigy felel
k6telezetts6gei teljesitdsddrt mintha az adott tevdkenys6get maga v6gezn6.

A B6rbead6 kiildn t6rit6s n6lkiil biztositja -jelen szerzldds targyfit nem k6pez6, de az
tizemeltet6sre dtadott vagyontargyak mrikddtet6s6hez sziiks6ges- tulajdondban 16v6
ftildtertiletek, utak hasznillatht A B6116 javira 6tengedi a vizikozmri mtiktjdtet6shez
sztiks6ges, a B6rbead6 javdra bejegyzett szolgalmi, vizelvezetfsi, viziltvezet6si,
v ezetdk- 6s egy6b haszn6lati j ogok gyakorl6s6t.

A B6rbead6 -illetve kor6bbi viziklzmi-szolg6ltat6j a az iizemeltetdshez szi.iksdges
mriszaki dokument6ci6kat, enged6lyeket 6s egy6b informSci6kat a szerz6d6s hat6lyba
l6p6s6t kdvet6 30 napon beliil teljes kdnien 6s t6telesen a 86116 rendelkez6sdre
bocs6tja.

A vrzrKOr-rw(J-szoLGALTATAsr rnvfKl\rysfcnr vrt,ezO nfnr,6
FELADATAI, KOTELEZETTSf GEI

A B6116 az 6tvett vizikdzllrfi miikridtetdsdt jelen szerz6d6sben meghatarozott
terjedelemben, biztonsdgosan, hat6konyan 6s megbfzhat6an, a kdmyezetvddelmi
ktivetelm6nyek, valamint az ellfitdsbirtonshg fi gyelembevdteldvel vegzi.

A B6116 elvdgzi az itzemeltet6sre Stadott vizikdzmivek rendeltet6snek megfelelS
szakszerii miikddtetds6t, igy kiiltintisen:

- aviziklzmti-iizemeltet6s folyamatos 6s teljes kririi ell6t6s6t;
- a hat6s6gi el6ir6soknak 6s a l6tesftmdnyek adotts6gainak megfelel6

mennyisdgii 6s min6s6gu folyamatos szol g6ltat6st,
- arendszeres min6s6gellen6rz6st akkredit6lt laborat6riummal;
- gondoskodik az iizemeltet6sre 6tvett vizikdzmi0" vagyon karbantart6sar6l,

fehij it6srir6l, hibaelharitrisar6l.

3. 86116 jelen szerz6d6s id6tartama alatt gondoskodni kdteles a kdzszolg6ltat6snak a
Vksztv., 6s a kapcsol6d6 jogszab6lyokban el6irt szakmai 6s szem6lyi felt6teleir6l, a
vonatkoz6 vizjogi iizemeltetdsi engeddlyben 6s a mindenkori hat6lyos
jogszab6lyokban el6irtak teljesft6s6r6l. 86116 kriteles tev6kenysdge gyakorl6s6hoz, 6s
azi,tzemeLtetdsi jogosults6ghoz sziiksdges vizjogiiizemeltet6si engeddlyeket 6s minden
tov6bbi enged6lyt halad6klalanul beszerezni, 6s ezeket j elen szeru6d6s id6tartama alatt
hatillvdbanfenntartani.
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86116 az engeddlyekben 6s jelen szerz6d6sben meghatftrozott keretek kdzdtt a
vizikdzmi-rendszer teljesit6k6pess6g6nek m6rt6k6ig a felhasm6l6k r6sz6re
vizikdzmi-szolgriltatrist nyfjt, a szolg6ltat6st ig6nybe venni kivrin6k rendelkez6s6re
6Il.

A B6116 kcitelezettsdge az iizemeltet6s teljesit6s6hez sziiksdges ing6 6s ingatlan
vizikozmti eszkdzcik, megfelel6 mennyis6gii 6s min6s6gti j6rmii, g6p, eszkoz,
berendez6s biztosft6sa, valamint a sziiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gii szakember
alkalmaz6sa. A 86116 -ilyen jellegti ig6ny eset6n- a szindik6tusi szerz6d6s6ben
r9szletezett feltdtelek szerint munkajogi jogut6dl6ssal 6tveszi a jelenlegi iizemeltet6
f66ll6sri dolgoz6it 6s 6ket -lehet6s6g szerint- az elozo munkavdgz6si helyiikdn
tov6bb fo gl alkoztatj a.

Az ell6t6sbiztons6g fenntartdsa drdekdben a B6116 elvdgzi azokat a hibajelleggel,
varatlanul felmeriil6 beavatkoz6sokat, amelyek a sz6mvitelr6l sz6l6 tdrvdny (a
tov6bbiakban: Szfv.) rendelkezdsei drtelmdbet az 6rt6knrivel6 fehijit6sok kcir6ben
szdmolhat6k el. A B6116 ezen ttil elv5gez a fehijit6s kdr6be tartoz6 b6rmely olyan
beavatkozast is, melynek elmaradilsa az ell6tas biztonsig6t veszllyeztetn6 vagy egy6b
karvesz6ly felmertlds6vel kdzvetleniil fenyeget. Kdtelezetts6g6nek a 86116 az
ell6t6s6rt felel6s esetleges mulasztSs6t6l ftiggetlentil is eleget tesz. A fehijit6si
beavatkoz6sok sziiks6gess6gdnek felismer6s6t kdvet6en a B6116 a B6rbead6t
haladdktalanul tdjdkoztatja. B6rbead6 az elvdgzett munkdlatok indokolt kdlts6geit -a
fizetend6 bdrleti dijat csOkkentve- megt6rfti 86116 rdszdre.
Ha a B6116 jelen szerz6dds alapjan vizikdnrn-fejleszt6st vlgez, akkor avizikdzmi az
tizembe helyez6s6nek napj6val a B6rbead6 tulajdon6ba keriil, vary a B6rbead6
jogosult arra vonatkozl vinrezet6si szolgalmi jog alapit6sara.

A B6116 els6sorban a vizjogi iizemeltet6si enged6ly el6ir6sai szerint vegzi az
iizemeltet6st, betartja avizgazdiikod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LV[. tdrv6ny, a Vksztv., a
kdzmiives iv6vizell6t6sr6l ds szenrryvizelvezet6sr6l sz6l6 3811995 (IV. 5.) Korm.
rendelet, valamint a k6s6bb a helyiikbe l6p6 jogszab6lyok, tov6bb6 az 6w6nyes
szabvilnyok 6s mriszaki irdnyelvek el6ir6sait.

B6116 vizikdzm(i-szolg6ltatasi iryazalonk6nt (ktil6n a vizte, ktildn a szennyvizre)
koteles minden 6v szeptember l5-ig -els6 alkalommal 2014-ben- a B6rbead6val
kdzdsen elk6szftend6 giirdtil6 fejlesztdsi terv r6szek6nt fehijft6si 6s p6t16si tervet
k6szfteni. Kdteles a Hivatal j6vahagydsSt kdvet6en a tervben ellirinyzott fehijit6si,
illetve p6tl6si munktikat elv6gezni, melyet a B6rbead6, illetve a Hivatal ellen6riz.

9. B6116 az illtala miikOdtetett viziklzmiivekr6l vizikozmii t6rk6pi nyilvantartSst kdteles
vezetni. A nyilv6ntart6sb6l -a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint- adatszolg6ltatdsra
kciteles.

10. B6116 -az el6z6 tizemeltet6 6ltal kialakitott helyen 6s id6pontokban- valameruryi
felhaszn6l6 6ltal el6rhet6en iigyfelszolg6latottart, tigyfdlszolgdlati irod6t mrikddtet. A
fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. w. lTlB $ (2) bek. a) pontban el6frtak
szerint a heti egy napon 8 6r6t6l 20 6rdig tartand6 nyujtott iigyfelfogadiist a 86116
dabasi kOzponti irod6j6ban -2370 Dabas, Sz6chenyi u. 3.- tartja 
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V 1l.86116 www.dakov.hu intemetes cimen honlapot miikddtet, aholkdzzeteszi -tdbbek
krizdtt- izletszabillyzatit, inform6ci6kat nyujt 6s lehet6sdget biztosit a felhaszn6l6k
rdszdre bejelent6sekre, iigyintlzdsre.

A VT7,fr<67f,WTI SZOLGALTATAS TERVEZETT MEI\NYISITGE,
TELHASZNALOK Ar,U,r, nZETENDO UiJl,, A nfnr,6 Ar,tAr,
trTZETEi\iDo NfNT,NTI DiJ

1. A szerzld1s meskOt6sekor az ell6tott vizikozmi-szolsilltaths tervezett 6ves
mennyis6gei:

-csatorn6ntdrt6n6 szewryvizelvezet6s 275.430 m'l6v
- tisztit6sra m6s szolg6ltat6t6l Stvett szennyvfzmennyis6g ^tl6u
- szippantott szennyvf zfogadfus 5.000 m3lev
- tisztitott szennyvizmennyisdg 280.430 m'/6v.

2. A jelen szeru6d6s alapjan iizemeltetett vizikdzmri-rendszer felhasznill6i egyendrt6ke
6sszesen

3.649 rE
(a felhaszn6l6i egyendrtdk r6szletes szitmitflsht a szerz6d6s 3. sz. mell6klete
tartalmazza).

3. A Vksztv. felhatalmazta az el6z6 vizikdnni-szolgiltat6t, hogy a20ll. december
31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz k6pest legfeljebb 4,2 Yo-kaI megemelt mdrt6kti dijat
alkalmazhat B6116 e tdrv6nyi rendelkez6s szerint a szeru6ddskdt6st ktivet6en a
felhaszn6l6kfel€azalilbbidijakatalkalmazza:
Alapdij

S zennyvizelvezetds, -tisztft6s
Fogyasztfssal arfnyos dij

Szennyvizelvezetds 6s - tisztit6s dija (egys6ges dij eset6n)
Lakoss6gi csatornadij (elvezet6s 6s tisztit6s egylitt) 303 FVm'
K6ziileti csatornadij (elvezet6s 6s tisztit6s egyiitt) 549 Ft/m3
M6s szolg6ltat6t6l tisztitSsra futvett szewryviz dija 0 Ft/m3
M6s szolg6ltat6 r6szdre tisztit6sra 6tadott szewryvizdija 0 Ft/m3
Vizterheldsi dij
Szippantott szewryviz tirft6si dij a

260 Ft/bekdt6s/h6

FVm3

40 Ftlm3
615 Ft/m3

A fenti dijakaz 6ltalanos forgalmi ad6t -mely a szerz6d6s megkdt6s6nek id6pontj6ban
27 %- nem tartalmarzfrk
86116 fenti dijakat csak tdrvdnyi rendelkezds alapj6n m6dosfthatja.

4. A kiizmiives iv6vizell6tas, valamint a kdzmrives szennyvizelvezetls 6s -tisztit6s dij6t
-mely hat6s6gi dij- a Magyar Energia Hivatal javaslatanak figyelembev6tel6vel 2014.
januar 1-t61a vizikdzmi-szolg6ltatasdrt felel6s miniszter rendeletben dllapftja meg.
A 86116 a dijmeg6llapit6shoz kdteles minden olyan thjdkoztathst 6s adatot megadni -a

Hivatal 6ltal megjeldlt tartalommal, form6ban 6s hatarid6ben-, mely a Hivatal hat6s6gi
dij el6k6szit6 6s dijfeliigyeleti tev6kenys6 g6hez sziiks6ges.



V 5. B6rbead6 kikdti, hogy 86116 rdszdre a
fizet6se ellen6ben engedi 6t, melyet 86116
gyakorolhat
A B6116 6ltalfizetend6 b6rleti dfj:

- a csatorna kdzmtivekre
(T0reddk 6vben id6aranyosan fizetend6.)

vizikdzmi-iizemeltetdsi jog6t b6rleti dij
csak a bdrleti dij megfizetdse ellendben

100.000 Ft/6v + AFA.

A b6rleti dij f6ldvente, a targyid6szakot krivet6 m6sodik h6nap utols6 napj6ig eseddkes
a B6rbead6 sz[mlfija alapjhn. A szdmlat a legnagyobb felhaszndl6i egyen6rt6kkel
rendelkez6 <inkormanyzat -Tura Vdros Onkormfnyzata- bocs6tja ki. Fizet6si m6d:
6tutalils, a szitmlin megadott bankszfmlara.
A jelen szerz6d6sben rilgzitett b6rleti dijat szerzodl felek egyoldaliran nem
vfiltoztathatjrik meg.
A b6rleti dij k<izds megegyezdssel csak abban az esetben viltonathatl,ha a szerz6d6s
V.3.pontjdbanfi gzitettvizikdzmi-szolgitkathsidijakisvilltoznak.
B6rbead6 a b6rleti dijb6l szfumazl bev6tel6t kdteles elktildnitetten kezelni 6s azt
h'tzar6lag a vizik}zmwfejleszt6s ftnansziroz6sara -ide6rtve a vizikdzmii-fejleszt6s
c6ljara ig6nybevett hitellel 6sszefiigg6 ad6ss6gszolg6lat teljesft6s6t is- haszn6lhatja fel.

vr. BfRBEADO x'Er..ADATAr, r0tnlnznTTsf,cEl

1. B6rbead6 -a jelen szerz6d6sben B6rl6re 1tnfiazott feladatokat is bele6rtve- ell6t6si
felel6ss6ge elve alapjrin kdteless6ge 6s joga gondoskodni a kdzmtives iv6vizell6t6ssal,
a kdzmtives szennyvizelvezet6ssel 6s -tisztitassal kapcsolatos vfzikdzmi-szolgilltat6si
feladatok elv6gz6s6r6l.

2. Vizikozmti az 6llam vary a telepiil6si dnkorm6nyzat (azaz B6rbead6) tdbb telepiilds
ell6t6sa esetdn trirsuldsaik tulajdon6ban lehet, ezdrt a Vksztv. szerinti felt6telek
fenn6ll6sa esetdn kriteles abervhaz6kl6l, m6s vizikdzmi tulajdonosokt6l a felajanlott
vizlkdzmiivek tulajdonjog6t 6tvenni, majd azokat iizemeltet6sre jelen szerz6d6s
keretei ktizdtt 6tadni iizemeltet6sre B6rl6nek

3. A vizikdzsrti-fejleszt6s megval6sft6sar6l az ell6t6s6rt felel6s, azaz B6rbead6
gondoskodik.

4. B6rbead6 krjteles a 15 6ves id6tartamra k6szitend6 grlrdiil6 fejleszt6si terv r6szek6nt,
vizikdzmi-szolg6ltatasi ilgazatonk6nt (kiil6n avizre, kiildn a szennyvizre) beruh6z6si
tervet k6sziteni 6s azt -a 86116 6ltal elkdszitett fehijit6si 6s p6tl6si terwel eg)'utt-
minden 6v szeptember 15-ig -els6 alkalommal 2014. 6vben- a Hivatalhoz
j6vahagyasra benytijtani. B6rbead6 kdteles a Hivatal 6ltal j6vahagyott beruhaz6si
tervet v6grehajtani, melybe -azonos kivitelez6i ajrlnlatok eset6n, els6bbs6get
biztositva - a B6rl6t bevonja.

vII. KARodnr vIsELT r.ELEL6SSfG, BIZTOSITASOT

1. Az fittrett vagyontargyak hasznilata sor6n -harmadik szem6lynek- okozott karok6rt
86116 felel.

2. A vizikdzmri-szolgiltatilshoz kapcsol6d6 felel6ssdgbiztosit6sr6l a B6116 gondoskodni
koteles legk6s6bb aszeruodds hat6lyba l6p6s6t kdvet6 60 napon beliil.



3.

VIIL

1.

A B6rbead6 tulajdonht kdpez6 vizikOzmiivek vagyonbiztosit6sar6l a B6rbead6
gondoskodik szintdn aszerzbddshatillyba l6p6s6t kdvet6 60 napon bel$I.

A TELIIASZNAL6N<.IT, KAPCSOLATOS X'ELADATOK,
KOTELEZETTsfcEK A sZoLGALTATAST ni.lrrznrfs,
DiJTARTozAs EsETEN TEEND6 INTfZKENf STT

B6116 az irj felhasm6l6k viz-, illetve szennyvizcsatorna bekdtdsi ig6nydt a beny(rjtott
tervek alapjan elbir6lja, majd egyedi megrendeldsre -v6llalkoz6si szerzbdds keret6ben-
elvegzi aviz- 6s szennyvizcsatorna bekdt6si munk6kat.

B6116 a felhaszn6l6kkal -felhaszn6ldsi helyenk6nt- kdztizemi szerzSddst kdt. A
szerz6d1s egyidejiileg avizszolgilltatdsra, illetve a szennyvizelvezetlsre 6s -tisztit6sra

is vonatkozhat. Az el6z6 tizemeltet6 6s a fogyaszt6kdzdtt kordbban l6trej0tt kdzizemi
szerzldls -az 6ltal6nos jogut6dlAsra tekintettel- 6rv6nyben marad, B6116 a
szerz6d6sben megnev ezetl szolgLiltat6 helyebe 16p.

3. B6116 kdteles gondoskodni, hogy a vizikdzmri-szolgilltaths mindenkor hiteles
m6r6berendez6sen keresztiil tdrt6nj6k. 86116 tcirekszik arra, hogy sajdt vizell6t6ssal
rendelkez6 szennyvizelvezet6st 6s -tisztit6s ig6nybe vev6 felhaszn6l6k is hiteles m6r6t
szereltessenekfel,eztk<ivet6enaz{fial{nyszirmliufstmegsziinteti.

4. Bdrl6 jogosult az fultala nyujtott vizikdzmi-szolgiltaths6rt a felhaszn6l6kt6l a V. 3.
pontban rdgzitett dijakat szedni -az el6zo iizemeltet6 6lta1 kialakitott- helyben
szokasos id6kitzdnk6nt 6s m6don. A 86116 jogosult a m6r6leolvas6s, szimlfuds 6s
dijbeszed6s m6djan 6s gyakoris6gan vrlltoztatni, melyr6l el6zetesen kdteles drtesiteni
B6rbead6t 6s az 6rintett felhaszn6l6kat.

5. B6rt6 jogosult a hat6rid6re meg nem fizetett szolg6ltatasi dljtartozis jogi irton tdrt6n6
beszed6s6re. Dijtartoz6s eset6n a B6116 jogosult -a jogszab6lyi keretek kcizott- a
szolgriltat6st id6ben 6s mennyisdgben korl6tozni, felfiiggeszteni, 6tmenetileg
sziineteltetni.

6. Ha a felhaszn6l6 dijtartozilsa miatt a B6116 a vizszolgilltatdst korli'tozza, kdteles
gondoskodni -a ldtfenntart6shoz 6s kdzegdszs6giigyl feltdtelek teljesit6s6hez
sziiks6ges- vizig6nyek mds el6rhet6 m6don val6 kiel6git6s6r6l.

7. Szerzbdl felek torekednek arra, hogy a telepiil6sen csak m6r6sftett kcizkutak
tizemeljenek. A m6r6sitett krizkifoly6n vdtelezett viz dijht a B6rbead6 fizeti meg
B6116nek.

rx. A vrzrKozilr[wEK x'EJLEszrfsE, EGYiJTTnrOrOnfs A szERzODfs
IDOTARTAMA ALATT r,frgSIN6 WZ'N<6ZNT$VNKKEL
KAPCSOLATBA}I

1. 86116 jogosult a nem lakoss6gi felhaszn6l6kt6l -a Vksztv.-ben felsorolt mentessdgeket
kiv6ve- vizikdzmti-fejleszt6si hozzdjitrulfist beszedni. .



2.

Szerz6d6 felek a fizetend6 viziklznfi-fejlesztdsi hozzdjuulas dsszeg6t az ald,bbiak

150.000 Ft + AFA.
Fenti <isszegek a szerzbdls hatilybaldpds6t krivet6en 6rv6nyesfthet6k 6s
2015. december 3l-igszerz6d6 felek kdzds megeryezesdvel szabadon m6dosithat6k.
2016. januar 1-t6l a vizikdzmi-fejleszt6si hozzfijiralfus m6rt6k6t a Hivatal
hatirozatbandllapitjameg,melyszerzbdofelekrekdtelez66rv6nyti.

86116 a beszedett vizikiizmi-fejleszt6si hozzfijiralilst jogosult -a Vksztv.-ben r6szletek
szerint- a vizikozmi-fejleszt6si beruhazdsokra felhaszn6lni, annak 6rdek6ben, hogy a
nem lakoss6gi felhaszn6l6k ig6nyeit kiel6gitse.

A B6116 az el6z6 2. pontban irt felhaszn6l6son tul javaslatot tesz B6rbead6 rlszdre a
beszedett d,sszeg felhaszn6l6s6ra 6s egyiittmtikddik B6rbead6val a j6v6hagyott
beruhriz6s megval6 sit6sfban.

Ha az iizemeltet6si szerz6d6s megsziinik a B6116 a fel nem haszn6lt vizikozmi-
fejlesztdsi hozziljarulas 6sszeg6vel elsz6mol B6rbead6 fel6 6s a fel nem haszn6lt
dsszeget rdsz6re ifiadja.

B6rbead6 a vizikdzmivek-fejleszt6se eset6n, el6zetes egyeztet6st folytat B6rl6vel,
kiilOn<isen akkor, ha a munkak kivitelez6se karosan befoly6solhatja a szolgdltat6s
folyamatossdgdt, illetve rij mtitrirgyak megl6v6 hil6zatraval6 csatlakozfusfu6lvan sz6.

6. B6rbead6 iizemel6 viz, illetve szewryvizcsatorna hill6zatra val6 csatlakoz6si munk6k
kivitelez6sdvel els6sorban B6rI6t bizza meg, de -ktils6 v6llalkoz6k ig6nybev6tele
eset6n- szakfeliigyelet6t mindenk6ppen ig6nyli.

7. B6rbead6 biztosftja B6116 szakmai ellen6rz6si jog6t azon kivitelez6si munk6latokn6l
is, melyeknek nem a B6116 a kivitelez6je. A kivitelezdsi munkak 6tv6tele ut6n az
elk6sziilt l6tesftm6nyeket B6rbead6 a B6116 hasznillathba adja, ennek t6nydt
jegyz6kdnyvben kell figzitem. Amennyiben a l6tesitm6ny a terveknek, hat6s6gi
elSfr6soknak megfelel, B6116 nem tagadhatja meg az iizemeltet6st.

A szERzoDO IELEK KAPCSoLATTARTASA, TAffKozrATAsr
r0rnr,nzn TTSf c, ELLENORZf s

1. Szerz6d6 felek a szerz6d6s hatfulya alatt rendszeres 6s folyamatos kapcsolatot tartanak
6 s minden l6nye ge s kdriilmdnyr 6l tdj lkortafiak e gym6st.

2. B6116 kclteles a B6rbead6t folyamatosan sz6ban, de dvente legal6bb egy alkalommal
fr6sban rdszletesen tSjlkoztatnt a vizikdzmii-iizemeltet6s helyzet6r6l, a targydvi
miikdd6sr6l ds a kdvetkez6 6vre tervezett iizemeltet6i feladatokr6l, legk6s6bb a
tdrgyfvet krivet6 janruir 31-ig.

3. B6rbead6 jogosult a hasznhlatba adott vagyontargyak miik0dtet6s6t, a vizikonni-
szolgilltatilst folyamatosan figyelemmel kis6rni, a tev6kenys6g v6gz6s6r6l rendszeres
tfijlkoztathst kapni. E cdlb6l meghatalmazottla/ijogosult/ak betekinteni a B6rl6n6l
l6v6 -jelen szerzbdls taryydval dsszefiigg6- mtiszaki 6s gazdasfgi dokumentumokba,

szerint hatir ozzik meg:
.  1 ,- I m'/nap szewryvizelvezet6sre 6s -tisztitiisra

3.

4.

5 .



valamint a helyszinen meggy6z6dni arr6l, hogy az iizemeltet6s e szerzld6sben foglalt
felt6telek szerint tttrtdnik.

4. Kapcsolattart6s
B6rbead6 r6sz6r61: A mindenkori polg6rmester 6s a mindenkoi jegyzo, illetve a
Polgilrmesteri Hivatal ftsz6r6l az alilbbi munkatrirs:
Neve:
Beoszt6sa:
El6rhet6s6ge:
E-mail cime:
Telefonsz6ma:

B6116 rdszdrll; a DAK6V Kft. mindenkori Ugyvezet6je (tigyvezet6i).
86116 jelen szerz6d6s teljesit6s6re kijeldlt izemigazgat6shga: Bagi Uzemigazgttflsfg

IJ zemigazgat6sdg cime : 2l9l Bag, D6zsa Gy. u. 20.
Felel6s itzemigazgat6 (c6gvezet6) neve: Ritecz Gydrry figuezetfl
El6rhet6s6ge:2191Bag, D6zsa Gy. u. 20.
E-mail cime : gilgaviz@dunaweb.hu
Te I e fons z6m a:0 6 -28 | 408-52 4 ; 0630 I 93 -43- I 56
Az izemigazgat6 sigon beliil kij el iilt szew ezeti e gys 6 g me gnevezd se :
Tura Galgah6vfu Csatomfzdsi tzem
Az iizemeltet6 egysdg cime: 2194Tara,0150/1 Ifrsz.
o'*-'-"li:'ff 

lTff :":ffi :"f*'::;:;'o'6sbeoszt6suk:
- Less Krisztidn csatom{zfsi fizemvezet6

Beosztasa: fizemvezet6
El6rhet6s6gtik 

Bag, D6zsa Gy. u.20.,
- 2194 Tura,0150/1 Hrsz.

E-mail cimtik:
howath.peter@dunaweb.hu,

'""-l-HH;,":;:ffi;.1s5
06.281 467 -790; 06-30 I 453-26-20

5. Szeruodo felek kritelezik magukat arra, hogy a jelen szerzldes teljesit6se sordn
tudom6sukra jutott valamennyi inform6ci6t, adatot, a szeru6dlssel dsszefiigg6sben
keletkezett dokumentumok tartalmht ijzleti titokkdnt kezelik, azokat kizar6lag jelen

szerzodds cdljaira hasznilllil< fel, 6s csak azon munkatSrsaik szirmfira teszik azokat
megismerhet6v6, akiknek a feladatai ell6tasahoz azok megismer6se sztiks6ges, 6s
ir6sban kdtelezetts6get v6llaltak az inleti titok megtart6sara.

1 0
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xr. A sznRzoDfs rnr,uoloAsA m,csztnrfsn

Jelen szerz6d6s hatdrozott id6rc,15 6we sz6l. Jelen szerzlddst a B6rbead6 6s a B6116
is csak rendkfvtili -Vksztv.'ben megfogalmazott- esetekben, az 6v vdgdre sz6l6an, de
legal6bb 8 h6napos felmond6si id6vel mondhatja fel.

Jelen szerz6d6st szeru6d6 felek kdzds megegyezlssel -a hatarozott id6 lejrirta el6tt
6 h6nappal- hatirozott id6re meghosszabbfthatjak vagy hatnozatlan idejriv6
m6dosithatjrik.

A 86116 a b6rleti szerz6d1s megsziin6se eset6n kdteles a jelen szerzildls targy6t
kdpezl vagyontargyakat, ldtesitm6nyeket (a leltar szerint fitvett eszkriz<iket)
rendeltet6sszerf hasznSlatra alkalmas dllapotban a szerz6d6s megsziin6s6t k<ivet6
60 napon beliil a B6rbead6nak Stadni (birtok6ba adni), a B6rbead6 pedig kciteles
azokat 6tvenni. A vfzikdzmti 6s egy6b vagyon visszaszolgriltat6srir6l szerz6d6 felek
tdteles jegyz6kdnyvet k6szitenek. Az iltadds-fitvdtellel kapcsolatos vita eset6n mriszaki
ellen6r, illetve kdnywizsg6l6 kdzremtikdd6sdt i gdnyelhetik.

Jelen b6rleti-iizemeltetlsi szerzod6s megsziin6se eset6ben B6116 a B6rbead6 r6sz6re
irtadja az 6rintett felhaszn6l6kra, felhaszn6lisi helyekre 6s vfzikdzmrivekre
vonatkoz6an az alilbbiakat:

- a felhasznil6knev6t 6s cim6t;
- az egyes felhasznril6khoztartoz6 felhaszn6l6si helyek cimet;
- a felhasznillilsi helyekre vonatkoz6, a fogyaszt6s meg6llapitdsdhoz sztiks6ges

adatokat rjt 6vre visszamen6leg;
- a vizlkdznii t6rk6pi nyilvantartris adat6llom 6nydt;
- a tov6bbi vizikdzmi-miikddtet6s tekintet6ben sziiks6ges miiszaki

dokumentumokat. adatokat.

A szerz6ddsben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben a nemzeti vagyonr6l sz6l6 tdrv6ny 6s
v6grehajt6si utasit6sai, a hatiilyos viziigyi jogszabdlyok, valamint a Ptk. rendelkez6sei az
ir6nyad6k.
A jelen b6rleti-iizemeltet6si szerulddst a B6rbead5 dnkormrlnyzat k6pvisel6-testtilete

szhmi hat[r o zatival j 6vahagyt al elf o gadta.

........, z0l2.jrflnius 28.

l .

3.

4.
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MEGÁLLAPODÁS
b" ÖnkormánYzatikőzős tulajdonú viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében\P eljáró ellátásért felelős kijetötésére

Lz ér intett v iziközmű rend szer
megnevezése: Kódja:

Tura-Galgahévu Közműves Szennyvízelvezető Rendszer TRGLGHyZ-SZy

Jelen megállapodást a fent megnevezett vlzlközmű rendszer tulajdonosai:
G al gahév iz Kö z sé g Önkormányzata
Tura Váro s Ónkormány zata

(továbbiakban: megállapodást kötő
kötik a viziközmű-szolgáltatásról
9. § (3) bekezdése szerint.

i

felek)
szőlő 2011. évi CCX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)

1. A megállapodást kötő felek, mint a DAKÖV Kft.-be beolvaclással csatlakozott. A
Tura-Galgahéviz Kommunál Kft. tulajdonosai is rögzítik, hogy a fent megnevezett
viziközmíi rendszer a megállapodást kötő 2 önkormányzat osáatlan közös
tulajdonábaíl van, az'on az aIábbi tulajdoni arámyaik állnak ferrn:

Tulajdonos önkormányzat megnevezése
G algahév íz Kö zsé g Önkormányzata
Tura Város Önkormányzata

2. A fent megnevezett viziközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező
1 . pontban felsorolt önkormány zatok közössége a viziközmű rendszerrel kapcsolatban
a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében
-közös megegyezéssel, jelen írásoq megállapodás formájában- maguk köziil

......Í.|,4..R-A VÉ\J ka.,5.. ......:...... önű.m ányzatát
-mint a közös tulajdonú viziközmű rendszer egyik elláásért felelősét- jelölik ki a
képviseletükben eljáró ellátási felelősnek.

3. ...... "T.?..R*......Y A. gp.s
rögzíteít kópviseletre vonatkozó kijelölést
legnagyobb tulajdonosa- elfogadja.

Tulajdoni arányaoÁ
25,0
75,0

Onkormányzata fenti 2. pontban
*úgyis mint a viziközmű rendszer

Megállapodást kötő felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vkszfv. 4. § szerint,
mint a vizíközmű rendszer fulajdonosai, így ellátásért felelősök a Vksztv._ben
meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt
költségeket a viziközmű rendszerer 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltségük
arányában viselik.

Jelen megállapodást -törvényi előírás szerint- aláírő polgármesterek vállalják, hogy a
megállapodást -legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testiiletiik elé terjesztik
jóváhagyásra és a testiilet jóvahagyó határozatátt megküldik az iuemeltető DAKÖV
Kft. Bagi Üzemigazgatóság részéte, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és
Közmű-Szabályozási Hi
csatolhassa.

benyújtandó működési engedély kérelméhez

2013. május 21.
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G algah év íz Kőzs ég Onko rm á ny zata Tura yáros Önkormá

4.

5.
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Vanó András polgármester Szendrei Ferenc polgár



TuT e Y{rar Ünk*nn§n§xntárntr l{€pr§xt$.{*rtül*ít il}13. m*jus t$-ón lfi órtkor m*gtrrtolí
üléréntk jeHrzökönpóböl.

T§rgy: Javasl*l m finktlnnányraíi köeös vi*ikfian* ratdsrgr ellÉtrilsi felelös€i kdpvi*el**b*rr §ljúfti
rllátri*Érr felelőg bijel§ié*ere {fi űst§*fneriti §*,gi*nális H§;ffiür,§§ lvóvíze!l*tó Rerrdg,*er É* aTura-
üa t gahÉv i z l(öanüves § ze n nyt i ze lverptó Re n dsre r vo notkozásában }.

Tura Város Önkormán.vzaÉnak Képr:isct&tc§tülcle 8 igcn szavargttal. CI ellenszavarnftal. Ü

tafióahod*sssl x. at*t*bi hg$r$ratnt hoarn:

a

t 0ei?ü1 3. {V.39.} lr*l*rta*x:

i. 'fura V*§§ *rkornxin,t.atdnak KÉpviseló+estütete nE üukonnÉryz*§ h$etis tulnjd*nÍr

üatgffi*§§i Regianritis vieik&xnril reruls*r eltá*i*i ltlel§sei kipviseletÉhen eljáró e,|lát&sÉrt fcletös
tileÍot*ttl*l sroló mcgillgp+dá§-tervezetet a nwllék*lt tartnlommal elfogadja,

?. Tura Yárqs Önkormányüetáít&k Kópvi§§t&t*§tüet* nt fink*n*Srrl,xati knrgs tulqidorú Tur*-

fialgahr,{vn szennyvizelrezetési. {s tiszütási rtndszer ellátiisi Ielelösci klpvisrlerehen el.iáró

*ll*tfuex felsl*§ kijclölÉréröl xetló r*reg§llapfldss tert,ezeíet a m*l§*k*lt t*nalorrutrel elfogndja,

}. A K*pviset&r*stület fel§&tstrnffi§É a pr:1**nn**{e*t a megfrllnptldes*k al&lrasár*

Hnráridó: prsnnal

Felelű*: §acndrei §ewne palgi*rm**trr
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VkX52B
Éves

Sorszám Megnevezés Mennyiség / adat *
Mérték-
egység

I. Csatorna hossza (km) 65,19 km

A Egyesített rendszerű csatorna hossza (km) 0 km
1 Gerincvezeték (km) 0 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 50 km
3.1.1           Beton km
3.1.2           Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC …) km
3.1.3           km
3.2      NA 100 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      NA 50 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
Tura-Galgahévíz Közműves 
Szennyvízelvezető rendszer, 
TRGLGHVZ-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) 65,19 km
5 Gerincvezeték (km) 65,19 km

5.1      NA 63 km
5.1.1           Beton km
5.1.2           Műanyag KPE 2,304 km
5.1.3           km
5.2      NA 90 km

5.2.1           Beton km
5.2.2           Műanyag KPE 30,427 km
5.3      NA 110 km

5.3.1           Beton km
5.3.2           Műanyag KPE 18,613 km
5.4      NA 150 km

5.4.1           Beton km
5.4.2           Műanyag KPE 6,839 km
5.5      NA 200 km

5.5.1           Beton km
5.5.2           Műanyag KPE 1,635 km
5.6      NA 250 km

5.6.1           Beton km
5.6.2           Műanyag KPE 2,627 km
5.7      NA 300 km

5.7.1           Beton km
5.7.2           Műanyag KPE 0,591 km
5.8      NA 315 km

5.8.1           Beton km
5.8.2           Műanyag KPE 2,157 km
5.2.3           km
5.3      km

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) km

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

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

km
8 Bekötő vezeték (km) 0 km

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

8.2.1           Beton km



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

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

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

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

9.3      km
km

10 Bekötő vezeték (km) 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) 2 db

12.1 Megnevezése, nyilvántartási száma 1 db
12.1.1      Típusa praktik modul
12.1.2      Helye, hrsz. Galgahévíz, 3328/51
12.1.3      Akna / tartály névleges térfogata [m3] 7,6 m3

12.1.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.1.3.2           Teljesítménye (Q-H) 48 l/s      14,7 m
12.1.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3 kW

12.2 Megnevezése, nyilvántartási száma 1 db
12.2.1      Típusa praktik modul
12.2.2      Helye, hrsz. Tura, 040/53
12.2.3      Tartály névleges térfogata [m3] 17,8 m3

12.2.3.1           Szivattyúzás rendszere búvár
12.2.3.2           Teljesítménye (Q-H) 48 l/s      14,7 m
12.2.3.3           Felvett villamosteljesítmény [kW] 3 kW

12.3

H - 13 Szerelvények száma (db) típus mgnevezésével 153 db
13.1 Szelepek (légbeszívó, légtelenítő, vákuum…) 153 db

13.1.1 Tolózárak 5 db
db

13.2 Hálózatöblítő szerelvények 148 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 
mgnevezésével 1 db

14.1 Endress+Hauser FMU-90 1 db



14.2 db
III. Szennyvíztisztítás

J - 15 Szennyvíztisztító telep megnevezése
15.1 Névleges kapacitása 2000  m3/d,LE

15.2 Kezelt szennyvízmennyiség 240720 m 3

K Technológia típusának megnevezése eleveniszapos rendszer
16 Mechanikai x

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

21.1      Kezelés Víztelenítés szalagszűrővel
21.2      Elhelyezés x
21.3      Hasznosítás
22 Tisztított szennyvíz

22.1      Elhelyezés (befogadó) típusa Élővíz
22.1.1           Megnevezése Galga patak
22.1.2           Élővíz esetén mederszám AAA624
22.2      Hasznosítás
23 Egyéb
L Szennyvízátadási pontok száma (db) 0 db

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

Kitöltési útmutató:
Több víziközmű-rendszer üzemeltetetése esetén, víziközmű-rendszerenkénti bontásban kérjük megadni az adatokat.
* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.
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Ikt. sz.: KTVF: 54951-212012. Tirgy: Tura - Galgaheviz szewryvirtisztito telep -
vizjogi iizemeltet6si enged6lydnek m6dosit6sa

Vizikiinwiszilm: 8.4111208E16ad6: dr. Lechner Mirjam
Rdtvari Istvan

HATANO ZAT

l.l A Tura-Galgah6viz Kommun6l Kft. (2194 Tura, 015011 brsz.; a tov6bbiakban: Kft.)
r6sz6re kiadott KTVF: 14597-412010. szrimri vizjogi iizemeltet6si enged6lyt egy6b
rendelkez6 se inek v 6lto zatlanul hagy6s a mell ett -

m6dositom

az alilbbiak szerint:

2.1 Azenged6ly l.i pontj6ban az Enged6lyes szem6lye azalilbbiak szerint m6dosul:

DAKOV Dabas 6s K<imydke Vfztigyi Kft. (n7A Dabas, Sz6chenyi u. 3.; a tovdbbiakban:
Engeddlyes).

Egyidejtileg meg6llapitom, hogy az igazgatdsi szolg6ltat6si dij m6rt6ke 24 000 Ft, melyet
Enged6lyes megfizetett.

E dcint6s ellen a kozl6st6l sz6mitott 15 napon beliil az Orszitgos Kclrnyezetv6delmi,
Term6szetvddelmi 6s Viziigyi F6feliigyel6s6gnek cimzett, a Feli.igyeloseghez k6t p6ld6nyban
benyfjtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni. A fellebbez6s elektronikus irton tcirt6n6 benyrijt6sara a
megfelel6 technikai hritt6r hianya miatt nincs lehet6s6g. A fellebbez6si eljaras dija 12 000 Ft,
amit a Fehigyel6s6g Magyar Allamkincstarrill vezetett 10032000-01711806-00000000 szilmri
elfirinyzat-felhaszn6l6si szriml6j ira 6txal6si megbiz6ssal vagy postai riton k6szp6nz-6tutal6si
megbiz6ssal (csekk) kell megfizetni.

INDOKOIAS

Enged6lyes 2012. okt6ber 18. napjdn kelt leveldben k6rte a KTVF: 1459712010" sz6mri vizjogi
iizemeltet6si enged6ly m6dositas6t az engedelyes szem6lye tekintet6ben. K6relm6ben el6adta,
hogy a kor6bban Kft. 6ltal iizemeltetett targyi szemryviztisztit6 telep iizemeltet6s6t 6tvette.

L e v e l e z d s i  c i m :  1 4 4 7  B u d a p e s t ,  P f . :  5 4 1
T e l e f o n :  4 ' 1  8 - 4 4 - 0 0 .  T e l e f a x :  4 7 8 - 4 5 - 2 0

E - m a i l  :  k o z e p d u n a v o l g y i @ z o l d h a t o s a g . h u

H o n l a p :  h t t p  : / / k d v k t v f . z o l d h a t o s a g . h u

Zold Pont lroda: 1072 Budapest, Nagydi6fa u. l0-12.

Ugyf€lfogad6s: h6tfdt6l csutortokig: 9oo- 1600-ig, p6ntek: 900- 1200-ig

Ugyintdz6i i igyf€lfogadds: h6tft i ,  szerda: 9oo - 120o, 1300 - l6oo-ig, p6ntek: 900 - 12oo-ig

I



A k6relmet 6s melldkleteit a vizjogi enged,ilyezdsi eljdrdshoz szillcs,iges kdrelemrdl ds
melldkleteirdl sz6l6 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet el6ir6sai szerint ellen6riztem 6s
me gSllapitottam, ho gy a beadv6ny tartalmazza:
- Tura Vilros 0nkormanyzata, Galgahdviz Kozseg Onkormanyzat 6s Enged6lyes kozott

l6trej <iu vinkiizmii bdrleti-tizemeltet6si szerzfiddst;
- az igazolSst a megfizetett igazgatisi szolgdltat6si dijr6l.

Thj€ko*atom, hogy amennyiben a KTVF: 875312006. sz6mon m6dositott H.27514-411997.
szimuvizjogi iizemeltet6si enged6ly tekintet6ben szint6n l6trejcitt vizikozmibdrleti-iDemeltet6si
szerz6d6s, a n6v6tiriist Enged6lyesnek a fenti enged6ly vonatkozfsfubanis meg kell k6mie.

Fentiek alapjrin az engedely m6dosit6sar6l a vizgazddlkoddsr6l sz6l6 1995. 6vi LV[. torv6ny 30.
g (1) bekezd6se, a vizgazddlkoddsi hat1sdgi jogk1r gtakorldsdrdl sz6l6 7211996. N .22.) Korm.
rendelet 11. $ (1) bekezdds b) pontja alapjan, valamint a Ket.71. $ (1) bekezdds6nek
megfelel6en d<intottem.

Az igazgattlsi szolg6ltat6si dfj mdrt6ket a karnyezetvddelmi, termdszetvddelmi, valamint a
vizi.igti hat6sdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijair1l sz6l6 3312005. (X[. 27") KvVM
rendelet [a tov6bbiakban: 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mell6klet6nek 24. sorszimt
7.2.I. pontja 28. 6s 52. sorszdma alapjan 6llapitottam meg. Az igazgathsi szolgfiltatdsi dijat
Enged6lyes megfizette. (sz6mla szhma;KI-348512012, KTVF: 54951-212012. sz{rnon iktatva)

Tiljdkodatom, hogy az el6irasokban foglaltak teljesit6s6nek elmulaszt6sa, illetve ahatlrozatban
el6irtak nem megfelel6 teljesit6se eset6n a Ket. 127. g (2) bekezddse alapjrin a v6grehajtfst
elrendelem, tov6bb6 a Ket. 134. $ d) pontja szerint, a 61. $-ban meghatiirozott m6rt6lai eljanisi
birs6g kiszabrlsanak van helye, melynek legkisebb dsszege iitezer forint, legmagasabb <isszege
term6szetes szem6ly eset6n otszizezer forint, jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szewezet esetdn erymilli6 forint. Az eljardsi bfrsSg egy eljrlrrisban, ugyanazon
kotelezetts6g ism6telt megszeg6se esetdn ism6telten is kiszabhat6.

A fellebbezdshez va16 jogot a Ket.98. $ (l) bekezd6se biztosftja, el6terjeszt6s6nek idej6t a
Ket. 99. g (1) bekezd6se illlapitja meg. A fellebbez6si elj6r6s dij6nak m6rt6kdt a 3312005"
(XII.27.) KvVM rendelet 2. $ (4) bekezd6se irja el6.

A Feliigyel6s6g feladat- 6s hat6skor6t, valamint illet6kess6g6t a kdrnyezetvddelmi,
termdszetvddelmi, v[ztigti hat6sdgi ds igazgatdsi feladatokat elldt6 szervek kijel6ldsdr6l sz6l6
34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. $-a 6s 1. szfumtt mell6klet6nek IV. 5. pontja
szabSlyozza.

Jelen ddnt6s - fellebbez6s hiany6ban, kill<in 6rtesit6s ndlktil - a fellebbezesihatSrid6 letelt6t
kdvet6 napon joger6re emelkedik.

Budapest, 2013. jawar 7.

Dolla Eszter
igazgat6

meebiz6siib6l:

Szabados Zsoltn6 s. k.
irodavezet6

Kapjrik:
Ugyintdz6i utasit6s szerint

x$,'j,.,'bt



Tura-Galgahévíz Kommunál Kft.

A felhasználói egyenérték számítás a 2011. évi CCIX. Törvény 1. sz. melléklete szerint készült.

Tura, 2012.06.28

Darázs Istvánné

adminisztrátor

Less Krisztián

ügyvezető

 = A + B + K x 4 = 3289

   2949 + 340 + 0  = 3289

Felhasználói egyenérték

Tura-Galgahévíz csatorna 

rendszer összesen:
2949 17013 340,26 - -

Tura-Galgahévíz 2949 17013 340,26 - -

Település
Intézmények kiszánlázott éves 

szennyvízmennyisége (m³)
Éves vízfogy. 2%-a

Szennyvíz 

közműfejlesztés 

kvóta (m³/nap)

Szennyvíz kvóta x 4

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

Szennyvízbekötések 

száma

Tura-Galgahévíz települések csatorna rendszerének Víziközmű bérleti üzemeltetési szerződés 3. sz. melléklete

Felhasználói egyenérték (FE) számítása

Tura-Galgahévíz települések csatornázási rendszere


