
FEJÉRVÍZ ZRT

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598

ISO 8001 - ISO MOO!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési levelük száma:120556/4/2016
Igazgatóság
Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda

Székesfehérvár 
Városház tér 2.
8000

ügyintézőjük: Gergelyné Katona Erika 
levelünk száma: FV/13358-2/2016 
ügyintézőnk: Szabó András

kelt: 2016-07-15

tárgy: Fejérvíz Zrt. és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Üzemeltetési 
Megállapodás módosítása.

Tisztelt Laczi Péter Irodavezető Úr!
FV-0309181

A 120556/4/2016 sz. levelükkel megküldték, az egységes szerkezetbe foglalt Üzemeltetési 

Megállapodást illetve az Üzemeltetési Megállapodás módosítását.

Kérésének megfelelően a megjelölt helyeken aláírva visszaküldjük az önök példányait.

Melléklet: 2pld Üzemeltetési Megállapodás módosítása
3pld Üzemeltetési Megállapodás módosítással egységes szerkezetben

Tisztelettel:

■íw ^ '•y-'i-.v

műszaki vezérigazgató- helyettes

! \% y  / %
■ & \ <f>\ /  í--1 /  c

.... >
. "V" " S ta^Is íván  

üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Irattár—
Elektronikusan kapják: Üzemviteli O., Előadó





Üzemeltetési megállapodás módosítása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvári 
Városház tér 1., adószám: 15726999-2-07, KSH szám: 15726999-8411-321-07, képviseli: Dr. 
Cser- Palkovics András polgármester) mint átadó - továbbiakban: Átadó, Önkormányzat és

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., cégjegyzékszám; 07
10-001122, adószám; 11111544-2-07, KSH szám: 11111544-3600-114-07, képviseli: Kis 
István vezérigazgató) mint átvevő - továbbiakban: Átvevő, Üzemeltető -  jelen szerződés kötő 
felek együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 1997. július 17. napján üzemeltetési megállapodást-  
továbbiakban: Üzemeltetési megállapodást -  kötöttek.
Az Üzemeltetési megállapodást Szerződő felek Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 487/2016. (VI.24.) számú határozata értelmében a mai napon közös akarat 
elhatározással jelen szerződésben rögzített tartalommal módosítják.

2.
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen módosítás alapján az Üzemeltetési megállapodás 1. számú 
mellékletei helyébe jelen megállapodás 1. számú melléklete lép.

Szerződő felek kijelentik, hogy az Üzemeltetési megállapodás jelen szerződés módosítással 
nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, az Üzemeltetési 
megállapodásban leírt jogok és kötelezettséget a Szerződő Feleket változatlanul megilletik, 
terhelik.

4.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény vonatkozó rendelkezései és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás -  mely 4 egymással mindenben megegyező, eredeti példányban 
készült, egy oldalból és 4 pontból áll -  Szerződő felek elolvasása, közös értelmezése,

1.

3.





ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN

amely létrejött egyrészről, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 
Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2
07, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint átadó - továbbiakban:Átadő -, 
másrészről

a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., cégjegyzékszám: 07-10-001122, 
adószám: 11111544-2-07, statisztikai számjele: 11111544-3600-114-07, képviseli: Kis István 
vezérigazgató), mint üzemeltető - továbbiakban: Üzemeltető, jelen megállapodást kötő felek 
együtt a továbbiakban: Megállapodó felek - között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel:

A. Megállapodó felek rögzítik, hogy Székesfehérváron 1997. július 17. napján 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város vízellátását, szennyvízelvezetését szolgáló, 
Átadó tulajdonában lévő eszközök üzemeltetésére, hasznosítására üzemeltetési 
megállapodást kötöttek, melyet Megállapodó felek 1997. októberében kiegészítettek, 
majd 2008. július 15. napján, 2009. december 22. napján, 2010. márciusában, 2010. 
december 15. napján, 2011. szeptember 30. napján, 2012. június 30. napján, 2012. 
július 20. napján módosították, melyet ezen módosításokkal 2012. július 23. napján 
egységes szerkezetbe foglalták. Felek rögzítik, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 
Üzemeltetési megállapodást 2012. november 30., 2013. április 26. napján -  2013. 
január 1. napjától hatályosan - ,  valamint 2013. december 13. napján, 2014. 
július 25. napján, 2014. december 19. napján, 2015. december 18. napján és 
2016. június 24. napján ismételten módosították és jelen okiratban ismét egységes 
szerkezetbe foglalták.

B. Megállapodó felek az Üzemeltetési megállapodást közös akarat-elhatározással 
egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint:

Általános feltételek:

A felek megállapítják, hogy közöttük Székesfehérvár Megyei Jogú Város vízellátása, 
valamint szennyvízelvezetése (beleértve a csapadékvíz elvezetést is) területén több éves 
múltra visszatekintő közös együttműködés áll fenn. Az együttműködés feltételei felek között 
a jövőre vonatkozóan, hosszú távon is biztosítottak Az Üzemeltető sok éves tapasztalattal, 
folyamatos és megfelelő ismeretekkel, valamint az ezekhez szükséges egyéb eszközökkel is 
rendelkezik ahhoz, hogy a jelen megállapodás keretében átadott eszközöket eredményesen 
működtesse.

Az előbbiek alapján az Átadó a külön törvények alapján tulajdonában levő és beruházói 
tevékenysége keretében megvalósított, már működő, valamint a több éves ütemben 
folyamatosan önkormányzati beruházás keretében -  megvalósuló eszközeit díjazás ellenében 
üzemeltetésre és hasznosításra a jelen szerződés feltételei szerint átadja, Üzemeltető pedig 
átveszi.
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A szerződő felek az üzemeltetési megállapodás kiegészítéseként rögzítik, hogy a 
szerződésben foglaltakat -  beleértve a használati díj fizetését is -  mindazokra a 
létesítményekre vonatkozóan elfogadják, amelyeket a szerződés előtt helyeztek üzembe.

A Fejérvíz Rt., mint üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a szerződéskötést megelőzően -  több ütemben üzembe helyezett és 
üzemeltetett létesítmények után -  az üzembe helyezés első napjától 1997. július 30-ig a 
Fejérvíz Rt. 210.000 Ft-ot a megállapodás aláírásától számított 30 napon belül átutal.

Felek rögzítik, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város víziközmű ellátását biztosító 
valamennyi, mind az Önkormányzat, mind az Üzemeltető tulajdonában levő víziközművet 
(továbbiakban: víziközmü, átadott eszköz) az Üzemeltető üzemelteti, s az Önkormányzat e 
módon tesz eleget a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti kötelezettségének.

1.1 Az Átadó io2ai és kötelezettségei

1.1 Az Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás alapján létesített, üzembe 
helyezett és folyamatosan működő tárgyi eszközeit (víz- és csatomaközmű 
létesítmények), a kiegészítő létesítményeivel együtt a jelen megállapodásban részletezett 
feltételek és ellenérték mellett Üzemeltető részére átadja.

1.2 Átadó az üzemeltetésre átadott eszközök használatára és állagának őrzésére vonatkozóan 
-  az Üzemeltető szakmai kérdésekben történő rendelkezési jogosultságának elfogadása és 
elismerése mellett -  jogosult írásban az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett feltételeket 
meghatározni.

1.3 Átadó köteles az átadott eszközök rekonstrukciója, korszerűsítése és bővítése 
vonatkozásában szükséges döntéseket (beleértve a döntést megelőző felméréseket is) 
meghozni és ezek pénzügyi fedezetét biztosítani. A fejlesztési és beruházói feladatok 
ellátása, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzügyi fedezet megteremtése (beleértve az 
állami központi támogatások, céltámogatások és más kötelezettségvállalások alapján 
igényelhető támogatásokat) nem tartozik jelen megállapodás körébe.
Átadó köteles a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében gördülő 
fejlesztési tervet készíteni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: víziközmű törvény) előírásai szerint.

1.4 Átadó tudomásul veszi, hogy amennyiben az átadott eszközök üzemeltetését érintő és az 
ellátást közvetlenül veszélyeztető, olyan előre nem látható veszélyhelyzet elhárítása válik 
szükségessé (havária), amely nem tartozik a biztosító által fedezett károk közé, úgy ezen 
veszélyhelyzet elhárításának a költségviselésével köteles részt vállalni.

2.) Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

2.1 Az üzemeltetés magában foglalj a rendszerszerűen felmerülő a víz- és 
csatornaszolgáltatás céljára átadott gépek, berendezések, műtárgyak és egyéb technológiai 
berendezések (továbbiakban eszközök) folyamatos működtetését, beleértve a folyamatos 
üzemeltetést biztosító karbantartást és állag megőrzését is.
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Üzemeltető azon kötelezettségeit, amelyek az üzemeltetés részletes feltételeit -  így a 
meghibásodások kijavítási határidejét, feltételeit stb. -  állapítják meg, a külön 
kormányrendeletben foglaltak (38/1995. Korm. sz. rendelet) -  és annak helyi részletes 
szabályai -  szerint köteles ellátni.

2.2 Üzemeltető jogosult az átadott berendezéseket és felszereléseket rendeltetésüknek 
megfelelően használni és hasznosítani.

2.3 Üzemeltető köteles az átadott eszközökre -  a már kezelésében, használatában levő
eszközökkel azonos feltételek szerint -  biztosítási szerződést kötni.

2.d -Üzemeltető a jelen megállapodás alapján-átadet^eszközöket.(gépek-ekringatkinokat stb.)
további.használatra (alvállalkozásba-,--albérletbe) csak.az.Átadó tájékoztatása-mel-lett---és
csak a szabad kapacitás hasznosítása érdekében-adhatjar

2.4. Üzemeltető az elíátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzi azokat a hibajelleggel, 
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései 
értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

2:5.Üzemeltet-ő-és Átadó tudomásul veszi, hogy-a  használati díj megáíkpítésa-sor-áa— az
árhatósági hatáskörre vonatkozó-szabályok keretei között—az Üzemeltető.által igazoltan
felmerülő..tényleges költségviszonyokból—kiindulva.történik—az- üzemeltetésre..átadott
eszközök használati díjának megállapítása. A használati díj felülviz-sg-ák ta és módosítása 
során Átadó minden esetben-kikérí az Uzemeítetö-írásbeli javaslatát.

2.5. Üzemeltető -  a 2.4. pontban foglaltakon túl -  elvégez a felújítás körébe tartozó bármely 
olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb 
kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

2.6 A Szerződő fél (Fejérvíz Zrt.) tudomásul veszi, hogy az üzemeltetésében lévő 
Önkormányzati tulajdonú eszközökért anyagi és leltári felelősséggel tartozik. Ennek 
keretében évente, a december 31-i állapotnak megfelelően köteles a részére üzemeltetésre 
átadott eszközöket számba venni, leltározni és ezen éves leltárt hitesítve az önkormányzat 
részére a tárgyévet követő január 15-ig megküldeni.
Az üzemeltető a használat során feleslegessé vált vagy használhatatlanná váló eszközöket 
nem selejtezheti, nem semmisítheti meg. A felesleges, használhatatlan eszközök 
selejtezése csak az önkormányzat által történhet. Ennek érdekében a selejtezési eljárás 
lefolytatását kezdeményezheti az önkormányzatnál évente egy alkalommal, szeptember 
30-ig.

2.7. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető a tulajdonában lévő víziközmű üzemképességének 
fenntartásáról a jó gazda gondosságával, megfelelő üzemeltetéssel és karbantartással, 
továbbá -  a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás költségfedezet mértékéig -  
felújítással (rekonstrukcióval) és eszközpótlással saját költségén gondoskodik.

2.8. Üzemeltető köteles a víziközmű törvény vonatkozó szakaszaiban rögzített hatósági 
díj előkészítéshez és díj felügyeleti tevékenységhez előírt tartalommal az adatszolgáltatási 
kötelezettség dokumentációját elkészíteni, az Önkormányzattal egyeztetni.

2.9. A 2.4. és a 2.5. pontban foglalt kötelezettségének Üzemeltető Átadó esetleges 
mulasztásától függetlenül eleget tesz.
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2.10. A 2.4. és a 2.5. pont szerinti felújítások szükségességének felismerését követően 
Üzemeltető Átadót haladéktalanul tájékoztatja. Átadó az elvégzett munkálatok indokolt 
költségeit megtéríti.

3.) A használati díi megállapításának módja, valamint a megállapodás pénzügyi és 
elszámolási feltételei

3.1 Üzemeltető.a jelen megállapodás alapján átadott eszközökért használati díjat köteles
fizetni. A használati díj megállapításánál a felek rögzítik, hogy-az átadás és az-üzemeltetés
elsősorban..nem profitérdekeltség alapján történik,..ezért a használati díjat a felek
elsősorban az átadott eszközállomány további bővítéséhez..és pótlásához..szükséges
források biztosításából kiindulva- állapítják- meg,—figyelembe véve a —fogyasztók
(szolgáltatást.igénybevevők) teherbíró képességét. A használati díjat a felek az átadott
eszközállomány alapján az Átadó tulajdonában.álló.és közigazgatási területéhez tartozó
berendezések?.tárgyi eszközök.pontos elméréséböl kiindulva.állapítják meg; A jelen
megállapodás—keretében—átadott—eszközökről—készült—pontos—kimutatást—a jelen 
megállapodás 1. számú melléklete képezi, amely a szerződés-elválaszthatatlan-fésze.

3.1. Üzemeltető a jelen megállapodás alapján átadott eszközökért használati díjat köteles 
fizetni. A használati díj megállapításánál a felek rögzítik, hogy az átadás és az üzemeltetés 
elsősorban nem profitérdekeltség alapján történik, ezért a használati díjat a felek 
elsősorban az átadott eszközállomány további bővítéséhez és pótlásához szükséges 
források biztosításából kiindulva állapítják meg, figyelembe véve a fogyasztók 
(szolgáltatást igénybevevők) teherbíró képességét. A használati díjat a felek az átadott 
eszközállomány alapján az Átadó tulajdonában álló és közigazgatási területéhez tartozó 
berendezések, tárgyi eszközök pontos elméréséböl kiindulva állapítják meg. A jelen 
megállapodás keretében átadott eszközökről készült pontos kimutatást a jelen 
megállapodás 1., l/a., 1/b. számú melléklete képezi, amely a szerződés elválaszthatatlan 
része.

3t-2- A használati- díj.összege a-szerzödés aláírásától-fl 997. július.31. és 1997. december 31.
közötti időszakra) 3,5 millió, azaz Hárommillió ötszázezer forint. Az ezt követő években 
pedig az átadott-eszközállomány nettó értéke 2,5 % nak megfelelő összeg. A szolgáltatás
díja Áfa köteles?.így az általános forgalmi..adó a megállapított használati.díjon felül
fizetendő ,-

3t2..A használati-díj.összege évi.300.000.000,..Ft + AFA, azaz évi Háromszázmillió forint
plusz AFA...A használati díj összege 2010. évre 321.570.000, Ft + ÁFA?- azaz..évi
Háromszáz-huszonegymillió.ötszázhetvenezer forint plusz ÁFA.

•3.2.A használati díj.összege évi 360.000.000, Ft + ÁFA, azaz évi háromszázhatvan millió
forint plusz AFA. A használati--díj..összege- 2012. évre 390:000.000,—Ft +AFA, azaz
háromszázkilenevenmillió forint-plusz-AFA.

3.2. A 2013. évi használati díj Összegét Megállapodó felek 38Ö.ÖOÖ.OOO-, Ft + ÁFA, azaz 
háromszáznyolcvan millió forint plusz ÁFA összegben állapítják meg.

3.3 A használati díjat félévente utólag, az Átadó.számlája alapján..átutalással-teljesíti az
Üzemeltetér v
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3.3- :..Üzemeltető a használati díjat.negyedévente egyenlő részletekben köteles Átadó részére
megfizetek—Üzemeltető,—adatszolgáltatása—alapján—Átadó—által—negyedévente—a
tárgynegyedévet -követé hónap 10. napjáig -víz 7 és szennyvíz.ágazati.teljesítés szerinti
bontásban kiállított számlát, 10 napos fizetési határidővel fizeti meg.

3.3. Üzemeltető a használati díjat negyedévente egyenlő részletekben köteles Átadó részére 
megfizetni. Üzemeltető, a tárgynegyedévet követő 10. napjáig történő adatszolgáltatása 
alapján Átadó által negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig víz-, és 
szennyvíz ágazati teljesítés szerinti bontásban kiállított számlát, 30 napos fizetési 
határidővel egyenlíti ki.

3.4- A használati díj mértékét a felek évente-felülvizsgálják és használati díj emelésre csak-az
Átadó és az.Üzemeltető-legalább az esedékes-díjemelést 60 nappal megelőző írásbeli
egyez-t-etése-alapján kerülhet sor;

3.4. Felek rögzítik, hogy a használati díjat évente felülvizsgálják. Az éves használati díj
mértéke 2013. évtől kezdődően a mindenkor hatályos víziközmü törvényben és a 
végrehajtási rendeletekben meghatározott előírások, valamint annak figyelembevételével 
kerül megállapításra, hogy a KEOP - 1.2.0/2F-2008-0006 azonosítószámú projekt 
(továbbiakban: KEOP projekt) keretében megvalósult víziközművek műszaki
fenntarthatósága - a projekt megvalósítására irányuló pénzügyi költség-haszon 
elemzésben (CBA) meghatározottakkal összhangban - biztosított legyen.

3A-0zemeltet0 tudomásul.veszi-j-hogy a 3 A pontban meghatározott felülvizsgálat.során-a
működés pénzügyi feltételeit, így a beruházások..üzemeltetése—során a fogyasztók
(lakosság, közüzemek és-..vállalkozások) irányában..érvényesíthető, lehetőség szerint
differenciált díj mértékét az.Átadó egyéb hatósági (ár).jogkör-keretében jogosult..és
köteles-megállapítani és az Uzemeltető etfogadnk

4. ) Víziközmü fejlesztési hozzájárulás:

4.1 Üzemeltető az általa beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást víziközmű fejlesztésre 
köteles fordítani.

4.2 Üzemeltető a fejlesztések megvalósulásáról a fel nem használt víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás maradványáról, a felhasználás várható időpontjáról évente, a tárgyévet 
követő január 15- napjáig köteles elszámolni.

4.3 Üzemeltető az üzemeltetési megállapodás megszűnése esetén a víziközmü-fejlesztésre fel 
nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét köteles az Önkormányzat 
részére átadni.

4.4 Üzemeltető a fejlesztés, beruházás során létrehozott vagyont köteles térítésmentesen az 
Önkormányzat tulajdonába átadni.

5. ) Egyéb feltételek:

5.1 Jelen megállapodást a megállapodás aláírásától kezdődően, azaz 1997. július 1-től 
kezdődően, határozatlan időre kötötték a felek.
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■1.2 A magállapodás egyoldalú felmondással— kivév-e-a.rendkívüli felmondás feltételeit—
egyik fél részéről sem-mondhatja fel-.-

5.2. Felek megállapodnak, miszerint jelen megállapodás az év végére szólóan, de legalább 8 
hónapos felmondási idővel mondható fel a víziközmű törvényben meghatározott 
esetekben.

4.3 Rendkívüli felmondással élhet az Átadó abban az esetben, ha az- üzemeltetési feladatai
körében-..Üzemeltető—súlyos szerződésszegést követ el, vagy elfogadható ok..nélkül
huzamosan, megfelelő műszaki indok nélkül a.berendezéseket..nem..üzemelteti^..a
karbantartási kötelezettségének nem-- tesz.eleget, vagy egyéb az üzemeltetésre átadott
eszközök használatára vonatkozóan veszélyeztető, felróható magatartást tanúsít.

5.3. Felek között minden olyan korábbi megállapodás vagy nyilatkozat, hozzájárulás, amely a 
jelen megállapodással ellentétes hatályát veszti. Megállapodó felek a jelen megállapodás 
érvényesítése során -  az Üzemeltetési megállapodás végrehajtását érintő valamennyi 
kérdésben -  fokozott együttműködésben és folyamatos egyeztetési kötelezettségben 
állapodnak meg egymás irányában.

4.4 Amennyiben bármelyik fél álláspontja szerint a rendkívüli felmondás körülményei.állnak
fenn, úgy ezt az álláspontját— írásbeli egyeztetés keretében, független műszáléi szakértői 
véleménnyel alátámasztva—köteles -előterjeszteni.

5.4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás és - a jogszabályoknak megfelelő -  módosítása 
érvényességéhez a KEOP projekt keretében megvalósult víziközművek üzembe 
helyezésétől számított 10 évig a 4/2011.(1.28.) Korm. rendelet 2. § 17. pontjában 
meghatározott közreműködő szervezet (továbbiakban: KSZ) hozzájárulása szükséges.

4t§ A jelen megállapodás keretében a felek kijelölik azon szakterület vezetőit és munkatársait 
(beosztásokat), akik az együttműködés során kötelesek eljárni, és akik a megállapodásban 
meghatározott feltételek betartását folyamatosan ellenőrzik:

■ Az Átadó részéről a Városüzemeltetési.Igazgató, illetve a Kommunális-iroda Vezetője az
Átvevő—részéről—a—Vezérigazgató—és—Helyettesei,—ihetéleg—a—Székesfehérvári 
Üzemmérnökségek Vezetői kötelesek és jogosultak eljárni és nyilatkozatot tenni.

4.5. A jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezések..valamint..a..víziközmű...törvényben—és a végrehajtási rendeletekben
meghatározott előírások irányadóak.

4.6 A felek között minden-olyan korábbi megállapodás vagy nyilatkozat, hozzájárulás^ amely 
a jelen megállapodással ellentétes, hatályát veszti. A felek az ebben a körben felvetődő 
kérdésekben a 4.5 pontban meghatározott személyekközremúködésével egyeztetne k

A feleket a jelen megállapodás érvényesítése során— a megállapodás.végrehajtását érintő
valamennyi— kérdésben------- fokozott— együttműködésben— és— folyamatos— egyeztetési
kötelezettségben állapodnak meg egymás Irányában.

4.7 A jelen.megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv.bérleti
szerződésre vonatkozó megállapodásai irányadóak.
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5.5. Felek az 2012. július 23. napján egységes szerkezetbe foglalt Üzemeltetési megállapodást 
közös akarat-elhatározással 2. számú Melléklettel egészítik ki.

5.6. Felek rögzítik, miszerint a 2. számú Mellékletben szereplő „szerződés” kifejezés alatt 
Üzemeltetési megállapodást értenek.

5.7. Felek rögzítik, miszerint a 2. számú Melléklet rendelkezéseit kizárólag a KEOP - 
1.2.0/2F-2008-0006 azonosítószámú projekt (továbbiakban: KEOP projekt) keretében 
megvalósult víziközművekre vonatkozóan kell alkalmazni. Felek rögzítik, amennyiben a 
Melléklet másként nem rendelkezik, úgy a KEOP projekt keretében megvalósult 
víziközművekre vonatkozóan is az Üzemeltetési megállapodás rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

5.8. A jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései, valamint a víziközmű törvényben és a végrehajtási rendeletekben 
meghatározott előírások irányadóak.

5.9 Az üzemeltetési megállapodás módosítása a Magyar Energia Hivatal jóváhagyó 
határozata jogerőre emelkedésének napján lép hatályba, érvényességéhez a 4/2011.(1.28) 
Korm. rendelet 2. § 17. pontjában meghatározott közreműködő szervezet hozzájárulása 
szükséges.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, mely öt egymással mindenben egyező,
eredeti példányban készült, hét oldalból, valamint 5 pontból áll, Megállapodó felek annak
elolvasása, értelmezése, tartalmának megismerése és magukra nézve kötelezőnek elismerése
ntán mint akoralnVLral mirutpnKpn mprrpn\íp7nt hplvhpnhnovnlacr aláírták

Melléklet:
- 1 számú melléklet: 2015. december 31. napján az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz, és 

szennyvízközmüvek
o l/a  melléklet: 2011. évi CCIX. Vkszt értelmében 2013. január 1. napján átháramlott 

vagyoneszköz listája I. ivóvíz 2015. november 30-i állapot szerint 
o 1/b melléklet: 2011. évi CCIX. Vkszt értelmében 2013. január 1. napján átháramlott 

vagyoneszköz listája I. szennyvíz 2015. november 30-i állapot szerint
- 2. számú melléklet: KEOP projekt fenntartásával és ellenőrzésével kapcsolatos követelmények
- 2/A. számú melléklet: 2013. évre vonatkozó szolgáltatási díjak megállapítása
- 3. számú melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

164/2013 .(IV.26) számú és annak módosításáról szóló 637/2013 (XII. 13) számú határozata.
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