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együtt Felek között, az alábbiakban megjelölt helyen és napon, az alábbi feltételekkel az 1-es és 2-es 
számú mellékletben felsorolt vagyontárgyak kezelése és üzemeltetése (a továbbiakban együtt: 
működtetése) tárgyában: 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Felek rögzítik, hogy Üzemeltető olyan, az önkormányzati tulajdonú vízi közművek működtetése 
céljából alapított, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amellyel 
Önkormányzatnak 1997. évtől áll fenn az Önkormányzat tulajdonában lévő (többek között a vízi 
közművekkel végzendő ivóvíz közszolgáltatás ellátását szolgáló) tárgyi eszközökre vonatkozó bérleti 
szerződéses jogviszonya. 
 
Felek jelen okirat aláírásával rögzítik és kifejezetten nyilatkoznak, hogy jelen szerződés alapján 
bérleti - üzemeltetési szerződés van közöttük hatályban és ezen jogviszonyt fenn kívánják tartani, az 
üzemeltetés jogcíme: bérleti - üzemeltetési jogviszony. 
 
A jelen üzemeltetési szerződés célja, hogy a tulajdonos a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: 
Törvény), továbbá az 58/2013. (11.27.) Kormányrendeletbe (továbbiakban: Rendelet) foglalt 
közműves szennyvízelvezetéssel és - tisztítással kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget 
tegyen, és ezáltal a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók a hatályos jogszabályokban 
foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban részesüljenek. 
 
Felek rögzítik, hogy a Törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás lefolytatás 
nem szükséges a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, mivel az 
Önkormányzat, az Üzemeltetőben tulajdonosként 100 %-os üzletrésszel rendelkezik. 
 

I. 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1) A jelen szerződés az Önkormányzat kizárólagos, illetőleg osztatlan közös tulajdonát képező - az 1- 

es és 2-es sz. mellékletben megjelölt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak működtetésére 
vonatkozik, továbbá meghatározza a működtetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 

2) Üzemeltető a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlásának jogát az Önkormányzat 
előzetes hozzájárulása nélkül másra (sem részben, sem egészben) nem ruházhatja át. 
 

I. 3. A SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA 
1) A jelen szerződés területi hatálya Gyula város közigazgatási területére terjed ki. 



 
I. 4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

A jelen szerződést felek 2009. szeptember hó 9. napjától határozatlan időtartamra kötötték. 
 
I. 5. A FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE 
Szerződő felek az előző bekezdésekben kötelezettségi körükbe tartozó munkák tervezése és végzése 
közben szorosan együttműködnek és kölcsönösen előnyös műszaki, pénzügyi megoldásokra 
törekszenek. 
Amennyiben új jogszabályok a vagyonműködtetést illetően a jelenleginél szigorúbb szabályozást 
írnának elő, úgy felek tartoznak mindent megtenni az abban foglaltak mindkét fél számára előnyös 
megvalósítása érdekében. 
Az együttműködés során az Önkormányzat részéről a mindenkori főállású alpolgármester, az 
Üzemeltető részéről pedig az ügyvezető tartja a kapcsolatot. 
Az Üzemeltető a Törvény 19. §-a alapján kötelezettséget vállal arra, hogy - a vízi közmű vagyont 
kivéve - a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ingóságokra, ingatlanokra és eszközökre 
felelősségbiztosítási szerződést köt. A vízi közmű vagyonra vonatkozó biztosítási szerződéskötési 
kötelezettség az Önkormányzatot terheli. 
 
I. 6. A MŰKÖDTETÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 
 
1) Az Üzemeltető a szolgáltatásokat igénybe vevőktől jogosult díjat beszedni, amely a szolgáltatás 

működtetésének elsődleges pénzügyi feltételeit biztosítja. 
2) Az Üzemeltető a jelen szerződés hatálya alá tartozó működtetési tevékenységgel harmadik 

személynek okozott kár fedezésére köteles felelősségbiztosítást kötni, és annak tartalmát az 
Önkormányzattal közölni. 

A felelősségbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett összegek elsősorban a harmadik személynek 
okozott károk fedezésére, az azt meghaladó részükben pedig az Üzemeltető költségeinek 
csökkentésére fordítandók. 
Az Önkormányzat tartozik a jelen szerződés 1/A-D. sz. mellékletében felsorolt tárgyi eszközökre 
vagyonbiztosítást kötni, és annak tartalmát az Üzemeltetővel közölni. 
A vagyonbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett összegek a károk fedezésére fordítandók. 
 
I. 7. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK 
 
1) Az Üzemeltető köteles minden, a kezeléshez és a működtetéshez tartozó vagyontárgy 

működtetését szolgáló javítási, karbantartási munkálatot, valamint az ezekre vonatkozó 
hibaelhárítást saját költségén elvégezni, illetve elvégeztetni. 

2) Az Üzemeltető a közvetlen kárveszéllyel járó hiba elhárítását a hibabejelentést követően azonnal 
- de legkésőbb három órán belül - tartozik megkezdeni. 
A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárítását az Üzemeltető a hibabejelentést követő 
8 napon belül tartozik elvégezni. 
Az Üzemeltető a munkák elvégzése után az eredeti állapotot köteles helyreállítani. 
Ha az Üzemeltetőnek felróható okból a vízi közmű vagyontárgyak, eszközök, berendezések 
karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás folyamatosságát vagy biztonságát 
veszélyezteti, az Önkormányzat írásban felszólíthatja az üzemeltetőt a munka elvégzésére. Ha a 
karbantartás vagy javítás ennek ellenére is késedelmet szenved, akkor az ennek következtében 
szükségessé váló értéknövelő felújítás költsége az üzemeltetőt terheli. 
 

I. 8. ÉRTÉKNÖVEL Ő FELÚJÍTÁSI MUNKÁK 
  



1) Az értéknövelő felújítás során az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állapotának megközelítő 
vagy teljes helyreállításán túlmenően - korszerűsítéssel - a tárgyi eszköz kapacitása, funkciója, az 
általa ellátható feladatok köre bővül, továbbá a tárgyi eszköz élettartama legalább egy évvel 
meghosszabbodik. 

2) Az átadott vagyontárgyakon szükségessé váló értéknövelő felújítások elvégzése az Üzemeltető 
feladatkörébe tartozik. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetett vagyontárgyak 
értékcsökkenése alapján számított díj. Az értéknövelő felújítások elvégzésének szükségességéről, 
várható anyagi kihatásairól, és egyéb feltételeiről az Üzemeltető előzetesen írásbeli ajánlat útján 
értesíti az Önkormányzatot. Az Üzemeltető a felújítási munkákat önköltségi árhon köteles 
elvégezni. 
Az értéknövelő felújításokat az Üzemeltető akkor köteles, illetve jogosult elvégezni, ha a munkák 
megkezdéséhez az Önkormányzattól a szükséges hozzájárulást megkapta. Az Üzemeltető nem 
tartozik az Önkormányzat hozzájárulását bevárni, ha az értéknövelő felújítás kárelhárítást vagy 
kármegelőzést céloz, vagy ha annak szükségessége és halaszthatatlansága a hibaelhárítási vagy 
karbantartási munka elvégzése közben bizonyosodik be. Ebben az esetben erről az 
Önkormányzatot, haladéktalanul értesítenie kell. 
 

I.  9. A BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI MUNKÁK 
 
1) A meglévő vagyontárgyakat érintő minden bővítési és fejlesztési beruházás - amely új 

vagyontárgyakat, és új berendezéseket hoz létre, és ezáltal a működtetési terület bővül, a 
kapacitás növekszik vagy magasabb minőségi igény kielégítésére szolgál és ez egyben 
vagyonnövekedéssel is jár - az Önkormányzat feladatkörébe és költségviselésébe tartozik. 
Ha az említett beruházási és fejlesztési munkákat nem Üzemeltető végzi el, az ellenőrzési 
jogosítványok akkor is megilletik. 

2) Az Önkormányzat jelen szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy az új vagyontárgyakkal kapcsolatos 
garanciális és szavatossági kötelezettségeket az Üzemeltető érvényesítse abban az esetben, ha a 
kivitelezéssel az Önkormányzat harmadik személyt bízna meg. 
 

II.  SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A VÍZIKÖZM ŰVEK M ŰKÖDTETÉSÉRE 
VONATKOZÓAN 

 
Az Önkormányzat szavatolja, hogy a mellékletben felsorolt víziközmű-rendszerek kizárólagos 
tulajdonában állnak, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, követelése mely a víziközmü- 
üzemeltetés jogszerű biztosítását akadályozná, kizárná. 
 
Az Üzemeltető az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetése érdekében a biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó jogszabályok előírásait működése során betartja és betartatja, így különös 
figyelmet fordít az alkalmazottak biztonságok munkavégzésének feltételeire a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII tv. rendelkezései alapján. 
 
Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Törvény és a Rendelet szerinti kiszervezett tevékenységeinek mértéke 
és módja nem ütközik a Törvény 35. § (1) bekezdésébe, nem akadálya a működési engedély 
megszerzésének. Az Üzemeltető a jogszabályban foglalt kiszervezett tevékenységek Hivatal részére 
történő tájékoztatási és engedélyezési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 
 
II. 1. AZ ÜZEMELTET Ő JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
  



1) Az Üzemeltető kijelenti, hogy teljes mértékben megfelel a vízi közművek működtetéséhez 
szükséges - a 21/2002. (IV. 25.). sz. KöViM rendeletben előírt - feltételeknek. 
Rendelkezik: 

� a rendeletben meghatározott képesítésű szakemberekkel. 
� víz- és szennyvízvizsgáló laboratóriummal, 
� ügyeleti és hibaelhárítási rendszerrel, 
� a működtetés biztonságát garantáló forgalomképes vagyonnal. 
 
Továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletében meghatározott vízi közművekre vonatkozó 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely alapján jogosult a település vízi közművének 
üzemeltetésére. 
1) Az Üzemeltető elfogadja a jelen szerződés tárgyát képező, a szerződéshez csatolt 1/A-D. sz. 

mellékletben meghatározott vízi közművekre vonatkozó működtetési kötelezettséget és vállalja, 
hogy kezelési, és üzemeltetői feladatainak a jogszabályoknak, a vízjogi üzemeltetési 
engedélyekben foglaltaknak, valamint a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek 
megfelelően eleget tesz. Üzemeltető a vízi közműveket az elvárható legnagyobb gondossággal, 
rendeltetésszerűen köteles használni és működtetni, továbbá köteles azok állagát megóvni. A 
vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből, használhatatlanná válásából vagy 
megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. 
 

II. 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1) Az Önkormányzat kijelenti, hogy 1997. januári-tői - majd folyamatosan - az Üzemeltető 

rendelkezésére bocsátotta a mellékletben meghatározott tárgyi eszközöket, melyek működtetésbe 
adását jelen szerződés aláírásával is megerősíti. 

2) Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult az Üzemeltető részére átadott vízi közművek 
működtetését, valamint a vízi közművek állagát érintő minden olyan munkát ellenőrizni, amelyet 
az Üzemeltető vagy megbízottja végez el. 

3) Az Önkormányzat az ellenőrzésnél felmerülő észrevételeit az Üzemeltetővel írásban közli, az 
Üzemeltető pedig tartozik a tőle elvárható módon mindent megtenni az észrevételekben foglaltak 
kiküszöbölése érdekében. 

4) Az Önkormányzat ellenőrzési joga - különösen - az alábbiakra terjed ki: 
� a vízügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi stb. szemléken részt 

vehet, azokon észrevételeket tehet, és intézkedéseket kezdeményezhet; 
� a fogyasztói bejelentések alapján hozzá érkező panaszokat és jelzéseket az Üzemeltető részére 

továbbíthatja, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket ellenőrizheti, 
� a hatályos vízügyi - jogszabályi - rendelkezéseknek nem megfelelő, a nem rendeltetésszerű 

használatra vonatkozó bejelentéseket közli az Üzemeltetővel. 
� az Üzemeltető által végzett karbantartási, rekonstrukciós, felújítási, bővítési munkálatokat 

ellenőrzi. 
 

II. 3. A SZOLGÁLTATÁS KIZÁRÓLAGOSSÁGA 
 
1) A jelen szerződés időtartama alatt az Üzemeltető rendelkezik a szerződés tárgyi hatálya alá 

tartozó meglévő és új beruházás kizárólagos működtetési, karbantartási, hibaelhárítási, javítási és 
bérbeadási jogával. 

2) A jelen szerződés kizárólagos jogot ad az Üzemeltetőnek arra is, hogy az üzemeltetés és a teljes 
körű szolgáltatás költségeinek fedezetére és a szükséges beruházások megvalósítására a 
szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók felé díjat érvényesítsen. 

3) Az Önkormányzat gondoskodni tartozik - az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés alapján - 
a szolgáltatási kapacitások szükség szerinti bővítéséről. 

  



II. 4. ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 
 
1) Az Üzemeltető a mindenkor érvényben lévő üzemeltetési szabályzatban, ill. üzemeltetési 

utasításban foglaltak szerint jár el. 
Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben előírt, az 
üzemeltetésre, karbantartásra, ellenőrzésre és egyéb feltételekre vonatkozó mindazon 
rendelkezéséket, amelyeket a jelen szerződés nem részletez. 

2) Az üzemeltetési szabályzatban a szükséges módosításokat az Üzemeltető tartozik a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően átvezetni. 
 

II.5.  Személyi, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelményeknek megfelelés 
 
A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos személyi követelményeknek megfelelés 
Az Üzemeltető köteles az alkalmazottakkal folytatott tevékenysége keretében biztosítani a 
Törvényben és a Rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban, így különösen a vízi közmüvek 
üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben az üzemeltetőre vonatkozóan előírt 
személyi feltételeket. 
 
A Víziközmű-szolgáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetése érdekében a 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak a belső szabályzataiban és belső 
utasításaiban előírtak szerint mindenkor érvényt szerez. 
 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelményeknek megfelelés 
 
Az Üzemeltető köteles eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel 
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban, engedélyekben és az 
ennek alapján elkészített belső utasítási rendben rögzített követelményeknek, különös tekintettel a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili törvényben foglaltaknak. 
 
II. 6. VÍZIKÖZM Ű-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS 
FELHASZNÁLÁSA 
 
Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Törvény 69. § -a alapján a nem lakossági 
felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató 
részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet 

a) közüzemi szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási 
kapacitásért, 

b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett 
bővítéséért, továbbá 

c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése 
esetében. 

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak 
költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, 
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és 
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. 

A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás 
igénybevételére. 
  



A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére Üzemeltető jogosult. Üzemeltető köteles az általa 
beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről és felhasználásáról, minden tárgyévet követő 
év április 30. napjáig közműtulajdonos felé írásban, tételesen elszámolni. 
 
II. 7. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
1) A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó vízi közműre való csatlakozás engedélyezését, a 

szolgáltatás feltételeire vonatkozó megállapodást és annak egyéb körülményeit az Üzemeltető az 
üzemeltetési szabályzatban valamint - a Törvény és Rendelet rendelkezéseinek megfelelően - a 
szolgáltatási szerződésben határozza meg. 

2) A szolgáltatási szerződést az Üzemeltető a fogyasztók meghatározott körével már megkötötte, a 
többi fogyasztó felé a szolgáltatási szerződésre vonatkozó ajánlatot - az előző pontban 
meghatározott Kormányrendelet alapján - folyamatosan köteles megtenni. 
 

II. 8. A VÍZIKÖZM ŰRE VALÓ CSATLAKOZÁS 
 
1) A Törvényben és Rendeletben előírt feltételek fennállása esetén a fogyasztó kezdeményezheti az 

Üzemeltetőnél a vízi közmű hálózat mentén fekvő ingatlan bekötését. 
2) Gazdálkodó szervezet bekötése esetén az Üzemeltető részére az Önkormányzat rendeletében 

meghatározott mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás az Üzemeltetőt illeti meg, azzal, hogy azt kizárólag a vízi közművel kapcsolatos 
fejlesztésre fordíthatja. 
 

II. 9. A MŰKÖDTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1) Az Üzemeltető köteles a jelen szerződés tárgyát képező vízi közműveket folyamatosan és 

szakszerűen kezelni és működtetni, azok rendszeres karbantartásáról, javításáról - a vízi 
közművek üzemeltetéséről szóló jogszabályi rendelkezéseknek és a jelen szerződésben 
meghatározottaknak megfelelően - gondoskodni. 

2) Az Üzemeltető köteles: 
• a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feltételeknek mindenkor eleget tenni, 
• a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges műszaki és 

személyi feltételeket biztosítani, 
• hibaelhárító részleget üzemeltetni vagy igénybe venni, éjjel-nappal működő ügyeleti 

szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal a jogszabály szerinti kapcsolatot tartani, 
• hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és biztosítani a 

hiba kijavítását az elhárítási határidőn belül, továbbá gondoskodni - a Törvényben és 
Rendeletben foglaltaknak megfelelően - a fogyasztók ellátásáról. 

• az üzemeltetéssel összefüggő hálózati veszteséget szinten tartani, illetve lehetőség szerint 
csökkenteni, 

• a fogyasztói vízmérők időszakos cseréjét, javítását, hitelesítését megszervezni és elvégezni 
vagy elvégeztetni. 
 

1) Az Üzemeltető köteles a vízi közművekkel kapcsolatos nyilvántartást vezetni, illetve a 
nyilvántartás vezetésében közreműködni, és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani. Az 
adatszolgáltatás nem terjedhet ki olyan információkra, amelyek üzleti titkot képeznek. Az 
adatszolgáltatás különösen az alábbiakra vonatkozhat: 

� éves mérleg és eredmény-kimutatással kapcsolatos adatok, információk, 
� éves üzleti jelentés, 
� szükség esetén a közművek amortizációjának képzésével kapcsolatos információk. 
  



1) Az Üzemeltető köteles az átadott vízi közművek működtetéséhez kapcsolódó, a működtetőt 
terhelő környezetvédelmi és más hatósági előírásoknak eleget tenni, ugyanakkor ezzel 
összefüggésben viselni mindazon károkat, amelyek a működtetéshez kapcsolódó hatósági 
előírások esetleges - neki felróható - megszegéséből erednek. 

2) A szolgáltatás biztonsága és a fogyasztókkal történő folyamatos kapcsolattartás érdekében az 
Üzemeltető köteles ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni. 
 

II. 10. ÜZEMVITEL 
 
Az Üzemeltető feladatkörébe tartozik az illetékes hatóságok által megszabott mennyiségi és minőségi 
paramétereket illetően előírt mérések, vizsgálatok és elemzések elvégzése. 
Az Üzemeltető köteles üzemnaplót vezetni, amely a vízi közmű működtetésével kapcsolatos minden 
lényeges adatot és eseményt tartalmaz. 
A folyamatos és rendeltetésszerű használattól eltérő különleges körülmény esetén ( pl. üzemzavar, 
karbantartás, hibaelhárítás stb.), ha a folyamatos szolgáltatás akadályozottá válik, az Üzemeltető 
köteles az Önkormányzatot, illetve az érintett fogyasztókat a lehető legrövidebb időn belül, a helyben 
szokásos módon értesíteni. 
 
II. 11. A KÖZ- ES MAGÁNUTAK HASZNÁLATA 
 

Az Üzemeltető kötelezettségeinek gyakorlásához jogosult a közterületeket igénybe venni, az 
utakra, illetve közterületekre vonatkozó szabályok betartása mellett. 
Azokra a közutakra, amelyeknek a tulajdon- és kezelési joga nem az Önkormányzat hatáskörében 
van, az Üzemeltető a szükséges engedélyeket külön - esetenként - szerzi meg. 
Az engedélyek késedelmes megkérése, illetve megadása miatt bekövetkezett károkért az felel, aki 
bizonyíthatóan nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható lett volna. 
 

III.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
III. 1. AZ ÜZEMELTET Ő ELLENŐRZÉSI JOGAI 
 
Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan, a víziközmű-üzemeltetést érintő munkálatot, 
amelyet az Önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő vízi közműveken bárki rajtuk 
kívül álló 3. személy végez. Az Önkormányzat az Üzemeletető rendelkezésére bocsátja az víziközmű-
üzemeltetést érintő munkák terveit, valamint az engedélyezési és a kivitelezési terveket, pályázati, 
illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint mindazon információt, amely a munkálatok 
megítélhetőségéhez szükséges. Az ellenőrzési jog kiterjed a tervezéstől az átadásig terjedő minden 
munkafolyamatra, tervre, módosításra, így az ügylet és kivitelezés minden mozzanatára. Az 
Önkormányzat a tervezési folyamat kezdetétől köteles tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől aki köteles 
műszaki, gazdasági és jogi szempontból véleményt adni. Amennyiben bármelyik munkafolyamatban 
az Üzemeltető hibát vagy hiányosságot észlel, köteles haladéktalanul jelezni az Önkormányzat felé. 
 
III. 2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Jelen szerződés kizárólag a felek egyetértésével, írásban módosítható. 
 
III. 3. A VÍZIKÖZM Ű-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 
A víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő fejlesztési terv elkészítése és 
Hivatali jóváhagyásra történő előterjesztése, illetve a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt  
  



víziközmű-fejlesztések megvalósítása, ellenőrzése az Önkormányzat joga és kötelessége. Az 
Önkormányzat vízi közműveire irányuló tervszerű beruházási, felújítási tevékenységet, melynek 
célja új víziközmű létesítése vagy a meglévő víziközmű bővítése, rekonstrukciója, illetve pótlása az 
Üzemeltető a Törvény 29. § (4) bekezdése alapján önálló vállalkozási szerződés alapján jogosult 
elvégezni. A tervszerű víziközmű-fejlesztések körébe tartozó értéknövelő felújítások, rekonstrukciók 
finanszírozására elsősorban az Önkormányzat által a bérleti-üzemeltetésbe adott víziközmű-vagyon 
után fizetendő bérleti díj nyújt fedezetet. 
A tervszerű víziközmű-fejlesztés tárgy-körébe tartoznak, az épületek, védőterületek, kutak, tárolók, 
víztornyok, víztisztítás, vízvezetékek műtárgyai, szivattyútelepek, nyomásfokozók, átadási pontok, 
vezetékek, szennyvízelvezető rendszer és műtárgyaik, szennyvízátemelők és beemelők, szívóaknák, 
szennyvíztisztítás és tárolás eszközei, gépek, berendezések cseréje, felújítása javítása. Ezen 
tárgykörbe tartoznak az Üzemeltető birtokában lévő a vízi közmű- szolgáltatással kapcsolatosan 
használt ingóságok és ingatlanok teljes körűen. 
 
III. 4. A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre való 
átvételének rendje 
 
Az Üzemeltető által elvégzett víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő vízi közmű az üzembe 
helyezés napjával az Önkormányzat tulajdonába kerül. Az Üzemeltető a kiállított számla 
megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek 
szükségesek ahhoz, hogy a víziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Önkormányzat 
könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen. 
 
Ezen vízi közműveket az Önkormányzat számviteli nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartásba 
vétellel egyidejűleg ezen tényről tájékoztatja az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető köteles és jogosult a 
megvalósult víziközmű-létesítményt üzemeltetésre átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás 
keretében átvenni. 
 
III. 5. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 
Jelen szerződés 1997. évben lépett hatályba és határozatlan időre szól. 
 
III. 6.AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE: 
 
Megszűnik az üzemeltetési szerződés: 

- ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik, 
- felmondással, 
- az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével. 
 

Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén végelszámolást kell lefolytatni. 
A végelszámolás során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó, 
korábban átadott vagyontárgyakon kívül, mely vagyontárgyakat ad át, milyen feltételek mellett az 
Önkormányzat részére az Üzemeltető. 
 
Az üzemeltetési szerződés felmondása: 
 
Az Üzemeltető az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási 
idővel felmondhatja, 
  



a) ha a víziközmű-szolgáltató tekintetében az e törvény, a környezet védelmére vagy a 
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak 
víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították, 
b) ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy 
c) törvényben vagy az üzemeltetési szerződésében meghatározott további esetekben. 
 
A víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos 
felmondási idővel 
 
a) felmondja a Törvény által meghatározott esetekben, 
b) felmondhatja, ha az Önkormányzat az üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségét 
neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy 
c) felmondhatja törvényben vagy az üzemeltetési szerződésében meghatározott további esetekben. 
 
Megszűnik továbbá a szerződés a Törvény 29 § (2) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezése esetén 
valamint a Törvény 32 § (4) bekezdése esetén a kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba lépésével. 
 
III.  7. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
A szerződés megszűnésekor az Üzemeltető ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas műszaki állapotban (üzemképes állapotban) köteles az Önkormányzatnak a szerződés 
megkötésekor rábízott és a szerződés ideje alatt keletkezett víziközmű-rendszert. A Feleknek a 
szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésbe adott közművagyonnal kölcsönösen el kell számolni, 
a felek közösen felvett jegyzőkönyvben dokumentálják az átadás-átvételt. A rendszer független 
eszközöket a jegyzőkönyvben külön is fel kell érték szerint tüntetni. A Törvény 34 § (4) bekezdése 
esetén a feleknek a Hivatallal is együtt kell működniük az elszámolás zökkenőmentes lebonyolítása 
és a szolgáltatás zavartalansága érdekében. 
 
Az Üzemeltető a víziközmű-rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal köteles 
hasznaim es üzemeltetni, továbbá annak állagai köteles megóvni, azzal, hogy a vagyontárgy neki 
felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel járó kockázatokat viselni köteles. Az 
Üzemeltető kötelessége az üzemeltetésre részére átadott víziközmű-rendszerek vagyonvédelméről 
gondoskodni. 
 
Jelen szerződés hatályba lépésekor, a Felek között korábban létrejött, az Önkormányzat tulajdonát 
képező vízi közművek működtetésére/üzemeltetésére irányuló 2001. évben kelt szerződés hatályában 
fennmarad, azzal hogy mai napon nem módosított részek továbbra is változatlan tartalommal 
maradnak fenn. Jelen egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződés módosítást Gyula Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete 129/2013. (V. 9) sz. határozatával elfogadta és 
felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
 


