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nÉnrnrr_ Bs üznuEr,rnrEsr sznnzőnns
Amely létrejött egyrészről CECE Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős
víziközmű tulaj donos, - a tovabbiakban: Önkorm ányzat -
Székhely: 7013 Cece, Deák F. u. 13.

Nülvántartási szám: 1,5727275 (tőrzsszém)

KSH azonosító: 0713152

Adószám: 15721215-2-07

Bankszámlaszétm: 10402946-505 1 5755-86891 009

IBAN szám,. HU78 104029 46505 1 575 5-868_9 1 009

számlavezető: K&H BarkZrt. Sárbogárd

Fazekas Gábor poigármester

másrészről a Fejér Megyei Onkormányzat Ylz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság. (FEJaRVIZ ZFtt.) - mint üzemeltető, a továbbiakban: Üzemeltető -
Székhelv: 8000, Székesfehérv ér, Ktrálysor 3 - 1 5.

Cégegyzékszítm: 0710001r22

KSH azonosító: 1 1 1 1 1 544-3600-114-0]

Adószám: l1111544-2-07

Bankszámlaszitm: I 04029 08 -290 1 8 020-00000000

IBAN szém: HU82 1040 2908 2901 8020-00000000

Sz,ámlavezető:

--

Alatrasnal kepvtseh:

K&H Bank Zrt" 10402908-2901 8020-00000000

Kis István v ezéigazgatő

--egyiitt a Felek- között a KEOP - I.2.0lBl10-2010-0043 projekt során megvalósított cecei
szeruryvíze|vezető és -tisztító viziközmű rendszer bérletéről és üzemeltetéséről.

Fejéwíz ZR1. bérlti és üzemeltetési szerződés
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PREAMBULUM

Felek között 2008. szeptember 26-in, az al<kor meglévő víz és szennyvíz közművekre
vonatkozóan megkötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján Üzemeltető végzl a
vizellátási- valamint a szennyvízelvezetési és tisztitási közszolgáItatási feladatot Cece
Nagyközségközígazgatási területén. E szerződés aIapján a Magyar Energetikai és Közmű-
szabáIyozási Hivatal (Hivatal) 2013. november 07.-i határozatában működési engedélyt adott
üzemeltetőnek közműves vízelIátás vonatkozásában a 11-13152-1-001-0072, közműves
szennyvizelvezetés és tisztítás vonatkozáséhan a2I-13152-1-001-0010 azonosító kód alatt.

A KEOP projekt a település központot ellátó szennyvízelvezető rendszert terjesáette ki a
település teljes belterületére, valamint errnek keretében készült el a szükséges kapacitású
szennyviztisztító is.

A projekt során megvalósult létesítmények fenntarthaú üzemeltetésének biztosítása miatt
szükségessé vált a szennyvízelvezető és tisztitő rendszer bérleti- és üzemeltetési
szerződésének az új feltételek szerinti megkötése. Felek úgzítík, hogy a jelen szerződés
hatályba lépéséig a 2008. szeptember 26.-an létrejött bérleti- és üzemeltetési szerződés
érvényes, majd a hatályba lépést követően annak a szeírnyvízelvezetés- és tisztításra
vonatkozó elemei hatályukat vesztik.

A Cece közigazgatási területén lévő viziközmű vagyon az Önkormányzat kizárólagos
tulajdona.

A Fejér Megyei ÖnkormányzatYiz- és CsatornaműZártkörűen Működő Részvénytársaság az
Önkormányzattulqdonában lévő, vagy abba kerülő viziközmű-vagyon üzemeltetése céljából
létrehozott, az Önkormányzat és más helyi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
gazdasági társaság.

AzŰzemeltető részvénytársasági formájában 1994. mfucius. 1.-től kezdődően folyamatosan
működteti a -saját és a tulajdonos (részvényes) Önkormányzat tulajdonát képező- meglévő
víziközműveket.

Feiek megállapítják, hogy az Üzemeltető, a FEJÉRVIZ Zkt. a -saját és a részvényeseinek
tulajdonában álló-, meglévő ivővíz- és szennyviz elvezető-és tisáító közművek, (vízikOzrnű-
vagyon) üzemeltetése tekintetében maradéktalanul megfelel a201,1 évi CVIII Kbt. 9§, 114-
118§, valamint a 2007-2013 időszakban az Eutőpai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbó1 származő támogatások felhasználásának
általános eljárási szabályatről szóló 4l201I.(I. 28.) Konn. rendelet II7. §-ban foglalt
feltételeknek, így mind a meglévő, mind a későbbiekben megvalósuló víziközmű-vagyon
üzemeltetésével, -koncesszió és közbeszerzés mellőzésével is- kijelölhető, megbízhatő a
tulaj dono s Önkormán yzat által 

"

Ennek figyelembe vételével Felek a bérbe adott- illetve bérbe vett viziközművekkel végzendő
közuzemt szennyviz elvezetési- tisztítási közszo|gáltatások eIlátására a viztköztnű
szoIgáltatásról szóló 2011" évi CCIX. Tv, (Vksztv.), és az annak végrehajtásáről szőIó
5812013,(IY.27.) Korm. rendelet (Vhr.), továbbá a kapcsolódó jogszabályok alaplán,
üzemeltetési szerződést kötnek.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt bármilyen forrásból épülő új vagy
rekonstrukciós jellegú szennyviz közművek üzemeltetésére ugyancsak Üzemeltető kup
megbízást jelen szerződé s kiegészítésével.

Fejéruíz ZRt. bérlti és üzemeltetési szerződés
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A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető működő gazdasági tarsaság, megfelel a Vksztv.
üzemeltetőre vonatkozó feltételeinek, jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási,
vagy végelszámolási eljárás alatt.

1. Felek nyilatkozatai

1.1 Onkormányzat a tulajdonában álló viziközművet bérbe adja Uzemeltetőnek, s megbízza
annak üzemeltetésével és az azzal v é gzett kő zszolgáltatás ellátásávai.

1.2Űzemeltető a viziközművet bérbe veszi, vállalja annak üzemeltetését, a kőzszolgáltatást.
E1l átási terül et C ece kö zi g az gatási terül ete.

1.3 Jelen szeruődés ahatósági jóváhagyástól kezdődőenhatátozatlan ideig érvényes.

1.4Onkorrnányzat kijelenti és szavatolja, hogy a vízlközmű-rendszer rendeltetésszerű
használatr a alkalmas á1l apotb an kerül átadásra.

1.5Önkormányzat kijelenti, hogy hivatalos tudomása szerint, jelen szerződés térgyával
kapcsolatos, harmadik személyekkel szemben terhelő káttalanítási, megtérítési és egyéb
kötelezettségek nem terhelik. Az izemeltetésbe adást megelőzően esetlegesen ferrnállott
kötelezettségekért teljes megtédtési kötelezetts égge! tartozrk az Önkormányzat.

1.6A közművek szolgalmi jogainak jogosuitja az Önkormányzat, annak alapitása az
Önkormányzat fe\adata. A szolgalmi jogosultsággal kapcsolatos, annak érvényesítéséből
szátmazó önkormányzati kötelezettségeket jelen szerződés érvényessége alatt Űzemeltető
átvá|la|ja.

1.7 Önkormányzat kijeienti és szavatolja, hogy azŰzemeltető páIyázat nélküli kijelölését és
közvetlen megbizásátmegalapoző, azŰzemeltető társaságban lévő tulajdonosi jogviszonyát
jelen szerződés tartama alatt nem szünteti meg.

1.8 Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy az Üzemeltető tarsaságban meglévő
tulajdonosi pozíclőjáből adódóan mindent megtesz annak érdekében, hogy a társaság izleti
terve alkalmassá tegye a társaságot jelen szerződésben foglaltak teljesítésére.

1.9 Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és
releváns valamennyi információt, adatot és dokumentációt az Űzemeltető rendelkezésére
bocsátotta. Üzemeltető kijelenti, hogy ezen adatokat megismerte és ellenőrine.

1.i0 Üzemeltető kijelenti, hogy a víziközművek üzemeltetésével végzett közüzemi
közszolgáItatás ellátását a jelen szerződésben rögzítetteknek és a víziközművekkel végzett
közüzemi szolgáItilásokra irányadó mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően vállalja.

Fejérvíz ZRt. bérlti és üzemeltetési szerződés
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1.11 Üzemeltető kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti közüzemi közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges feladatok tartós, rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak
maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekkel
rendelkezik. Rendelkezik továbbá az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004
minőségirányítási és környezetvédelmi rendszerrel.

2. Bérletre yonatkozó rendelkezések

2.I A bérbe adott eszközök Önkormányzat tulajdonában maradnak, az amolrizáctő
elszámolása a tulajdonos kötelezettsége.

2.2 A Felek által megállapított, a KEOP pályázati anyag rekonstrukcióra vonatkozó
szétmitásán alapuló, a rekonstrukció fedezetét biztosítani hivatott, a csatornadíj részét
képező mennyiségarányos bérleti díj: 85 Ft/m3 + ÁFA

2.3 Önkormányzat a tárgyévre teruezett értékesített vízmennyiség Il2 része alapján az I
féléwe a július hónap 5. napjáig a bérleti dijat szétmlázza. A II. felévre a tervezett
vízmennyiség 70% -a alapján áIlítla kt a számlát december hónap 5.-ig. A térgyév
értékesített és realizált mennyiségi tényadatatőI az elszámolást Üzemeltető a következő év
március 20. ig elkészíti, mely alapján az Önkormanyzat a korrekciós számtí4át kiadja. A
bérleti dijat Üzemeltető 15 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. Az éves
elszámolás valóságtartalmáért és hitelességéért Üzemeltető teljes körű felelősséggel
tartozlk. Az Önkormányzat 8 napon belül írásban kifogással élhet, ha az elszámolást nem
tartja elfogadhatónak. Ez esetben Feleknek azonnali egyeztetési kötelezettségük van.

2.4Űzemeltető a bérbe vett eszközöket kizárólagosan jogosult hasmálni, hasznait szedni.

2.5 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Felek részvételével közösen ellenőrzött
vagyonleltár, valamint az űzemeltetési engedély.

2.6 A rekonstrukciós és fetújítási munkákat az Üzemeltető külön szerződés szerint jogosult
számláznt.

2.7 Űzemeltető kotelezettsége, hogy a bérleti jogviszony megszűnte után köteles a bérelt és jó
gazda gondosságával kezelt közmű vagyont az Önkormányzat részére visszaadni, azok
eredeti rendeltetésének megfelelő, működő képes állapotában. Üzemeltető ezen
kötelezettsége nem terjed ki azon eszközökre, melyekre az indokolt felújítási rekonstrukciós
javaslata ellenére Önkormányzat ezen munkákat nem végezte, vagy végeztette el. F,z
esetben Üzemeltető a működéshez feltétlenül szükséges mértókű javítást elvégzi, de nem
köteles aberendezést vagy létesítménY eredeti állapotának megfelelően fenntartani, illetve
visszaadni. Az ,,eredeti állapot" értelmezésébe beleértendő a rendeltetésszerű hasznáIat
okozta elhasználódás fi gyelembe vétele"

2.8 A rekonstrukciós és felújitási munkákat az önkorm ányzat megrendelésére Üzemeltető
köteles elvégeznt, vagy elvégeztetri külön vállalkozási szerződés keretében.

Fejéwíz ZRt. bérlti és üzemeltetési szerződés
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2.9 Űzemeltető vállalja, hogy a Gördülő Fejlesáési Tervet (GFT) a CCIX]2011 Vksztv.
előírása szerint elkészíti, s azt az Önkormányzat rcndelkezésére bocsátja. A Gördülő
Fejlesztési Tervnek összhangban kell állnia a KEOP projekthez készitett és elfogadott CBA-
val.

2.I0 Az Onkormányzat a vízíközmű létesítmények műszaki színvonalának megőrzése
érdekében, köteles az elfogadott GFT-nek megfelelően, a tárgyévre tervezett beruházási,
felúj ítási fel adatokat maradéktal anul elvé gezni.

2.II Üzemeltető az általa külön megrendelésre vagy halaszthatatlan szükségesség miatt
elvégzett rekonstrukciós, felújítás jellegű munkákból származó kiszélrnlázott követelését a
fi zetendő bérleti díjj al komp enzálhatj a.

2.12 Üzemeltető köteles saját költségén az áItalahasználtlizemeltetett, a jelen szeruődés
mellékletében felsorolt vagyontárgyak műszakilag és gazdaságilag szükséges
részletezettségű eszköznyilvántartását vezetn| Az évközi változások alapján köteles
december 31-i fordulónappal tételes éves leltárt készíteni, amelyet a kiértékeléssel együtt, a
tárgyévet követő év január 25. napjáigköteles az Önkormányzatrészére cégszerűen aláírva
benyújtani.

3. A bérleti díj megfizetése és felhasználása

3.1 A bérleti díjat Üzemeltető számla ellenében az Önkormányzat a K&H Bank Zrt.
Sárbogárd-náI vezetett 10402946-50515755-86891009 szétmű költségvetési elszámolási
számlégér a, átutalással telj esíti.

3.2 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztési Alapot kizírőlag az
Üzemeltető által jelen szerződés szerint hasznáIatba vett vagyon rekonstrukctőjára,
felújítására, pótlására, fejlesáésére, illetve a Fejlesztési Alapban képződött pénzeszkőzök
kezeléséve1 összefliggő kiadásokra, továbbá a GFT-vel kapcsolatosan esetlegesen felmenilő
szakértői díjakra fordítja. A Fejlesztési Alap nyújt fedezetet a KEOP projekthez, illetve a
víziközművek egyéb fejlesztéséhez szükséges saját forrás biáosításához igénybe vett,
fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítésére is. A Fejlesztési Alapban
megképződött fel nem hasmált összegről elkülönített nyilvántartással az Önkorményzat
tartalékot képez.

3.3 Az Önkormányzat köteles biáosítani, hogy a Fejlesáési Alapban képződött tartalék és
kamatai, a CBA szerinti felújítási, pótlási, ilietve a hitelekkeI kapc§olatos adósságszolgáltat
teljesítéséhez szükséges ütemezésnek megfelelően pénzeszköz, yagy rövid lejáratú
értékpapír formáj ában, az esedékessé g időpontj ában rendelkezé sre állj on.

4. Üzemeltetésre vonatkozó rendelkezések

4,I A szennyvízközmű működtetéséhez szükséges személyi, műszaki és gazdasági feltételeket
Üzemeltető biztosítja. Üzemeltető jogosult alváIlalkozók igénybe vételére. Az Üzemeltető
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az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők teljesítéséért úgy fetrel, mintha saját
maga telj esített volna.

4.2Űzemeltető a vizlközmű üzemeltetési engedélyben foglalt paraméterek szerint köteles az
üzemeltetést elvégezni, a kiépített műszaki adottság mértékéig.

4.2.] Csatornahálózat: a gravitációs gyűjtő hálózat és bekatővezeték a belső tisztítóidomig
illetve alcrtáig, házi átemelő almák a szerelvényeivel, azok nyomóvezetékei valamint a
település egyes pontjain elhelyezett kOzségi átemelő akrták betonépítményei, gépészeti,
irányítástechnikai és villamos berendezései, a hozzájuk tartozó nyomóvezetékkel együtt.

4.2.2 Szenqlvíztisztító telep: kezelő épület, műtárgyak, ezek tartozékai, gépészeti
berendezések, irányítástechnikai berendezések, villamos berendezések, a bekerített
terület, tisztított szennyvíz elvezető csatorna a befogadóig.

4.2,3 A szenn:lvíztisztítás minőségi követelményei: Az üzemeltetési engedélybe foglaltak
szerint, a kiépített műszaki adottság mértékéig.

43 Üzemeltető kOteles a szenn}.vízközrnűteljes körű üzemeltetését ellátni, ezen belül:

4.3,l A napi üzemeltetéshez az üzemeltető személyzetet biztosítani.

4.3.2 A szalcrnai irányításhoz a szalcrnai követelmény rendszer szerinti szakképzeít vezetőt
biztosítani.

4.3.3 A szennl,víz kazmű üzemeltetéshez ügyeleti személyzetet bizíosítani.

4.3.4 A szennyvíz kazmű rendszer teljes karű hibaelhárításához az anyagokat, eszközöket, és
sz emélyzetet biztosítani.

4.3.5 A szennyvíz kazmű rendszer teljes kórű karbantartásához az anyagokat, eszközöket, és
s z emélyz etet bizto s ítani.

4.3.6 Munkaidőn kívüli időszalcra a hiba- és kárelhárítás elvégzésére folyamatosan
rendelkezésre álló ügyeleti rendszert műkadtetni. Az ehhez szükséges anyagflileségekről
biztonsági anyagkészletet biztosítani.

4.3.7 Az iizemeltetett rendszerre vagyonbiztosítást, és a harmadik személynek okozott károk
me gt ér ít é s ér e fel el ő s s é gb izto s ít ás t kö tni.

4.3.8 Az iizemeltetési szabályzatot elkészíteni.

4. j.9 Az iizemeltetési engedélyt megszerezni.

4.3.10 Az üzemeltetés során a munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni.

4.3.11 A csatornadíj számlákat elkészíteni.

4.3.12 A csatornadíjat beszedni.

4.3.13 A hátralékokat kezelni.

4. 3. 1 4 F elhasználói nyilvántartást felvenni, és fo lyamatos an vezetni.

4. 3, 1 5 A felhasználói, egyedi s zol góltatás i szerződés eket me gkötni.

4.3.16 Az rizemelíetett eszközök leltárszerű felvételét elkészíteni, és a változásokat
folyamatosan vezetni.

Fej&vizZRt. bérlti és üzemeltetési szerződés
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4.3.]7 A működtetéshez szükséges szolgáltatókkal a szolgáltatósi szerződéseket megkötni, s
ennek egyszeri és folyamatos költségeit viselni.

4.3.]8.fejlesztés-bővítés esetén üzemeltetői szahanácsadást, véleményt adni az
Onkormányzat, illetve az általa megbízottak részére.

4.3.19 Az Ónkormányzat igényének megfelelően, de legalább évi egy alkalommal a
műka dtetésr ől táj ékoztatást adni.

4.3.20 A hatóságok és egyéb szervek által előírt aclatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni.

4.3.21 A hatósógi eljárások és előírások, nyilvántartási kótelezettségek, esetleges bírságok
költségeit viselni.

5. Díjképzés, díjfizetés

5.1 Üzemeltető elkészíti a KEOP pályázati számításon alapuló,- a 2.2 pont szerinti bérleti
díjat is magéhan foglaló- költségkalkuláciőt, s azt az új csatornadíj megállapítása érdekében
a Hivatalnak benyújtja a20Il. évi CCIX. Tv. rendelkezése szerint.

5.2 A díj fizetés alapjának megállapítása:

5.2.1 A csatornadíj alapját képező vízmennyiség megállapításakor a közüzemi vízműből és a
saját kutból a csatornába kerülő, a locsolómérőn mért mennyiséggel csökkentett
mennyiséget kell figyelembe venni.

5.2.2 Önkormányzat vállalja, hogy a saját kutat használókat kötelezi a kútmérők
felszerelésére. Ennek hiányában a saját kutat is használók 100 l/nap/frí mennyiség
alapj án számíto tt csatornadíj at fizetnek átalányként.

5.3 A vínerhelési díj nem része az 5. pont szerinti díjaknak, az a számítási előírások szerint
kerül meghatározásra, s a számlán külön tételként szerepel.

5.4 Aviz- és csatonradíj a20II. évi CCIX. Tv. rendelkezése szerint változik a továbbiakban.
A hatósági díjmegállapításhoz az adatszolgáItatás Üzemeltető kötelezettsége.

6. A közüzemi közszolgáItatás teljesítése alóli mentesülés szabályai

6.1 Egyik fel sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely aSzerződés aláírásának időpontja után következettbe.

6.2 Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háboruk, blokádok, zendülés; |ázadás,
járványok, floldcsuszamlások, foldrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fel
érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak
kikijszöbölni.
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6.3 Ha bármelyik fé1 vis maior miatt akadá|yoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhádtva minimális késedelemmel
telj e síteni tudja szer ződé ses köte lezettsé g eit.

6.4Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, kulönösen vis maior események
fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a
másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha
az Önkormányzat írásban másképp nem rendelkezett, az Üzemeltetőnek folytatnia kell a
jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban
ésszerűen megvalósítható.

7 . Szerződés megszűnésének szabály ozása

7 .l A szerződés rendes és rendkívüli kívüli felmondással szűnik meg. A rendkívüli felmondás
okául a súlyos szeruődésszegés minősül.

7.1.1 Súlyos szerződésszegésnek minősül Üzemeltető részéről kíilönösen, ha az üzemeltetési

feladatkörében ráháruló költségeket nem vállalja, s a szennyvízelvezetés és tisztítás
meghiúsul, illetve ha valamely lényeges kötelezettségét súlyosan, ismétlődő, vagy

fo lyamat o s j elleggel megsz egi.

7.I.2 Súlyos szerződésszegésnek tekintendő Ónkormányzat részéről, ha az Üzemeltető által
előterjesztett rekonstrukciós jellegű feladatokra vonatkozó javaslatait, a GFT-t
érdemben nem bírálja el, az abban foglaltak elmulasztásával veszélyezteti az
üz emeltetés biztons ágát.

7 .2 A felmondást téngyév aprilis 30.-ig írásban kell átadni, tárgyév december 3I.-ihatáIlya|.

7.3 Felmondás esetében az,Üzemeltető köteles a közszoigáItatást folyamatosan végezni, de
nem köteles a GFT elkészítésére.

7.3.] Felek megállapodnak abban, hogy afelmondás idejénfolyamatban lévő, e szerződésbe
nem tartozó fejlesztési vagl rekonsírukciós munkák befejezéséről, illetve elszámolásáról
kúlön megállapodást kötnek.

8. kizárő rendelkezések

8.1 Üzemeltető a bérelt vizlközművet nem adhatja bérbe. Ez alől kivételt képez az egyes
közmű eszközök egyéb célú felhasználásra való bérbeadása az Önkormányzattal közösen,
annak jóváhagyásával. Ez esetben az Önkormányzat és azŰzemeltető közösen adjabétbe az
eszközt, ahol az Üzemeltető a bérleti díjában a bérbeadásból rá háruló többletköltségét a
bérieti díj megosztásával érvényesítheti.

8.2 Üzemeltető feladatkörébe nem tartozik bele:

B. 2 " 1 Rekonstrukció, felújítás

8. 2. 2 Technológiai fej lesztés
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8. 2. 3 Kapacitásbővítés

8.2.4 Ellátási terület bővítés

8.2.5 A szennyvízelvezető és tisztító rendszer létesítésével eg,,idejűleg készített vagy felújítotl
utak, járdák, és egyéb felszíni, -nem a létesítmény részét képező- műtárglak
üzemeltetése, karbantartása, kezelése.

8.2.6 A házi átemelők áramdíjának megftzetése,

8.2.7 A házi átemelők áramellótásának 6 évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálata,
karbantartás a, j avítás a

8.2.8 A házi átemelők fedelének zártan tartása, ennek ellenőrzése, illene a házi átemelőkkel
ö s s z eft iggő b al e s e t e kke l kap c s o l at o s kár t é r ít é s.

8. 2.9 Szolgalmi jog alapításának költségviselése

9. Az Önkormányzat ellenőrzési jogai

9.I Az Üzemeltetőt jelen szerződés alapján megillető jogok gyakorlását, annak
szab ály szerűsé gét, é s c é1 szení sé gét az Önkormányzat j o go sult e llenőrizni.

9.2 Az Önkormányzat ellenőrzésének cé\a az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakkal való
gazdálkodás vizsgáIata, a vagyonra vonatkozó nyilvántartás hitelességének, teljességének és
helyességének biztosítása, a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy az ÁtadO gazdasági
érdekeit sértő üzemeltetési intézkedések feltárása és a szerződésszerű ill. jogszerű állapot
helyreállítása.

9.3 Az Önkormányzat megbízásábóI ellenőrzést végző személy jogosult:

9.3. ] az üzemeltetésbe adott helyiségekbe belépni, a gépek berendezések fizikálís
áll agell enőr zé s é t e lv é gezni,

9.3.2 az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba - a kiilön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kjvonatot, illetve
tanus ínóny t kés zíttetni,

9.3.3 az Üzemeltető vezetőjétől és/vag,, bármely alkalmazottjától írásban vagl szóban
fe lvi l ág o s ítás t, info rmá ci ó t kérni.

9.4 Az Önkormanyzat megbízásáből ellenőrzést végző személy köteles:

9.4.] tevékenységének megkezdéséről az Üzemeltető vezetőjéí az ellenőrzés megkezdése előtt
legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni,

9.4.2 jogait oly módon gyakorolni, hogy az Üzemeltető működését, tevékenységét a lehető
legkis ebb mértékben zavarj a,

9.4.3 megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak medelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni
és a jelentéstervezetet, valamint * az Üzemeltető vezetője által, a jelentéstervezetre tett
észrevételeinek egyeztetését követően - a végleges jelentésí az Üzemeltető vezetőjének
megküldeni,
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9.5 AzÜzemeltető vezetője, illetve dolgozója jogosult:

9.5.] az ellenőr személyazonosságónak bizonyítására alkalmas okiratot, illetve
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az egllüttműködést megtagadni,

9.5.2 az ellenőrzési cselekményelcrtél jelen lenni,

9.5.3 az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen vűgy
írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

9 .6 Az Üzemeltető v ezetője, illetve dolgozója köteles :

9.6.] az ellenőrzés végrehajtását - kiitönös tekintettel az Önkormónyzat ellenőrzéstűrési
kötelezettségéhez kapcsolódó feladatok esetében - elősegíteni, abban együttműködni,

9.6.2 az ellenőrzést végző részére szóban vag1l írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyi latkoz ato t megadni, a dolotmentációkba a bet ekintés t bizt o sít ani,

9.6.3 clz ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok,
o lcrn ány o k, adat o k) t e lj e s s é gér ő l nyil at ko zni,

9.6.4 az ellenőrzés megállapítósai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről Onkormányzatot
írásban tájékoztatni.

10. A KEOP projekt ellenőrzése

10.1 AzÜzemeltető köteles a KEOP projekt zárő egyenleg bizottsági átutalásénól számított
10 évig tűrni és segíteni a KEOP Közremúködő Szewezet, valamint az Európai
Számvevőszék és azEurópat Bizottság illetékes szewezetei, a Kormány által kijelölt belső
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei a támogatás felhasználásával
kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket, annak során adatokat szolgáltatni.

10.2 Az elienőrzések eredményességének elősegítése érdekében az Űzemeltető köteles
adott esetben * előzetes értesítés alaplán - akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőtzési
feladatok ellátásáva1 megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást
megadni, kérésükre a beruhéaással összefiiggésben keletkezett bizonylatokba, széttúákba,
stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni.

10.3 AzÜzemeltető tudomásul veszi, hogy a KEOP projekt során létrejövő létesítményeket
a beruhéaás befejezésétől számitott legalább 10 évig köteles az elfogadott támogatási
kérelemben rögzitett funkciónak és az elfogadott kivitelezől szerződésében foglalt műszaki
tarlalomnak megfelelően üzemeltetni. Az Üzemeltető csak az Önkormányzat és KEOP
Közreműködő Szervezet előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni a beruházás
működési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor rögzített eredeti
körülményeket, így különösen a beruházás jeiiegét, műszaki és egyéb paramétereit, a
beruházás tulajdoni helyzetét, stb.
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11. Egyebek

11.1 A közmű új létesítésű műveire azizembe helyezés.időpontjától számított kivitelezői
garanciális és szavatossági kötelezettség érvényes. Az Onkormányzat hozzájltnfl al,1hoz,

hogy ezen jogait a szerződés időtartama alatt a Üzemeltető érvényesítse. Erről a kötelezettet
az Örtkormányzat értesíti. Amennyiben a garanciális és szavatossági kötelezettség a
kivitelező jogutód nélküli megszűnése miatt nem érvényesíthető, úgy e kötelezettségek
körében és azok mértékéig az Önkormányzat az Űzemeltető felé helyt á1l. Űzeme\tető az
érvényesíteni kívánt garanciális munkákról Önkormányzatot minden esetben előzetesen
tájékoztatja, s lehetőséget biáosít arra, hogy a garanciáIis hibalistát különös tekintettel az
utak, járdák, csapadékvíz étkokvonatkozás éhan az Önkormányzat kiegészítse.

II.2 A szennyvízközmű nem lakossági célú új igénybevétele esetén avizlközmű fejlesztési
hozzájárulás mértékét a 2011. évi CCIX Vksztv. alaplánhatározzák meg, beszedésére és
felhasználására vonatk o ző an F el ek e gyedi szeruő dést kötnek.

1 1.3 A Felek a szerződés hatálya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak és
minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást. A kapcsolattartásra M alábbi
munkatársakat j elölik meg:

l 1 .3.1 Ónkormányzat részéről. Polgármester

I 1.3.2 Üzemeltétő részéről; Üzemeltetési főmérnök

l1,4 Jelen szerződéssel kapcsolatos és abban nem rendezett vitás esetben szerződő felek a
Ptk. bérletre és vállalkozásí szetződésre vonatkozó szabáIyait tekintik irányadónak.

11.5 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan
együttműködnek. Az esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton
rendezik, amelynek során megkísérlik az egyezségkötést. Amennyiben a felek között nem
jön létre egyezség, úgy a felek az igényüket bíróságon érvényesíthetik. Felek az esetleges
jogviták rendezésére kikötik a Székesfehérvái Járásbíróság illetve a Pp. 23.§ (1) Bekezdés
a) pontja szerinti értél<határ esetében a Székesfehérvái Törvényszék kizáről,agos
i l letékességét.

11.6 Üzemeltető váIlalja, hogy Önkormányzat áItaIkezdeményezett víztközmű fejlesztés-
beruházás folyamatában mint üzemeltető részt vesz.

II.7 Felek megállapodnak abban, hogy haváia, vagyonbiztosítással nem fedezett elemi
kár, rendkívüli szennyezés, továbbá a jelen szerződésben foglalt kötelezettséget meghaladó
feladatok szükségessége esetén Üzemeltető az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett és
a Önkormányzat döntése szerint közreműködik a szükséges munkák elvégzésében. Ezen
munkákról, tovíhbá az üzeme|tetői kötelezettséget meghaladó feladatok szükségessége
esetén a Önkormányzat által megbízotí ellenőr által igazolt felmérési napló alapján külön
számlát készít, melynek megfizetéséről Önkormányzat köteles gondoskodni 15 napon belül,
vagy azt a következő bérleti'díj terhére Üzemeltető kompenzációval érvényesítheti.
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1i.8 Aviziközművön műszaki beavatkozást - beleértve a rákötést is - csak azűzemeltető
vagy megbízottjavégezhet, illetve azŰzemeltető véleményezése alapjv.n lehet végezni. Új
bekötést a mindenkor érvényes társasági áron készít, illetve felügyel azUzemeltető.

11.9 Önkormányzat jogosult új csatornabekötés engedélyezésére. Üzemeltető köteles az új
bekötéseket véleményezni, s ezzel egyidejűleg jogosult a szükséges esetben előtisztító
létesítését kezdeményezni, melynek alapjan az előtisztító megépítését az önkormányzat
kötelezően előírja.

A próbaüzem alatt a csatornabekötések annak feltételeként elkészültek. A próbaüzem ideje
alattŰzemeltető csatornadíjat nem számléa. Felek megállapodnak abban, hogy azÜzemeltető
az izemeltetést a próbaüzem befejezésekoí az anyagi és környezeti károk megelőzése
érdekében megkezdi. A csatornadíj íizetése is ezen időponttól kezdődik a vízmérők
leolvasásávaI. Az üzembe helyezést követően Üzemeltető a2013.július 1. *én érvényes díjon
számláz az általa kezdeményezettq hatósági d{j megállapításáig.

11.10 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel,
írásban módosítható. Önkormányzatok részéről jelen szerződés módosításához testületi
döntés szükséges. A szerződés és módosításai batályba lépéséhez a Hivatal jőváhagyása,
illetve i0 évig a Közreműködő Szervezet (KSZ)hozzájárulása szükséges"

11,11 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Hivatal, illetve aKSZ ahatályba
lépés feltételeként kötelező érvényű előírást tesz, úgy azt lartalmilag elfogadják és a jelen
szerző dés mó do sításával egys é ges sz erkezetb e b efo glalj ák.

II.I2 A Felek képviselői jelen szerződést az alapszerződés és annak az 1. számú
módosításával egységes szerkezetbe foglalva -mint akaratuknak mindenben megfelelőt-
jóváhagyőlag aláírták.

Székesfehérv ár, 20 I 4. november 2 8.
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