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I. Fejezet 
 A szerződés célja és a felek jogi helyzete 

 
1.) Szerződő felek: CSANYTELEK KÖZSÉG Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat), képviseli: - Forgó Henrik polgármester - és a VÍZKÖZMŰ 
SZOLGÁLTATÓ Kft. (a továbbiakban: Kft.), képviseli: - Bartucz Tibor ügyvezető - 
a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik mindazon feltételeket, amelyek keretében a 
Kft végzi az önkormányzat közigazgatási területén lévő vízellátást az önkormányzat 
tulajdonában jelenleg meglévő és/vagy e szerződés hatályának időtartama alatt 
megvalósuló vízközművek üzemeltetésével. 

 
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy együttműködésük elsődleges célja: Csanytelek település 

lakosságának, intézményeinek, kereskedelmének és iparának egészséges ivóvízzel 
való biztonságos ellátása. E keretek között a Kft. üzemelteti a meglévő és/vagy a jelen 
szerződés hatálya alatt megépülő víziközmű létesítményeket 2013. június 1-től, 
akként, hogy a víziközmű létesítmények az önkormányzat tulajdonában maradnak, 
illetve kerülnek. 

 
3.) Az Üzemelési Szerződés érvényességi ideje: az üzemelési szerződést, 2013. június 

1napjától 15 év határozott időtartamra kötik a szerződő felek. 
 
4.) Az üzemelési szerződést a szerződő felek indokolással mondhatják fel a 2011. évi 

CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, (a továbbiakban Vksz. tv.) 20 § (1)-
(2) bekezdése szerinti határidővel. A szerződő felek ezen  üzemeltetői szerződést az év 
végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel mondhatják fel a törvényben 
előírt esetekben. 
 

5.) A szerződő felek között a víziközmű-üzemeltetési jogviszony: Bérleti-üzemeltetési 
szerződésen alapul. 

 
6.) A Kft, mint üzemeltető, tevékenységét a Vksz.  tv. előírásai szerint, az alábbi 

alapelvek alapján végzi:                                                                                                               
 

a) a természeti erőforrások kíméletének elve: a víziközmű-szolgáltatás kialakítása és 
fejlesztése tekintetében azt a műszaki, közgazdasági és szervezeti megoldást kell 
előnyben részesíteni, amely az ország természeti erőforrásainak védelmét, így 
különösen az ivóvíznyerő források és készletek  fenntartható igénybevételét   
szolgálják,  

b) az ellátásbiztonság elve: a víziközmű-szolgáltatás kialakítása, fejlesztése tekintetében 
 azt a műszaki, közgazdasági és szervezeti megoldást kell előnyben részesíteni, amely:  

a felhasználók egészséges ivóvízzel való ellátását nagyobb üzemi biztonság mellett - 
szakmailag megalapozott ismeretek, várakozások alapján - legalább egy település 
közigazgatási területén belül egységesen működtethető  vízvezeték-hálózatként 
folyamatosan és hosszú távon képes biztosítani;     

c) az ellátási felelősség elve: a Vksz.  törvényben meghatározottak szerint az állam vagy 
a  települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga 
 gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -
 tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről,  
d) a szolgáltatói felelősség elve: a Kft, mint víziközmű-szolgáltató a Vksz. tv. 15. §  (2)  

bekezdés  a)-c) pontja szerinti szerződés (a továbbiakban együtt: üzemeltetési 
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szerződés) hatálya alatt az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról a 
Vksz. tv.  szerint  gondoskodik; a szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-
szolgáltató a  rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer 
teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni 
kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a 
felhasználóknak ivóvizet szolgáltat. 

e) a szennyező fizet elve: a víziközmű-szolgáltatás pénzügyi, gazdasági és jogi 
 feltételrendszerét olyan módon kell kialakítani, hogy amennyiben megállapítható a 
 szennyező személye, úgy az általa okozott környezeti terhelés költségeit ő térítse meg,  
f) a regionalitás elve: ha - a felhasználók érdekeire figyelemmel - a víziközmű  

létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az 
egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítása az ésszerűbb 
megoldása az elkülönült víziközmű-rendszerekre alapozott változattal szemben, akkor 
az egybefüggő víziközmű-rendszer kialakítását kell előnyben részesíteni,  

g) a költségmegtérülés elve: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban     
 vízközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek - a vízpolitika terén a 
 közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban - meg 
 kell térülniük,  

h) a legkisebb költség elve: a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és 
 megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell 
 előnyben részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban 
 megjelölt időtartam alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a 
 víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb 
 mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését,  
i) a víziközművek együttműködtetésének elve: ha egy adott területen az ellátásért 
 felelős azonos, akkor a víziközmű-szolgáltatás általa történő megszervezésénél - az 
 Európai Unió működéséről szóló szerződés versenyszabályainak sérelme nélkül - 
 törekedhet arra, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet ugyanazon 
 víziközmű-szolgáltató lássa el,  
j) a keresztfinanszírozás tilalmának  elve:  a  víziközmű-szolgáltatás  díját  a  vízközmű 

- szolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy az maradéktalanul fedezetet 
 nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység indokolt költségeire és 
 ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű 
 üzleti nyereségére, de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági 
 tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.  

 
7.) Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű alatt a szerződő felek a következőket 

értik. 
A vízellátás tekintetében: a víztermelést, a már meglévő vagy a szerződés időtartama 
alatt megvalósuló víztisztítást-tárolást és az ivóvíznek a szolgáltatási ponthoz való 
eljutatását lehetővé tevő vezetékeket és hálózati tartozékaikat magában foglaló 
létesítmények összességét. Ez a vagyon tartalmaz minden rögzített vagy helyhez nem 
kötött műtárgyat és berendezést, amely szükséges a vízszolgáltatás biztosításához, 
illetve amely elősegíti a vízellátó rendszer optimális és megbízható működését (pl. 
szivattyúk, nyomásfokozók, víztisztító berendezések, elektromos berendezések, 
adatátviteli berendezések és vezérlések, klórozó berendezések, műszaki célú épületek-
műtárgyak, amelyek ezeket a berendezéseket foglalják magukba, és a hozzájuk tartozó 
közműhálózat, stb.) 
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8.) A Kft  kötelezettségei: 
 
a.) Az önkormányzat tulajdonában levő vízközmű-vagyon üzemeltetése: a víztermelés, az 

ehhez kapcsolódó vízbázis- védelmet, vízkezelés, - tárolás, - szállítás és elosztás és az 
értékesítés, biztosítása (egyesített rendszerű zárt csapadékvíz-elvezetés szolgáltatás 
biztosítása), valamint a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó számlázás és 
díjbeszedés, közüzemiszerződés-kötés végzése, ügyfélszolgálat, közműnyilvántartás 
működtetése a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően; 

b.) a meglévő, valamint a jelen szerződés hatálya alatt megépülő vagy más módon az 
önkormányzat tulajdonába kerülő vízközmű berendezések működőképességének és 
állagának megóvása és karbantartása és javítása; 

c.) üzemeltetői szakvélemény adása minden új vízközmű műtárggyal és berendezéssel 
kapcsolatos tervezési tevékenység során; 

d.) a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatár feletti felújítási és 
rekonstrukciós munkák lebonyolítása; 

e.) a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatár alatti felújítási és rekonstrukciós 
munkák végzése vagy más vállalkozóval történő elvégeztetése; 

f.) az önkormányzat által épített új vízközmű műtárgyak átvétele üzemeltetésre, ha ezek 
megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek és terveknek; 

g.) minden új vízközmű létesítmény beruházásánál az építési terület megtekintése, a 
szakmai észrevételek megtétele, nyilatkozat az üzemeltetésre való alkalmasságról a 
beruházónak; 

h.) a víziközmű vagyonbiztosítás és a vízközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség 
biztosítás megkötése a víziközmű szolgáltatási díjak terhére; 

i.) a víziközműre irányuló beruházásnak és a tervszerű rekonstrukciós, felújítási és pótlási 
munkáknak a bonyolítása; 

j.) a szolgáltatott ivóvíz a hatóságok által jóváhagyott önellenőrzési terv szerinti 
ellenőrzése. A szükséges vizsgálatok akkreditált laboratóriummal való végeztetése a 
Vksz. tv. előírásai szerint. A laboratóriumi vizsgálatokon túl, az előírásoknak 
megfelelő monitoring hálózat működtetése, a felügyeleti szervek felé az előírt 
adatszolgáltatásokat teljesítése;  

k.) a nap 24 órájában működési területén készenléti szolgálat működtetése; 
l.) Az önkormányzat e szerződés 7.) pontjában meghatározott kötelezettség  

teljesítésének  jelen szerződés hatálya alatti átvállalása.  
 

9.) Az önkormányzat kötelezettségei: 
a.) az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján a településen víziközmű-szolgáltatás ellátásáért. 
b.) az önkormányzat közigazgatási területén a múltban létesített és a jövőben létesítendő 

valamennyi vízközmű létesítmény a Kft-nek üzemeltetésre való átadára; 
c.) a jelen szerződés hatálya alatt az önkormányzat közigazgatási területén más 

személynek, szervnek, gazdasági társaságnak vízközmű üzemeltetésre való átadása 
tilalmának betartása. 

d.) a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt a Kft részére kizárólagos jog 
biztosítása víztermelésre – elosztásra a mindenkori vízközművek üzemeltetésére, 
továbbá megfelelő ellenszolgáltatás fejében az önkormányzat tulajdonában lévő 
berendezések és hálózatok használatára, valamint a bekötési kérelmek elbírálására és 
kivitelezésére, a felújítási és rekonstrukciós munkák tervezésére, elvégzésére, illetve 
lebonyolítására. 
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10.) Karbantartás, hibaelhárítás 
Szerződő felek megegyeznek abban, hogy: 
a.) valamennyi vízközmű-létesítmény (hálózatok, műtárgyak, gépészeti, elektromos és 

folyamatirányító berendezések, stb.) karbantartását a Kft végzi saját bevétele terhére;  
b.) az a.) pont alatt említett berendezések, műtárgyak felújítását szintén a Kft végzi az 

üzemeltetési díj terhére;  
c.) amennyiben bármely vezetéken csőtörés vagy meghibásodás keletkezik, a Kft (az 

önkormányzat erre irányuló külön engedélye nélkül) a hibát 72 órán belül köteles 
elhárítani (burkolat-helyreállítás nélkül); 

d.) az utak helyreállítását az finanszírozza, aki az ott végzett hibaelhárítási, karbantartási, 
felújítási / rekonstrukciós és új vezetéképítési munkálatokat finanszírozza; 

e.) amennyiben a hibaelhárítás során feltárt sérült csőszál 30 %-a hibás, vagy a cső 
másképpen nem javítható, úgy a teljes szálat ki kell cserélni. A gyártási hossznak 
megfelelő, illetve a 6 m vagy afölötti hosszban végzett ivóvíz és csatornahálózati 
vezetékcsere rekonstrukciónak minősül, melynek forrása a VÉA felújítási és 
rekonstrukciós hányada.  

 
11.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Kft. köteles minden év szeptember 01-ig 

javaslatot tenni az önkormányzatnak az általa üzemeltetett vízközmű létesítmény 
esetleges felújítására, rekonstrukciójára, fejlesztésére és bővítésére. A Kft köteles 
vízközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet 
készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási 
tervből kell, hogy álljon.  A gördülő fejlesztési tervet az üzemeltető a Vksztv. 11. § 
alapján minden év szeptember 15-ig köteles jóváhagyás végett benyújtani a Magyar 
Energiaügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). 

 
12.) A Kft. jogosult javaslatot tenni az önkormányzatnak olyan vízközmű 

beruházására, fejlesztésére, amely a vízközmű-szolgáltatás színvonalát és biztonságát 
javítja. A vízközmű beruházásra vonatkozó tervet az önkormányzat a javaslat 
figyelembe vételével készíti el minden év szeptember 15.-ig és nyújtja be a 
Hivatalnak. 
 

13.) Megegyeznek a szerződő felek arról is, hogy a Kft. jogosult üzemeltetői 
szakvéleményt adni minden új vízközmű műtárggyal és berendezéssel kapcsolatos 
tervezési tevékenység során. 

 
 

II. Fejezet 
 
1.) A fogyasztókkal a közszolgáltatási szerződéseket a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a Kft. köti. 
2.) A korábbi szolgáltató által már megkötött közszolgáltatási szerződésekből eredő jogok és 

kötelezettségek a Kft-re szállnak át.  
3.) A közszolgáltatási szerződésben történt alanycseréről a Kft. az első számla kiküldésekor 

tartozik a fogyasztókat értesíteni. 
4.) A közműfejlesztési hozzájárulás beszedése a Kft. feladata. A Kft. a beszedett 

közműfejlesztési hozzájárulásokat negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó 
napjáig köteles az önkormányzatnak átutalni. 

5.) A mindenkori vízközmű-létesítmények rendezetlen szolgalmi, illetve használati jogi 
kérdéseit az önkormányzat, mint tulajdonos tartozik rendezni.  
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6.) Ha a közterületek határainak módosítása miatt bármely meglévő vezeték magánterületre 
kerül, az önkormányzat köteles az adott területre szolgalmi, illetve használati jogot 
biztosítani vagy megfizetni a közmű-áthelyezés költségeit. A használati vagy szolgalmi 
jog, illetve a közmű áthelyezésének a költségeit az önkormányzat jogosult a Vízügyi 
Építési Alap terhére elszámolni. Ugyanez vonatkozik a magánterületen átmenő víz- és 
csatornavezetékek, valamint tartozékaik esetére is.  

7.) A szerződő felek legjobb tudomása szerint jelen szerződés aláírásakor a meglévő 
vezetékek és egyéb létesítmények minden szükséges engedéllyel rendelkeznek. 
Amennyiben mégsem ez az állapot, úgy az önkormányzat a Kft segítségével köteles a 
szükséges engedélyeket beszerezni. Amennyiben az önkormányzat ezen kötelezettségét 
elmulasztja és a Kft-t ezért kár éri, a kártérítés az önkormányzatot terheli. 

8.) Üzemeltető hálózatra történő rákötés, valamint a bekötések építése kizárólag a Kft joga. A 
bekötések építését a Kft teljes önköltség + legfeljebb 10 % haszonelven alapuló áron 
végzi el.  

9.) Ha bármely csővezetéket valamilyen okból át kell helyezni, az átkötést csak a Kft 
végezheti, illetve végeztetheti el. Az áthelyezés és az átkötés költségeit mindig az köteles 
fizetni, akinek érdekében az áthelyezésre, átkötésre sor került. Amikor az áthelyezés, 
átkötés a vízellátás érdekét szolgálja, annak költségét a Vízügyi Építési Alap felújítási 
részéből kell finanszírozni. Kivételt képez, ha az áthelyezés valamilyen beruházás 
elvégzése miatt válik szükségessé, mert ebben az esetben a költségeket a 
beruházásköltségei között kell szerepeltetni. 
 

 
 

III. Fejezet 
A vízellátó rendszer üzemeltetése 

 
1.) A szolgáltatott víz a Kft. kezelésében lévő mélyfúrású kutakkal, a földalatti vízadó 

rétegekből kerül kitermelésre. A Kft. által elosztott víz származhat más közüzemi vízműtől 
is. A jelenlegi vízbeszerzési körülmények megváltozása esetén a díjat újra kell tárgyalni. 
A szolgáltatott víz minőségének meg kell fellelnie a mindenkor érvényes vízminőségi 
előírásoknak. 

 
2.) A szolgáltatott víz minőségének ellenőrzése az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint történik az 
engedélyező hatóságok által elfogadott éves önellenőrzési ütemterv szerint. A mindenkori 
érvényes, aktuális szabályozási rendelettől eltérő vízminőségi problémák jelentkezése 
esetén az illetékes szakhatóságokat, soron kívül, azonnal értesíteni köteles a Kft., hogy a 
szükséges intézkedések azonnal megtörténhessenek.  
 

3.) Vízbekötések: 
Kft.-nek a szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége 

a bekötési vízmérő utáni első elzáró szerelvényig („szolgáltatási pontig”)  áll fenn. 
A kft ivóvíz-szolgáltatását legalább 2,1 és legfeljebb 5,7 bar hálózati nyomás mellett a 
szolgáltatási pontokon köteles teljesíteni. Az ettől eltérő szolgáltatást a szolgáltatást nyújtó 
Kft.-től kérni lehet. A nyomás értéke csőtörések esetén a mosatóvégek, illetve a tűzcsapok 
használata idején nem garantált. 
Az ivóvíz bekötővezeték létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről a megrendelő 
költségére a Kft. gondoskodik. 
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4.) Egy ingatlan ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak tűzvédelmi vagy műszaki okból 
létesíthető. Vita esetén az illetékes szakhatóságok szakvéleménye alapján az 
önkormányzat jegyzője dönt. 

A szolgáltatási pontot követő létesítményeket a tulajdonosok, illetve a fogyasztók 
alakítják ki és tartják karban. A belső létesítmények tervezését és kialakítását úgy kell 
megoldani, hogy azok ne zavarják a vízelosztás szabályos működését, illetve ne rontsák a 
víz minőségét. A Kft.-nek jogában áll a hálózat védelme érdekében, a fogyasztó 
tevékenységének jellegétől függően a fogyasztó költségére visszaáramlást megakadályozó 
szerelvény felszerelését előírni. 
 

5.) A vízmérők: 
a.) üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, 

leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a Kft. vagy megbízottja jogosult 
végezni; 

b.) az új vízmérők felszerelési és plombálási költségei új bekötés esetén a fogyasztót 
terhelik. A bekötési vízmérők karbantartása, hitelesítése a Kft. kötelessége és az ő 
költségére történik; 

c.) a bekötési vízmérő sértetlen megőrzéséért a tulajdonos, illetve a fogyasztó a felelős. A 
fogyasztónak felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, 
pótlásának, szerelésének és hitelesítésének költségeit a fogyasztó tartozik megtéríteni. 

d.) A bekötési vízmérők pontossági osztályát a Kft. határozza meg a lehető legpontosabb 
mérés érdekében, az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) irányelveivel összhangban; 

e.) pontossági osztály váltása esetén a vízmérők árát a Vízügyi Építési Alap felújítási és 
rekonstrukciós részének terhére kell elszámolni; 

f.) a bekötési vízmérő átmérőjét a Kft. határozza meg a fogyasztó által közölt fogyasztási 
előrejelzések alapján oly módon, hogy a vízmérőben kialakuló átfolyási sebesség 
mindig az OMH adott átmérőre meghatározott legalább és legnagyobb átfolyási 
sebessége között legyen; 

g.) ha a bekötési vízmérő használata során megállapításra kerül, hogy a fogyasztó hibás 
adatszolgáltatása, vagy a fogyasztási szerződésben rögzített mennyiséghez képest 
jelentős fogyasztásváltozás következik be, és így a mérő alkalmatlan a tényleges 
fogyasztás pontos mérésére, a Kft. a mérőt kicseréli a tényleges fogyasztásnak 
megfelelő mérőre. A kicserélendő mérő leszerelési, az új mérő felszerelési költségei, 
valamint minden ezzel kapcsolatos költség a fogyasztót terheli. 

 
6.) Mellékvízmérők: 

Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az elkülönített 
vízhasználó a Kft.-vel háromoldalú mellékszolgáltatási szerződést köthet a Vksztv. erről 
rendelkező végrehajtási rendelete szerint. 
 

7.) Vízmérők hitelesítése: 
A Kft. az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően a bekötési mérők hitelesítését 
elvégzi. Ezen kívül a Kft. az általa szükségesnek tartott gyakorisággal végezhet vízmérő-
ellenőrzést és –hitelesítést. 
A mellékmérők az OMH által előírt gyakoriságú hitelesítésének díját a vízmérő 
mindenkori tulajdonosa, használója tartozik megfizetni. 
 

8.) A jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a vízelosztó hálózatok teljes 
nyomvonala mentén a Kft. köteles vizet szolgáltatni minden, erre a szolgáltatásra igényt 
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tartó személynek, amennyiben a meglévő, illetve kialakítandó létesítmények lehetővé 
teszik a bejelentett igények kielégítését. 

A szolgáltatást folyamatosan úgy kell biztosítani, hogy az állandó jelleggel a 
szolgáltatásra igényt tartó fogyasztók rendelkezésére álljon. Kivételt képez az az eset, 
amikor a szolgáltatást valamilyen közérdekből korlátozzák.  
A fogyasztó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését 
kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán 
felmerülő korlátozásokról a fogyasztókat legalább három nappal korábban a helyben 
szokásos módon tájékoztatni kell. 
A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos 
működtetésével összefüggő üzemeltetési, közegészségügyi vagy egyéb követelmény (pl. 
üzemzavar-elhárítás, bekötés-létesítés, hálózatfejlesztés, hálózattisztítás, stb.) tesz 
indokolttá. 
 

9.) Az önkormányzati használatú műtárgyak közé tartoznak: 
a.) a közterületen elhelyezett öntözőcsapok és az utak mosatásához szükséges vízvételi 

helyek, 
b.) közkifolyók. 
Ezeket a műtárgyakat az önkormányzat kérésére a Kft. létesíti, helyezi át, illetve szünteti 
meg. E munkálatok költségei az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzati és közösségi 
használatú műtárgyakra a vízmérő felszerelése az önkormányzat költségére történik. 

10.) A Kft. ingyenesen biztosítja a tűzcsapokról vett vizet, amennyiben azt tűzoltásra 
használják fel. 

A magánterületen levő tűzcsapok használatának feltételei a fogyasztókkal kötött 
közszolgáltatási szerződésben kerülnek meghatározásra. 
A tűzoltásra vételezett víz kivételével tűzcsapról vizet vételezni kizárólag a Kft.-vel kötött 
megállapodás birtokában lehet. 
 

 
 
 

IV. Fejezet 
Pénzügyi rendelkezések 

 
1. A Kft.-nek az ivóvíz szolgáltatásáért a fogyasztók díjat kötelesek fizetni.  
2. A közműves ivóvízellátás, díját a Hivatal javaslatának figyelembe vételével a vízközmű- 

szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. 
3. A Hivatal a díjmegállapítással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év 

szeptember 15-ig küldi meg. 
4. A Kft., az önkormányzatnak és a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást megad, amely a 

Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Kft. és az 
önkormányzat kötelezettsége, hogy a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és 
határidőn belül az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tegyenek. 

5. A díj közüzemi szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében, a 
megváltozott díj az érvényes közüzemi szerződés részévé válik. 

6. A díjtól eltérő díjat a közüzemi szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a Hivatal 
előzetes hozzájárulásával lehet. 

7. A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint a szolgáltató Kft. részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet. A víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg 
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V. Fejezet 
Vegyes rendelkezések 

 
1.) A Kft. felelősséggel tartozik az önkormányzattól átvett, használatába kerülő létesítmények 

rendeltetésszerű használatáért, megfelelő állagáért. 
 

2.) Nem áll fenn a Kft. felelőssége: 
a.) ha a hiba oka arra vezethető vissza, hogy az önkormányzat a szükséges felújításokat 

nem végeztette el, illetve nem biztosította az ehhez szükséges anyagi fedezetet, 
b.) a hiba a természetes használat következménye, kivéve ha a Kft. a szükséges 

karbantartást nem megfelelően vagy nem kellő időben végezte el.  
 

3.)   A Kft. az általa működtetett víziközművekről víziközmű térképi nyilvántartást köteles 
vezetni. A nyilvántartás adatállományának tulajdonjoga az önkormányzatot illeti meg, 
melyhez való hozzáférést az üzemeltető Kft. számára korlátozás- és díjmentesen 
biztosítania kell. 
 

4.) A Kft. által vezetett közműnyilvántartásba betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést 
készíthet, valamint adatot kérhet, aki: 
a.) személyét azonosítja, és - írásban nyilatkozik, hogy a víziközművel kapcsolatba 

hozható beruházást kíván végezni, vagy - írásban igazolja, hogy az adat megismerési 
joga érvényesítéséhez szükséges, és  

b.)  az adatközlés díját megtérítette. 
 
5.) A jelen szerződés hatályának megszűnésekor a Kft. köteles a teljes közműnyilvántartási 

dokumentációt az önkormányzatnak hiánytalanul, naprakész állapotban átadni. 
  
6.)  Minden, a szolgáltatás folytonosságához szükséges, a Kft. által harmadik féllel kötött 

szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan záradékot, amely fenntartja az önkormányzat 
számára azt a visszavonhatatlan  jogot, hogy a jelen szerződés hatályának megszűnése 
időpontjában a Kft. helyébe léphessen.  

 
 
Csanytelek, 2013. ………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………………………………....                ………………………….. 
           Forgó Henrik Polgármester                                                       Bartucz Tibor Ügyvezető 
     Csanytelek Község nkormányzata                        Vizközmű Szolgáltató Kft. 
 
 
 
 
 
 


