
Szerződésszám: 

Ügyiratszám: X. 188- … …/2013. 

Ö.153/2008. 

ÜZEMELTETÉSI SZERZ ŐDÉS 

módosításokkal egységes szerkezetben 

amely létrejött  egyrészről: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 (székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Képviseli: dr. Görgényi Ernő polgármester) 
- mint tulajdonos önkormányzat (ellátásért felelős) 
továbbiakban Önkormányzat 

másrészről: a Gyulai Közüzemi Kft. 
(Székhely: 5700 Gyula. Szent László u. 16. 
Cégjegyzékszám: 04 01 000233 Képviseli: Daróczi 
László ügyvezető) 
- mint üzemeltető (ellátásért felelős) – továbbiakban 

Üzemeltető 

együtt Felek között, az alábbiakban megjelölt helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

Bevezető rendelkezések 
Felek rögzítik, hogyÜzemeltető olyan, az önkormányzati tulajdonú víziközmüvek 
működtetése céljából alapított, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 
amellyel Önkormányzatnak 1997 január 1-jétől áll fenn az Önkormányzat tulajdonában 
lévő (többek között a víziközmüvekkel végzendő szennyvízelvezetésés –tisztítás 
közszolgáltatás ellátását szolgáló) tárgyieszközökre 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 a 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. 

 

  



1. Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközművek használatával, 
üzemeltetésével kapcsolatos, általános szabályok 

1.1. Önkormányzat 1997. január hó 1. napjától Üzemeltető használatába adta, az 
Üzemeltető pedig üzemeltetés céljából használatba vette az Önkormányzat saját kizárólagos 
tulajdonában lévő, vagy abba kerülő, önkormányzati törzsvagyonnak minősülő 
szennyvízkezelő víziközmű rendszerét, beleértve a Gyula város szennyvízcsatornázása II. 
ütem KIOP-1.1.2.-2004-07-0011/2 azonosító számú projekt keretében megvalósított 
víziközmüveket is. Az Üzemeltető használatába kerülő, önkormányzati tulajdonú 
víziközmü rendszer részletes leírását, átadáskori bruttó és nettó könyv szerinti értékét az 
átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét 
képezi. A jelen szerződés hatálya alatt üzembe helyezésre kerülő víziközmű-létesítmények, 
eszközök üzembe helyezése esetén, Felek kötelesek az 1. számú melléklet megfelelő 
tartalmú módosítására. 

1.2. A jelen szerződéssel Üzemeltető használatába átadott létesítmények és berendezések 
az Önkormányzat tulajdonát képezik, a használatba adás ténye a vagyontárgyak 
tulajdonjogában változást nem eredményez. 

1.3. Üzemeltetőt a használat időtartama alatt megilletik mindazon jogok, terhelik 
mindazon kötelezettségek, amelyek mint bérlőt és üzemeltetőt megilletik és terhelik. 
1.4. Üzemeltető az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyakra vonatkozó 
használati jogát, valamint az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát nem 
idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be. 

1.5. Üzemeltető köteles az általa használt/üzemeltetett, a jelen szerződés 1. számú 
mellékletben felsorolt, valamint a jelen szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához 
használt, saját, vagy más önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak műszakilag és 
gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását vezetni, melyben szerepel 
legalább: 

a) az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, 
b) az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, 

műszaki szükségszerűség alapján az Üzemeltető által elszámolni javasolt értékcsökkenés, 
c) az eszközökön elvégzett Sztv. szerinti beruházás jellegű hibaelhárítás és karbantartás, 

minden felújítás és rekonstrukció a műszaki tartalom és a ráfordítási érték megjelölésével, 
d) a c) pont szerinti hibaelhárítások és karbantartások eszközönkénti nyilvántartása, mely 

tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, 
e) a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a 

felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat 
költségnemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy 
megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását, 

f) a beruházások nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki 
jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás értékét és az 
aktiváló személy megjelölését, 

g) az alvállalkozók, egyéb közreműködők megnevezése, díjazása.



 

1.5.1. Üzemeltető köteles az általa vezetett nyilvántartás fenti részletezettségű adatait első 
ízben 2008. április hónap 25. napjáig, majd ezt követően azok változásait, minden félévet 
követő hónap 25. napjáig az Önkormányzat részére átadni. 

1.5.2. A közművagyon állományi nyilvántartását - az Üzemeltető által vezetett nyilvántartás 
adatait is felhasználva - az Önkormányzat, mint közműtulajdonos vezeti. Az 
állományváltozásról az Üzemeltetőt tájékoztatja. 

1.6. Üzemeltető az átadott vagyontárgyakat - a jó gazda gondosságával - 
rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megóvni. A vagyontárgy esetleges 
megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő mindennemű kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. 
Üzemeltető köteles a használatába vett vagyon megóvásáról gondoskodni, a vagyon 
megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. 

1.7. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján használatába 
kerülő víziközmű-vagyont az Önkormányzat közműves szennyvízelvezetésről és -tisztításról 
való gondoskodási kötelezettségének teljesítése érdekében működteti, és annak üzemeltetési 
feladatait, a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, hatósági előírásokban meghatározott 
műszaki-szakmai követelményeknek maradéktalanul eleget téve és megfelelve, Gyula Város 
közigazgatási területén, teljes körűen ellátja. 

1.7.1. Az üzemeltető jelen szerződés alapján köteles biztosítani a rendelkezésére álló 
víziközművek teljesítőképességének erejéig az ingatlanokon keletkező szennyvizek 
közüzemi szolgáltatás keretében történő összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését, és 
tisztítását. Köteles a felmerülő üzemzavarokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, 
minden műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni ezek megelőzése és a 
biztonságos közmű-üzemeltetés érdekében, a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően, az üzemeltetésre átvett víziközművek 
teljesítőképességének mértékéig. Köteles - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a 
tisztított szennyvizet elhelyezni, a keletkezett szennyvíziszap kezelését és elhelyezését 
biztosítani. 
A közüzemi szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat Üzemeltető Üzemeltetési és 
Technológiai Szabályzata tartalmazza. 

1.7.2. Üzemeltető köteles a használatába adott víziközművek működtetésével, az 
Önkormányzat közigazgatási területén a szennyvízelvezetési és -tisztítási közüzemi 
közszolgáltatás 

- folyamatos és teljes körű ellátására, 
- teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 

biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, 
- folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges karbantartások elvégzésére, 
- díjának mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni 

Önkormányzat döntéshozó testületét, 
- teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és meghatározott 

nyilvántartási rendszer működtetésére. 

1.7.3. Üzemeltető a jelen szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás elősegítése érdekében az alábbi 
feladatokat köteles ellátni: 

Adminisztratív feladatok: 
  



 

- könyvelés, számvitel, bérszámfejtés 
- adminisztráció, nyilvántartás, 
- adatbázis-kezelés 
- jogi ügyvitel. 

Díjbeszedés: 
- vízmérőórák leolvasása 
- a vízdíjak és a szennyvízelvezetési díjak számlázása 
- díjak érvényesítése 
- hátralékos díjak kezelése 

A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi szerződés 
kezelése, ezen belül a közüzemi szolgáltatási szerződés: 
- megkötése, 
- nyilvántartása, 
- módosítása, 
- megszüntetése 

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül: 
- éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálat szervezése, 
- ügyfelek tájékoztatása, 
- ügyfélbejelentések kezelése, 
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése, 
- számlareklamációk kezelése 
- személyes ügyfélszolgálat működtetése 

(az ügyfélszolgálati iroda pontos címe: 5700 Gyula, Szt. László u.16.) 
- telefonos ügyfélszolgálat működtetése, 
- ügyeleti rendszer működtetése, 
- internetes honlap működtetése 

1.7.4. Az Üzemeltető feladata a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
személyi és technikai feltételek biztosítása akár saját szervezeti keretei között, akár - a 
mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett - harmadik személlyel 
(közreműködővel) kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vett közreműködőért az 
üzemeltető úgy felel, mintha maga járt volna el. Az Üzemeltető a Törvény 19. §-a alapján 
kötelezettséget vállal arra, hogy - a víziközmü vagyont kivéve - a víziközmü-
szolgáltatáshoz kapcsolódó ingóságokra, ingatlanokra és eszközökre 
felelősségbiztosítási szerződést köt. A víziközmű vagyonra vonatkozó biztosítási 
szerződéskötési kötelezettség az Önkormányzatot terheli. 

1.7.5. Az Üzemeltető a meghibásodásokról az Önkormányzatot köteles írásban 
értesíteni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni. 

1.7.6. Az üzemeltető köteles a folyamatos szennyvízelvezetést és -tisztítást 
biztosító technikai és személyi feltételeket és a fogyasztókkal való folyamatos, előírás 
szerinti kapcsolattartás feltételeit biztosítani. Köteles hibaelhárító részleget üzemeltetni, a 
meghibásodások kijavítását lehetővé tenni. 

1.8. Önkormányzat kijelenti, hogy hivatalos tudomása szerint, jelen szerződés tárgyával 
kapcsolatos, harmadik személyekkel szemben terhelő kártalanítási, térítési és egyéb 
kötelezettségek nem terhelik. Az üzemeltetésbe adást megelőzően esetlegesen fennállott 
kötelezettségekért teljes megtérítési kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat. 

  



 

1.9. Az Üzemeltető a tevékenységi körében harmadik személynek okozott károk 
megtérítésére felelősség biztosítást köteles kötni. 

1.10. Az Önkormányzat az átadott vagyont elemi csapás ellen biztosítja. Biztosítási 
káresemény esetén kapott kártérítést a helyreállításra köteles fordítani. 

1.11. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása az Üzemeltető feladata. Az 
Üzemeltető felel mindazon károkért, amelyek ezen környezetvédelmi előírások 
megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 

1.12. Az Üzemeltető laboratóriumi szervezete a víziközművek üzemeltetéséről szóló 
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletnek megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal fizikai, 
kémiai, bakteriológiai vizsgálatot végez illetve végeztet, ellenőrzi az üzemeltetést, a 
mindenkori vízminőségi követelmények betartását. 
Technológusi szervezete révén a mért adatok feldolgozásával és kiértékelésével köteles 
állandó ellenőrzés alatt tartani a szennyvízelvezető rendszert, a mért adatokról igény 
szerint a közműtulajdonost köteles tájékoztatni. 

1.13. Az Üzemeltető kötelessége a felszín alatti vízbázis védelmi feladatok ellátása. 

1.14. A közműtulajdonos Önkormányzat és az Üzemeltető együttműködésre törekszik az 
egyesített rendszeren kívüli csapadékvíz valamint talajvíz szennyvízcsatorna hálózatba 
történő bejutásának megakadályozásában. Az Üzemeltető feladata a csatomaszennyezők 
felderítése és a csatornabírság kiszabásának kezdeményezése. 

1.15. Az Önkormányzat szavatolja, hogy a mellékletben felsorolt víziközmü-rendszerek 
kizárólagos tulajdonában állnak, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
követelése mely a víziközmü-üzemeltetés jogszerű biztosítását akadályozná, kizárná. 

1.16. 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. éviXCIIItv. rendelkezései 
alapján. 

1.17. 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. 

2. ) A közüzemi szolgáltatás díja, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

2.1. A közüzemi szolgáltatás díja: 

a.) Az 1. pontban megfogalmazott üzemeltetési feladatok ellátása terén 
felmerülő költségek fedezetét a szennyvízelvezetési díj képezi, amelyet a 
fogyasztóktól az Üzemeltető, mint a közüzemi szolgáltatást nyújtó jogi személy - 
a fogyasztóval e tárgyban megkötött külön szerződés alapján - közvetlenül szed 
be. A szolgáltatási díjak mindenkor tartalmazzák a meglévő és a beruházás 
keretében megvalósított létesítmények bérleti díját is. 

  



 

A közüzemi szolgáltatási szerződések megkötéséről az Üzemeltető gondoskodik. 

b) Az üzemeltető a szennyvízelvezetési és -tisztítási díjak megállapítására 
vonatkozó adatokat minden esetben az Önkormányzattal ismerteti. Az előterjesztett díjak 
fedezetet kell, hogy biztosítsanak a hatékonyan működő Üzemeltető ráfordításaira és a 
működéséhez szükséges nyereségre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, 
mindenkor megteremtve a következő év biztonságos működéséhez szükséges anyagi 
fedezetet. A díjak változtatásának előterjesztéséhez figyelembe kell venni a szolgáltatás 
terjedelmében bekövetkező várható változásokat (új létesítmények), a fogyasztási 
szokások esetleges változását, a közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti 
díjának szükséges változását, az árat befolyásoló adójellegű befizetések változását. Ezen 
túlmenően az Önkormányzat joga, hogy mit épít be a díjba (pl. műszaki fejlesztési alapot, 
tartalékalapot). 

2.1.1. A szolgáltatási díjak az alábbi költségnemeket tartalmazzák: 
- technológiai villamosenergia 
- anyagköltség 
- igénybevett szolgáltatások költsége 
- szennyvízbírság, 
- egyéb szolgáltatások költsége 
- közvetlen bérköltség 
- személyi jellegű kifizetések 
- béljárulékok 
- értékcsökkenési leírás 
- szállítás és gépköltség 
- díjszámlázási és értékesítési költség 
- általános költség 
- műszaki fejlesztési alap (opcionális) 
- fajlagos eszközhasználati díj (bérleti díj) 

2.1.2. Személyi, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelményeknek 
megfelelés 

A víziközmü-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 Víziközmíí-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. 

2.2 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása és felhasználása 
  



 

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Törvény 69. § -a alapján a nem 
lakossági felhasználó a víziközmü-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a 
víziközmü-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet 

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

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

c) a víziközmü-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. 

3. Bérleti díj, víziközmű beruházások, pénzügyi feltételek: 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető, az általa használatába vett 
önkormányzati vagyon használatért köteles az Önkormányzatnak bérleti díjat fizetni. 

3.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által várhatóan fizetendő éves 
bérleti díj összegét minden tárgyévet megelőző év október 31. napjáig, a következő évi 
díjjavaslat előterjesztésével egyidejűleg, közösen, írásban állapítják meg 
Jogszabályváltozás esetén a díj megállapítása a jogszabályoknak megfelelően történik. 

3.1.2. A KIOP projekt keretében megvalósult vagyontárgyak használatáért fizetendő 
tárgyévi bérleti díjat - a 3.1.3. pontban foglaltakat is figyelembe véve - úgy kell 
megállapítani, hogy annak összege és a tárgyévet megelőző években a projekt során 
megvalósított víziközművek, gépek, berendezések felújítására, pótlására, fejlesztésére fel 
nem használt bérleti díj (maradvány) együttes összege, mindenkor megfelelő pénzügyi 
fedezetet biztosítson a projekt során megvalósított víziközművek, gépek, berendezések 
tárgyévi felújítására, pótlására, cseréjére. 
A KIOP projekt keretében megvalósult létesítmény 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 
értelmében elszámolandó értékcsökkenésének értékeit az aktiváláskori bruttó értékekből 
kiindulva a 2. számú melléklet szemlélteti. A táblázat a szerződés aláírásakor kalkulált 
összegeket tartalmazza és a tárgyévben elvégzett pótlások, felújítások, beruházások 
értékével mindenkor módosítani szükséges. 

3.1.3. Az Üzemeltető által a KIOP projekt során megvalósult víziközművek, gépek, 
berendezések használatért, azok aktiválásától számított 30 év - a továbbiakban referencia 
időszak - alatt összesen fizetendő bérleti díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy annak 
halmozott összege a referencia-időszak végére elérje, vagy meghaladja a projekt során 
megvalósított víziközművekre, gépekre, berendezésekre a tulajdonos önkormányzat által 
a referencia-időszakban - a rá vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően elszámolt 
- értékcsökkenés kumulált összegét. 

  



 

3.1.4. A fajlagos bérleti díjat a 3.1.1-3.1.3. pont szerint számított éves bérleti díj és a 
következő évre a díjjavaslatban figyelembe vett, jelen szerződés területi hatályához 
tartozó, várható, értékesített szennyvízvolumen hányadosaként kell megállapítani. Az így 
megállapított fajlagos bérleti díj a következő évre megállapítandó szolgáltatási díj 
kötelező díjeleme, amelynek díjban történő elismerését az Önkormányzat nem tagadhatja 
meg. 

3.1.5. Amennyiben Önkormányzat döntéshozó testülete a közszolgáltatás - bérleti 
díjelem nélkül számított - díját a díjképzés jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített 
elveinek megfelelően elkészített - díjjavaslatnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a 
fajlagos bérleti díj mértéke annyival csökken, amennyivel alacsonyabb az 
eszközhasználati díjelem nélkül számított és megállapított szolgáltatási díj mértéke a 
javasoltnál. Ez esetben, az éves bérleti díj összegét az így csökkentett fajlagos bérleti díj 
és az éves várható értékesített szennyvízvolumen szorzataként kell megállapítani. 

3.1.6. A tárgyévre megállapított bérleti díj megfizetésének szabályai: 
Üzemeltető a bérleti díjat minden hó 25. napjáig az Önkormányzat által kiállított számla 
alapján átutalással fizeti az Önkormányzat részére. 

3.1.7. Felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat, legalább a KIOP projekt 
keretében megvalósult vagyontömeg használata után fizetendő bérleti díjat, 
Környezetvédelmi/Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - továbbiakban Fejlesztési Alap - 
néven, elkülönített bankszámlán kezeli. A Fejlesztési Alapot illeti meg - tartalékként - az 
előző években megfizetett bérleti díjból az Üzemeltető által használatba vett vagyon 
rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére a tárgyév első napjáig fel nem 
használt összeg is. 

3.1.8. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztési Alapot elsősorban a 
KIOP projekt keretében megvalósult és az Üzemeltető által használatba vett vagyon 
rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, - ideértve a vagyonon értéknövelő 
beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat 
teljesítését is - illetve az Alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő 
kiadásokra fordítja. 

3.1.9. Önkormányzat köteles biztosítani, hogy a Fejlesztési Alap céljaira fel nem használt 
halmozott tartalék és kamatai, pénzeszköz, vagy rövid lejáratú értékpapír formájában, 
minden költségvetési év december 31. napján a Fejlesztési Alap elkülönített számláján 
maradéktalanul rendelkezésre álljon. 

3.1.10. Amennyiben a Fejlesztési Alapot megillető pénzeszközöket az Önkormányzat a 
tárgyéven belül, átmenetileg a Fejlesztési Alap céljaitól eltérő célokra használja fel, úgy 
köteles annak visszapótlásáról a tárgyév december 31. napjáig gondoskodni. 

3.1.11. AZ Önkormányzatnak a KIOP keretében megvalósult vagyontömeg használatáért 
2007-2009. évben beszedett bérleti díjnak a referencia időszak alatti visszapótlásáról a 3. 
számú melléklet szerinti ütemezésben gondoskodnia kell. A melléklet a szerződés 
aláírásakor kalkulált összeget tartalmazza, melyet a tárgyévben elvégzett pótlások, 
beruházások értékével mindenkor módosítani szükséges. 

3.1.12. Az Önkormányzat, az egységes szennyvízkezelési rendszer fenntartható 
fejlesztésének biztosítása érdekében, a Fejlesztési Alapba helyezett összegből az 
Üzemeltetővel egyeztetett módon, a KIOP projekt keretében megvalósult 
vagyontárgyakat nem érintő, egyéb, kizárólag a szennyvízkezeléshez kapcsolódó 
felújítást, rekonstrukciót, pótlást is megvalósíthat. Ez esetben a felújítással, 
rekonstrukcióval, pótlással érintett eszközök után fizetendő bérleti díj megállapítására és 
felhasználására a 3.1.2-3.1.10. pontokban rögzített szabályok az irányadóak. 

  



 

3.1.13. Önkormányzat a 3.1.5. pont szerinti esetben saját forrásainak terhére köteles 
gondoskodni arról, hogy a „Gyula város szennyvízcsatornázása II. ütem” KIOP-1.1.2.-
2004- 07-0011/2 azonosítási számú projekt keretében megvalósított víziközművek 
felújításához, rekonstrukciójához és pótlásához szükséges pénzügyi fedezet a Fejlesztési 
Alapban mindenkor, maradéktalanul rendelkezésre álljon. 

3.2. Gördülő beruházási terv: 

3.2.1. Üzemeltető legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig, köteles 3 
éves, gördülő beruházási tervet benyújtani a közműtulajdonosnak. A gördülő beruházási 
terv tartalmazza a tárgyévre és az azt követő két évre vonatkozó, üzemeltető által 
indokoltnak tartott víziközmü-felújítási, -rekonstrukciós és -fejlesztési javaslatokat, 
tételesen megjelölve a javasolt beruházások ütemezését, műszaki tartalmát, becsült 
bekerülési értékét, valamint azok javasolt forrását (bérleti díj, víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás, illetve az Önkormányzat, vagy az Üzemeltető saját forrásai). A tárgyévet 
követő két év beruházási tervét Üzemeltető köteles a tárgyévet követő évre szóló 
díjjavaslat benyújtásával egyidejűleg aktualizálni és egy évvel kibővíteni. 

3.2.2. A gördülő beruházási tervben foglalt felújítások, rekonstrukciók, fejlesztések 
megvalósításáról - az Üzemeltető javaslatait figyelembe véve az Önkormányzat dönt. 
Önkormányzat jogosult az Üzemeltető által készített gördülő beruházási tervet Felek által 
közösen kiválasztott független szakértővel- Felek közös költségére - megvizsgáltatni. 
Felek kötelezik magukat, hogy a gördülő beruházási terv elfogadásáról - a független 
szakértő véleményének figyelembe vételével -, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 
december 15. napjáig, közösen döntenek. Az első terv beadásának határideje 2008. 
október 31. 

3.2.3. A Felek által kölcsönösen elfogadott beruházási terv esetén, Önkormányzat nem 
tagadhatja meg a tárgyévi beruházási tervben szereplő, műszakilag indokolt azon 
felújítások, rekonstrukciók megvalósítását, amelyekre az Üzemeltető által a tárgyévben, 
vagy az azt megelőző években ténylegesen megfizetett és a Fejlesztési Alapban 
rendelkezésre álló bérleti díj fedezetet nyújt. 

3.3. A víziközmű-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 
vrziközmű- vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezetet. 
A tervszerű víziközmü-fejlesztés tárgykörébe 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 közműszolgáltatással kapcsolatosan használt 
ingóságok és ingatlanok teljes körűen. 

  



 

3.4. A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre 
való átvételének rendje 

Az Üzemeltető által elvégzett víziközmü-fejlesztés eredményeképpen létrejövő víziközmű 
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 víziközmü-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. 

4. Adatszolgáltatás, tájékoztatási kötelezettség, ellenőrzés 

4.1. Üzemeltető az alábbi adatszolgáltatásokat köteles teljesíteni az Önkormányzat 
felé: 

a) A jelen szerződés tárgyi és területi hatálya alá tartozóan, a tárgyévet követő 
évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv alapjául szolgáló, a tárgyév II-III. 
negyedévére vonatkozó tényleges értékesítési- és költségadatai, és ez alapján a 
tárgyévi várható teljesítési adatok, a tervtől való eltérés kimutatásával és annak 
indokolásával a tárgyévet megelőző év október 31 napjáig. 
b) A jelen szerződés tárgyi és területi hatálya alá tartozóan, a tárgyévet követő év 
április 30. napjáig a tárgyév tényleges értékesítési- és költségadatai, a tervtől való 
eltérés kimutatásával és annak indokolásával. (Utókalkuláció). 
c) Kintlévőség-kimutatás, vevők minősítése - a tartósan nem fizető fogyasztók 
listája - évente, a tárgyévet követő év április 30. napjáig. 
d) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos, a jelen szerződés 2.2. 
pontja szerinti adatszolgáltatás, a tárgyévet követő év április 30. napjáig. 
e) A jelen szerződés 3.1.4. b) pontja szerinti elszámolás és az ahhoz szükséges 
értékesítési alapadatok, a tárgyévet követő év április 30. napjáig. 
f) A szerződés 3.2. pontja szerinti gördülő beruházási terv a tárgyévet megelőző 
év október 31.napjáig. 

4.2. Felek az alábbi műszaki adatokról évente kölcsönösen tájékoztatják egymást: 

a) Az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű kapacitás adatai 
b) Hálózat adatainak változása (hálózathossz, közületi és lakossági bekötés) 
c) Statisztikai adatszolgáltatás körébe tartozó egyéb adatok (igény szerint) 
d) Bérleti díj/elszámolt értékcsökkenés terhére végzett értéknövelő felújítások és 
rekonstrukciók. 
e) A jelen szerződés 1.5. pontja szerinti adatszolgáltatás 

4.3. Tárgyévre vonatkozó díjakat, összegeket adatokat a szerződés 4. számú 
melléklete tartalmazza: 

a) amortizáció kalkulált mértéke, elkülönítve a KIOP vagyonelemeket és egyéb 
vagyonelemeket, 
b) bérleti díj nagysága, elkülönítve a KIOP és egyéb vagyonelemekre 
vonatkozóan, 
c) Fejlesztési Alapba helyezendő összeg, 
d) a Fejlesztési Alapból beruházásokra fordítható összeg, a beruházás pontos 
megnevezésével, 
e) a Fejlesztési Alapban kumulált összeg tárgyév december 31. napjával. 

  



 

4.4. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan, a víziközmü-üzemeltetést 
érintő munkálatot, amelyet az Önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába 
kerülő vízi közmüveken bárki rajtuk kívül álló 3. személy végez. Az Önkormányzat 
az Üzemeletető rendelkezésére bocsátja az víziközmü-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. 

5. A szerződés hatályba lépése, időtartama, megszűnése 

5.1. Jelen szerződés aláírásának napján lépett hatályba és határozatlan időre szól. 

5.2. Az üzemeltetési szerződés megszűnése, megszüntetése: 

5.2.1 .Megszűnik az üzemeltetési szerződés: 
- ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik, 
- felmondással az 5.3. pont szerint, 
- az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével. 

5.2.2. 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. 

5.3. 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 m 
egállapították, 

b) ha a víziközmü-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben megállapított 
kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy 

c) törvényben vagy az üzemeltetési szerződésében meghatározott további esetekben. 

A víziközmü-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. 

  



 

5.4. 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 közműv agy ónnal 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. 

6. Egyéb rendelkezések: 

6.1. Amennyiben az Üzemeltetőn kívül álló lényegi változás következik be az 
üzemeltetés körülményeiben, mely jelentős hatással van a szolgáltatási költségekre, úgy 
azok hatását jogosult az Üzemeltető a díjjavaslatában áthárítani. A díjjavaslat megadása 
során ezekre a körülményekre az üzemeltető részletes indoklással köteles kitérni. 

Különösen ilyen körülménynek tekinthetőek azok az esetleges jogszabályi változások, 
melyek az üzemeltetőt kötelezik, adó vagy illeték jellegű terhek begyűjtésére vagy a 
szolgáltatás jogszabály szerinti megfelelő teljesítését jelentős többletköltségek viselése 
mellett teszi csak lehetővé. 

6.2.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben törvény, Kormányrendelet, vagy 
miniszteri rendelet a jelen szerződés tartalmi elemeit érintő változása következik be, 
Felek közös megegyezéssel dönthetnek a szerződésnek a jogszabályi változásokkal 
összhangban lévő módosításáról, vagy megszüntetéséről. A jelen szerződés módosítása 
csak akkor érvényes, ha írásban történik, és azt Felek cégszerűen aláírják 

6.3. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel - mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások betartása mellett - írásban módosíthatják. 

6.4. Ezen szerződés szerves részét képezi az 1-4. számú melléklet. A szerződés csak a 
mellékleteivel együtt érvényes. 
6.5. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy valamelyik illetékes bíróság vagy hatóság 
megállapítja az ilyen érvénytelenséget vagy kikényszeríthetetlenséget, ez nem érinti a 
jelen szerződés többi rendelkezését vagy az ilyen rendelkezés többi része, amelyek 
továbbra is teljes mértékben érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak. 

6.6. Felek megállapodnak abban, hogy bármely vitát, amely a jelen szerződésből vagy 
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, elsősorban békés 
egyeztetés útján kívánnak rendezni. 

6.7. A Felek maguk viselnek minden olyan jogi, számviteli, pénzügyi és egyéb díjat és 
költséget, amely a jelen szerződéssel kapcsolatban náluk merül fel. 
Az Üzemeltetőd víziközmű-rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal 
köteles használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát 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 
víziközműrendszerek vagyonvédelméről gondoskodni. 

  



 

6.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent megjelölt jogszabályokon 
kívül vizgazdalkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Ptk., továbbá az e törvények 
által felhívott jogszabályok, valamint a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-
FMM-FVM-PM együttes rendelet rendelkezései az irányadóak. 

6.9. Jelen szerződés hatályba lépésekor, a Felek között korábban létrejött, az 
Önkormányzat tulajdonát képező víziközművek működtetésére/üzemeltetésére irányuló 
1997. 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. 

 
 

Felek jelen szerződést, mint szándékunkkal mindenben egyezőt, a mai napon jóváhagyólag 
aláírtuk. 

 


