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KoNCESsztÓs sZERZŐoÉs
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Szolnok Megyei Jogú Város, IJjszász, Rákóczifaha,
Rákócziúj falu, Zagyv arékas, Szászberek

teljes víz1kozmubéiőzaténak és létesítményeinek múködtetésére, s a

szüks é ge s felúj ítási munkák elvé gz é s ér e, v alamint

Szolnok F'elszíni Vízmű és

Szoln ok Városi Szennyv íztisztítő T elep

fejlesztésére és építésére

2004. december
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1. Cikk
A szerződő felek

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Botka Lajosné polgármester),
Zagyvarékas Község Önkormányzata (képviseli: Kurucz LászIő polgármester), Újszász
Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Péter polgármester), Rákóczifalva Nagyközség
Önkormányzata (képviseli: Tóth Lajos polgármester), Rákócziújfalu Község Önkormány-
zata (képviseli: Kecskés János polgármester)' Szászberek Község onkormányzata (képvi-
seli: Vasas Zsuzsannapolgármester)1 települési önkormányzatokképviselőtestületei (a továb_
biakban: Önkormányzatok) határozataikkal úgy döntöttek, hogy 1996. janlár 1-től kezdődően
35 (harmincöt) éves időtartarnra a települések teljes vízrközmuhálőzatának és létesítményei-
nek működtetését - beleértve a Szolnokon lévő zárt csapadékvíz-elvezető rendszereket, vala-
mint a Szolnokon lévő Tiszaligeti- és Damjanich Strandfiirdőket is * továbbá a koncessziós
időtartam alatt szükségessé váló felújítási munkák elvégzését, az ÖnkorrnányzatokaÍ érintő
Szolnok Felszíni Yízmú és Szolnok Városi Szennyvíztisztitő telep fejlesztését és építését e
Koncessziós Szerződés keretében átadjÍk a koncessziős páIyinat nyertese iútal alapitottYiz-
és Csatornaművek Koncessziós Részvénytársaság Szolnok (székhelye: 5000 Szolnok, Yizmíj
u. 1', cégjegyzékszáma: 16-10-00168)2 gazdasági társaságnak (a továbbiakban: Koncessziós
Rt.).

Az Önkormányzatokképviselő testületeik áItaIhozotthatározatuI<kal felhatalmazzák az érin-
tett települések polgármestereit a jelen Szerződés aláirására.

A Koncessziós Rt. elfogadja az e|őzőekben meghatározott feladatok ellátására vonatkoző kö-
telezettséget a jelen Szerződés szerinti feltételek mellett;

Szerződő felek között eziton létrejött Koncessziós Szerződés a következő dokumentumokat
tartalmazza. melyek a Szerződés részét képezik' annak részeként olvasandók és értelmezen_
dők;

a) A Koncessziós Szerződés Cikkei

b) A hozzá hrtoző Mellékletek' nevezetesen :

o I. sz. Melléklet: A Koncessziős Szerződés hatásterületének minden adata,
amely a jelenlegi üzemeltető szewezetnél, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Víz-
és C satornaművek Részvénytársaságnál találhatő, valamennyi dokumentáció
az 1995. december 31-i állapotnak megfelelően.

i
társasdg 2003. janudr. 31. napjúval kijzös mege{yezéssel a Koncessziós Szetződéses jogvispnyt megszüntették,
A koncesszióba adó onkormányzatokntúl jeltiltük a szerzÍídést altÍíró képviselő (polgóimestei) nevét.

2A koncessziós ptÍlytÍzat nyertese, Dr. Kaposvttri Kózmér (született: Szolnok, an.: Tóísi Emília, szem.ig.sz.: AP
701180) Szolnok, Tabún 25, sa alatti lakos, mint magdnszemély nyerte meg u koncessziós pólytÍzatot, és u
jogszabúlyi előírdsoknak megfelelően 1995. június 23-án Víz- és Csatorngmíívek Koncessziós Részvénytúrsa-
stig Szolnok (székhelye: 5000 Szolnok, Víz,míí u. 1., cégjegyzékszdma: 16-10-001613) elnevezéssel gazdastigi
társasdgot alapított, amely koncessziós tdrsasdgkéntjogosult gyakorolni a koncesszitjsjogokat.
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o 2. sz. Melléklet: A Koncessziós Rt-re bízott vagyon 1995. december 3 |-i áIla-
potnak megfelelő leltár a.

Megegyzés: az I. és 2. sz. Mellékletek tényleges átadás-átvételére t996' január
15-ig kerül sor.
o 3. sz. Melléklet: Azijzleti terv, amely apiiyÍnat II. része.
o 4. sz. Melléklet: A központi költségvetés részbeni finanszírozásával megvaló-

suló két nagy beruhélzás: Szolnok, FelszíntYizmu és Szolnok Városi Szerrny-
viztísztítő Telep részletes dokumentáciőja apályÍnat III. Fejezetének megfelelő
tartalommal.

C 5. sz. Mellékletl: A rekonstrukciók és felújítások terve, amelyet a szerződő fe-
lek ötévenként készítenek eltelepülésenkénti bontásban. Az erre vonatkoző e|-
járási rendet a 20. Cikk rögziti.

I. FEJEZET
Aszerződés általános jogi_ és gazdasági feltételei

2. Cikk
A koncesszió meghatározÍsa

A koncessziőba adó Önkormányzatok e Szerződés keretében a tulajdonukban lévő helyi
vizlközmíjveik üzemeltetésével, építésével, részbeni ftnanszitozásával, tervezésével, a strand-
fiirdők üzemeltetésével' a Felszíni Yízmú fejlesztésével és a Szolnok Városi Szennyviztisztító
Telep építésével megbizzák a Koncessziós Rt-t.
Egyidejűleg kötelezik magukat arra, hogy megfelelő állapotban (az I- és 2. Mellékletekben
meghatározottak szerint - bocsátják Koncessziós Rt. rendelkezésére a szolgáltatás e|látásához
szükséges összes mútárgyat, egyéb eszközöket, melyek azonosak a saját- és részben állami
költségvetésből megvalósított létesítményekkel és az Önkormfulyzatok kizárólagos tulajdonát
képezik'

A Koncessziós Rt' jelen Szerződés aláirásával megszerzi aZ előzőekben felsorolt
viz1közmúvek és egyéb vagyontárgyak működtetésének' mint koncessziós tevékenysé g gya-
korlásának kizárólagos jogát a szerződő felek által meghatáxozott időtartamra.

Az Önkormányzatok megtartjak maguknak a koncesszióba adott tevékenységek ellenőrzésé-
nek a jogát, és meg kell kapniuk e jog gyakorlástthoz szükséges minden információt a Kon-
cessziós Rt-től.

A Koncessziős ezen Szerződés aláírásátő| számitott 90 napon belül saját többségi részesedé-
sével belftildi, szolnoki székhelyu gazdasági társaságot - korlátolt felelősségű társaságot,
vagy részvénytársaságot - köteles alapítani, mely koncessziós társaságként jogosult gyakorol-
ni a Koncessziós jogokat'

mazta 2010-ig a pólydzat negyedik részének megfelelő tartalommal. A Koncesszitjs Szerződés 5. Cikk a.) pont-
jában meghgtdrozott kiemelt koncessziós tlffizetési kötelezettség az eredeÍileg tervezetÍ 2000. december 3t.
helyett 2003. december 31-ig módosításra keriilt a szerződtÍÍelek akaratlÍnak megfelelően az időközben meg-
valósított nagyberuhdzósokra tekintettel. Ez az indoka annak, hogy ax eredeti rekonstrukciós terv átdolgoztisra
került, és a tovtÍbbiakban ötlh,enként hatórozztÍk meg a rekonstrukciós és felújítási terv tartalmdt telepíilésen-
ként a szerződőfelek. Hatdlyos: 2005. január 01-tdl.
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A Koncessziós társaság alaptőkéjének mértéke legalább a váIasztott gazdasági társasági for-

máho z lartoző törvény minimum.

'A koncessziőba adó Önkormányzatok a jelen Szerződés teljesítését a koncessziós társaság

Feliigyelő Bízottságánkeresztül - melybe jogosultak tagokat delegálni - ellenőrzik.

A koncessziós társaság a koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának jogát az Önkormány-

zatokhozzttjáru1ít u 
''?ktil 

nem ruházhat1a át, valamint azt más gazdaságl társaságba nem

pénzbeni hozzájáruIásként nem viheti be.

A Korr..r, zíői a jelen Koncessziós Szerződésben kötelezettséget vál1al arra vonatkozőan,

hogy a Koncessziós Szerződésben rögzített követelményeket az általa alapított gazdasági tár-

saság Alapító okiratában érvényesíteni fogja.

A szerződő fe1ek megállapodnak abban' hogy a koncessziós társaságnak más társaságba törté-

nő beolvadására,vagy összeolvadására nem kerülhet sor'

A Koncess ziős Szerződés időtar1ama alatt a koncessziós társaság jogosult az önkormányzati

törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak birtok|ására,hasznáIatára és hasznainak szedésére. A
koncessziós társaság a tirtóLáua Jott, kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő

vagyontárgyakra vonatkozó hasznáIattjogát nem idegenítheti el' valamilt 
.azt 

nem pénzbeli

hozzÍtjáru|isként, más gazdaságt társaságba nem viheti be kivóve, ha az Ónkormányzatok ezt

másképp hagyják jóvá.

A Koncessziós fe1elős a szo\gáItato gazdasági társaság tevékenysé géért, melynek rcányítását a

je|en Szerződésben foglaltak szerint kell végeznie. A Koncessziós a szolgáItatő gazdasági

társaságot saj át kocká zatár a üzemelteti'

3. Cikk
A Koncess ziős Szerzódés időtartama

A jelen Szerződés időtartama 35 (harmincöt) év, azaz: 1996. január l-től - 2030. december

3 1 -ig tart.

ASzerződés a felek áItali aláírással1ép életbe'

4. Cikk
A Koncessziós felelőssége

Miután a Koncessziós Rt' az I- és 2. Mellékletben meghatérozottak szerint átvette 1996. janu'

ár 1-vel a koncessziós tevékenységhez szükséges vagyontárgyakat, a Koncessziós Rt. felelős-

sé válik a szolgáItatő gazdaságí társaság megfelelő szintű működtetés éért, a szerződés tfugyát

képező víz1köimúv,.k 1uí'-, sLernyvíz- és csapadékvízháIőzat, i11etve szernyviztisztító telep

a kapcsolódó 1étesítményekkel) teljes köní, folyamatos és szakszení üzemeltetéséért, és a fe-

lek által elfo gadott b eruház ások titemterv szerinti me gv aló sít ásáért.

A koncessziós társaság köteles a mindenkori hatósági előírásoknak megfelelő ivőviz minősé-

gu vizet biztosítani, u korr."rr'iós tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi előírások be-

tartásáva]r.

,ődés 5' Cikkében sprepelt' a pénzügyi feltételek: kon-

cessztds-áii 4tzetéie cím ulatt. Ennek a szövegrésznek az tithelyezése vtÍItozatlan tartalommal a 2. Cikkbe indo-

kolt.
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A környezetvédelmi előírások folyamatos betar1ása a koncessziós társaság feladata' felel mind-

azon kírokért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek, viseli az ezze7kap-

csolatos szankciókat.
A Koncessziós Rt. köteles az általánospolgári felelősségét a koncessziós tevékenység kezdetekor

- a jogelcíd gazdaságitársaságnál a|kalmazott- meglévő biztosítási szerződésekkel is lefedni.

5. Cikk
Pénzügyi feltételek: koncessziós díj fizetése"á;'Kon..'sziós 

Rt. kiemelt díjfizetési kötelezettsége |996. január l-től 2003' december

3l-ig a Koncessziós Szerződés I. és II. számutáblázatokbanrészletezett koncessziós díjfi-

zetési kötelezettségétől - amely I.216'013 eFt volt * eltérően a jelzett időtartam alatt

megvalósu|t újabb beruházásokra tekintettel, a Koncessziós Rt. összesen 3.552.623 eFt'

azazz Hárommilliárd_ötszázötvenkettő millió-hats zázhuszonhár omezer forint kon_

cessziós díjat fizetett.
b)' A Koncessziós Rt. 2004. évtől 2030-ig terjedő időszakra minden gazdaságt évben

az a|ábbiak szerint megállapított koncessziós díjat köteles fizetni:
bla. az alaptevékenységek3 - víztermelés,_kezelés,-elosztás, szennyvíz gyűjtése' kezelé-

se, fürdőszolgáltatás - adozÍs előtti nyereségének 75 %o-a mértékéig köteles koncesziós

dl1at fizetnr. A koncessziós dij százalékos megosztása a koncesszióba adók között:

Szolnok: 79,00 0/o

Rákóczifalva: 6'22 o/o

Rákócziújfalu: z,38 oÁ

Újszíszz
Zagyvarékas:
Szászberek:

7'66 oÁ

4,50 o/o

1,24 o

Megiegyzés: A koncessziós díj százalékos megosztása a koncesszióba adó önkormány-

zatoizóoz. 12. 3I-i nettó vagyonértéke és a 2003. 12.3I. szerinti (2003. évi) értékesítés

nettó árbevétele súlyo zott át|agának két tizedes pontosságig meghatározott száza|éka

mindaddig' amíg új nagy beruh ázás miatt nem vá|tozik a vagyon arány és a konces sziőba

adők az új felosztási arán74 meg nem határozz(k.
blba. a|apdt1 meghatétrozása esetén a tárgyévben az adott településen beszedett alapdíj net-

tó összegének95Yo-a illeti meg a koncesszióba adó önkormányzatot(okat).
Megiegyzés: A Koncessziós Rt-t megillető 5 oÁ alapdíj hányadot a b/a. pontban foglalt

ataptevet<enységek adozás előtti nyereségének meghatározásáná| figyelmen kívül kell
hagpi!

\ A Koncessziós Szerződés aláírdsakor az 5. Cikk a.) pontjának szövege:

,,a.) Koncessziós kiemelt díjft'zetési kiitelezettsége 1996. janudr l-tiíl 2000. tlecember jl-ig a pá'lytÍzat I. és II. sz.dmú tábltÍ-,

zatokban részletezetÍ koncíssziós tlffizetési kö}elezettsége, illetve a beruhtiztisokban való Jinanszírozási kötelezettsége dll

fenn a Koncessziósnak, amí 1,216.b13 eFt, azfiz: Egymítlidrtt-kettősztiztizenhatmÍltió-tizenhdromezer Íorint, ílletve ennek
'megfelető 

Felszíní Vízmíí Szennyvíztiszítómíí beruhdztÍsdban, és a nem tdmogatott mííszakí tartalmat magdba foglaló
r ekonstrukciti ban való term észetb eni ho zztÍj árulástÍt j elentL "
2 A Koncessziós Szerződés altÍírdsakor az 5' Cikk b.) pontidnak szövege:

,,b') A Koncessziós 2001. janudr l-to'l 2030. december 31-ig terjedő itlőszakra minden gazdasdgi év adóztÍs előtti nyeresége

7;%uának mértékéig köteles koncessziós díjatfizetni' Ezen ídőszak alatt a koncessziós díjból az iinkormányzatokkal törté-

nií egyeztetés mellett, sajdt mííkiidési körében a víxíkii7míívek, fürdők és egyéb vagyontdrgyak vonatkoztÍsdban értéknövelÍí

fehjitdsokat, beruhdzlÍsokat végez, melyek az illetékes iinkormlínyzatok vagyonát növelik." Az ítlézííjelben lévő szöveg

módosítva: 1998. március 31'én'

'Az 1gg8. március 31. napjdn kelt Koncesszíós Szerződés 1, sztÍmú módosíttístÍval lépett hatdlyba az az elv, hogy a koncesz-

szitÍs díj megdllapítástÍnil az alaptevékenységek - vízelláttÍs, csatorntÍztÍs, fiirdőszolgtÍltatás _ ailóztÍs elíítti nyereségét kell

figyetimbe iernL Ennek az volt az indoka, hogy a koncessziós ttÍrsastÍg egyéb tevékenységei ne befolytísoljdk a koncesszi-

ós dffizetési kiitelezetÍséget. Hatdlyos: 1998' mdrcius 3l-tóíL
aHaíátyos: 2005' január 01. napjtÍtól. Amennyiben alapdíj bevezetését hatdrozza el az önkormányzat, akkor az' atlott tele-

piilésin beszedetÍ alaptlíj 95%-a ítleti meg az önkormdnyzatot, és a Koncessziós Rt-t megíIlettí alapdíj htÍnyadot a b/a.
^pontban 

meghattÍrozitt alaptevékenységek adtiztÍs eltítti nyereségének meghattírozúsdndl figyelmen kívül kell hagyni.
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Ezen időszak alatt a koncessziós díjból az önkormányzatol<kal történő egyeztetés
mellett, a Koncessziós Rt. saját működési körében a víz1közművek és flirdők vonatko-
zásában órtéknövelő felújításokat és rekonstrukciókat, valamint beruházásokat végez,
melyek az illetékes cinkormányzatok vagyonát növelik. Szerződő felek évente megál-
lapítják a közművagyon értékének esetleges váItozását, figyelemmel az q míitárgyak
létesítésére'

lAmennyiben a koncessziós társaság bizonytja, hogy az adott tárgyévben előre nem
látható esemény(ek) a Koncessziós Rt. nulla vagy negativ számviteli eredményu mű_
ködéséhez vezetne, akkor a koncesszióba adók vagy soron kívüli közizemt díjeme-
léssel, és /vagy a koncessziós díjfizetési kötelezettség csökkentésével eztkompenzál-
ják annak érdekében, hogy a 28. Cikk második bekezdésében megfogaImazott elv
maradéktalanul érvényesülj ön'

'A Korrcessziós Rt' a koncessziós díj terhére a koncesszióba adó önkormányzatok
megrendelése alapján végzi az áItalakezeltviz1közmíiveken szükséges felújításokat és
rekonstrukciókat' Vannak olyan víztközmíivek' amelyek több koncesszióba adó ön-
kormányzat érdekét szolgálják. Amennyiben ilyen víziközművön történik felújítás
vagy rekonstrukció, akkor ennek az e|Ienértékét be kell számítani az érdekelt önkor-
mányzatoknak járó koncessziós díjba. A megrendelő az érintettek közül a legnagyobb
vagyoni arfunyal rendelkező önkormányzat. Ha eZ nem fedezi a rekonstrukciós és
felújítási munkák ellenér1ékét' akkor a maradványérték a kcjvetkező évben (években)
esedékes koncessziós díjba beszámítandó.
Amerrrryiben a fontossági sorrendet Íigyelembe véve nincs olyan értékű rekonstrukciós
és felújítási munka, amely eléri az adott önkormányzatnakjáró koncessziós díj össze-
gét, akkor az a következő évben (években) esedékes koncessziós díjhoz hozzáadandő.

A nem lakossági fogyasztók felé az üzemeltető Koncessziós Rt. által kivetett és be-
szedett közműfejlesztési hozzájárulás [a közműves ivóvízellátásrőI és a közműves
szennyvízelvezetésről szőlő38lI995' (IV. 5.) Korm. rendelet 4. $ (2) bekezdése3]
teljes mértékben a Koncessziós Rt-t illeti meg' IJgyanez vonatkozik az egyéb fejlesz-
tési célú befizetésekre is.

,
tervezett koncessziós dffizeÍési kötelezettséget előre nem ldtható rendkívüli események befolytúsolhatjttk, ami-
kor a szerződő feleknek dönteni kell arról, hogy rendkíviili díjemeléssel biztosítjtÍk-e a koncessziós díj megkép-
ződését, illetve részben vagy egészben lemondangk arrtil az adott tárgyévben.
HatóIyos: 2004. január 0 1. napjdtól.

2Hatályos: 2004. janutír 01. napjtÍtól..

3,,Gazdálkodó 
szervezet óhal kért bekötés megvalósítúsdhoz vugy a részére nyújtott szolgtÍltatds mennyiségé-

nek növeléséhez, illetdleg minősége igényelt javítósdhoz _ luktÍsszövetkezet és önkormónyzat tulajdonúban
lévő lakóépületek elhelyelésére szolgtÍló ingatlanok kivételével _ a szolgtíltató részére víziközmiÍ-Íejlesztési
hozztÍjdrulóst kell Jízetni. A hozzájárulds mértéke az igényelt szolgáhatúshoz szíikséges fejtesztés költségeinek
arónyos része. A vízik?jzmíí-Íejlesztési hozztíjárulás elkiilönítetten kezelendő, és kiztÍrólag a víziközmíí fejlesz-
tésére fordítható,''
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II. FEJEZET

A koncessziő tárgya és kiterjedése

6. Cikk
A szolgáltató létesítmény

Jelen Szerződés az Önkormányzatok 1996. január 1-én tulajdonában lévő, illetve ezt követő-
en, a koncessziós időtartam alatt tulajdonába kerülő víziközmúvek, valamennyi vagyontárgy
koncessziós üzemeltetésére készült és annak előírásait tartalmazza.
A szo|gáltató létesítmények jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiYiz- ós Csatornaművek
Részvénytársaságban vannak, mely gazdaságí társaság 1995. december 31-vel jogutódlással
megszűnik ' |996' január 01-vel átadásra kerül az Í. és 2' sz. Mellékletnek megfelelően a kon-
cesszióba adó önkormányzatokat illető vagyon, valamint minden megszerzett egyéb vagyon.

7. Cikk
A szolgáltatás kizárólagossága

A Koncessziős Szerződés ideje alatt az Önkormányzatok a Koncessziós Rt-re ruházzák át a
tulajdonukban áIIő létesítmények koncessziőba történő izemeLtetését, mint időleges (35 év)
kizárólagos jogot, valamint a koncessziós tevékenység gyakorlását, ideértve az ivővízellátást,
szennyvízkezelést, csatomaviz fogadást, a létesítmények karbantartását, rekonskukcióját és
fejlesztését, a külön részletezett' kiemelt beruházások végrehajtását, továbbá a szolgáltatási
díjak kirovását és beszedését (együttesen ,,koncessziós jogok'').

8. Cikk
A koncesszió területének meghatározása

A koncesszió területi hatáIya a koncesszióba adó Önkormányzatokközigazgatási területével
egyezik meg.

9. Cikk
A koncessziós terület revíziőja

Technikai, vagy gazdasági megfontolások, illetve az Önkormányzatokközigazgatási tertileté-
nek esetleges módosulásai miatt szükség lehet a Koncessziós Szerződés hatásterületének
megváItoztatÍsÍra.
A szolgáltatásnak ezek a fontos módosításat a szerződő felek számátajogot formál arra, hogy
utólag ezt a Koncessziós Szerződésben átvezessék.

10. cikk
Köz- és magánutak használata

A Koncessziós Rt-nek az izemeltetési, karbantartási és felújítási jogainak gyakorlásakor al-
kalmazkodnia kell a jelen Koncessziós Szerződéshez és a közutak szabályainak valamint a
magánutak tulaj donosainak elvárásaihoz.

A Koncessziós Rt. feladata az összes szükséges engedély (útfelbontási-, építési-, stb.) meg_
szerzése.
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III. FEJEZET

Üzemeltetés

11. Cikk
Üzemeltetési Szabályzat

AzlJzemeltetési Szabá|yzatmagába foglalja azivőviz-bekotési, szennyvizbekötési szabályo-
kat, az ingatlan-bekötések és vizmérők, illetve szennyvizmérők technikai elrendezését, a ftze-
tési és egyéb rendelkezéseket. A Koncessziós Rt. köteles feladatát a jelenleg üzemeltető szer-
v ezet izemelt eté s i szab áIy zata s z erint v é gezni, m e ly ké s őbb mó do s ítható .

AzlJzemeltetési SzabáIyzattartalmi követelményeit a 2I|2OO2. (IV. 25.) KöViM rendelet - A
víziközmuvek üzemeltetésérőll -, valamint az MI-10-448-I9gO. előírásai szerint kell alkal-
mazni. Mindenkor figyelembe kell venni a hatályos Yizngy Törvény és egyéb idevonatkozó
j o gszab ályok e tev ékenys é g v é gzését előíró rendelkez és eit.

12. Cikk
Szolgáltatási Szerződés kívülálló féllel

1996. január 1-től kezdődően a Koncessziós Rt. az ivővíz-szolgáltatő, szennyvizelvezető- és
kezelő tevékenységgelkapcsolatos minden ismert kötelezettséget átvál'lal. Minden szeruődést,
amit a Koncessziós Rt. és egy kívülálló fél között a szolgáItatás keretében folyatni szükséges,
záradékkal'kellellátni, amelybiztosítja aszetződés továbbvitelének jogi kereteit'

IV. FEJEZET

Személyi szabályok

13. Cikk
Üzemeltető személyzet

Az izemeltetés ellátása során a Koncessziós Rt-nek a feladat ellátásában résztvevőkkel együtt
maradéktalanul meg kell felelni a vízközművek üzemeltetéséről szőIő a 2Il2002. (IV' 25.)
KöViM rendeletben foglaltaknak'
A Koncessziós Rt. feladata a mindenkori hatályos előírásoknak, szabványoknak megfelelő
ivővíz-szo|gáltatás; atisztitott, kibocsátott szennyvíz paramétereinek előírt határértéken belül
tartása, aközegészségügyi követelményeket kielégítő fiirdőszolgá|tatásbiztosítása.

A Koncessziósnak Rt-nek át kell venni a szo|gáItató rendszert jelenleg izemeltető lász-
Nagy{<un-Szo1nok Megyei Yiz- és Csatornaművek Részvénytársaság 1995. december 31-i
állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység közigazgatási területére eső teljes munkajogi
személyi állományát.

] A Koncessziós Szerződés megkötésekor u 18/1992. (WI. 14.) KIIVM rendelet _ a vízikiizmíívek üzemeltetésé-
nek követelményeiroT _ volt hatóIyban, amely az előzőekben megjelölt jogszabdlyra vdltozott. A 13. és 43.
Cikkben gutomatikusan az új jogszabóly keriilt feltüntetésre, amelyet mdr ott kiilön nem jeliiliink.
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A Koncessziős Szerződésben foglalt szolgáltatási tevékenység megkezdésétől _ 1996' januátr

1. nap.1ától _ teljes köní jogutódlással az átvettmunkavállalókat foglalkoztatni kell.
A Koncessziós Rt. az iljabb Kollektív Szerződés megkötésóig köteles biztosítani a jogelőd

gazdasági társ as ágnál hatályo s Kollektív S zerző désb en fo glaltakat.
Bármely fél jogosult kezdeményezni a Kollektív Szerződés módosítását a koncesszióba adást

követően, első alkalommal.

14. Cikk
A Koncessziós helyi képviselője

A Koncessziós köteles egy helyi képviselőt állandóan az izemeltetó gazdasági társaság szék-

helyén biztosítani' A Koncesszíős a helyi képviselőn keresztül gyakoro1ja a fogyasztókkal
szemben fennálló ellenőrzési jogát.

V. FEJEZET

Az infrastruktúrára és a berendezésekre vonatkozó előírások

rs. cikk
Általános elvek

A kivitelez ési munkák feltételei a köv etkezők :

o A javító- és karbantartási munkákat a Koncessziós Rt. saját költségére hajtja végre.

o A bekötésekre vonatkozó munkák a 18_19. Cikkek szerint lesznek végrehajtva.
o A felújítási munkák a 20. Cikkel összhangban lesznek végrehajtva.
o A rendszerbővítését cé1ző íjmunkákat a 21. Cikk szerint kell végrehajtani.

A Koncessztos Szerződés révén a Koncessziós Rt. _ a saját érdekében és költségére - min-
den, a jó működéshez szükséges beruházást megvalósíthat a hatástertiletén belül. Ezek a

műtárgyak és csatornák a koncessziós rendszerbe integrálódnak azt követően, hogy a

szolgáltatőezeketaműtárgyakathasználatbavette.

16. Cikk
Karbantartás és javítás

Minden üzemeltetéshez hrtoző Ítt'adott vagyontárgy, mútárgy, felszerelés és anyag - beköté-
seket is beleértve - ajó gazda gondosságával való karbantartása és javítása saját költségére a
Koncesszió s Rt. feladat át kep ezt.

17. Cikk
Javítási munkák végrehajtása

Ha a létesítmények és berendezések karbantartása a Koncessziós Rt. szándékos mulasztásából
adódóan marad e|, az Önkormanyzatok a felszólítástól számított 48 óra elteltével a szolgá|ta-

tási biztonsághoz szükséges munkákat (mással is) elvégeztetheti, a Koncessziós Rt. költségé-
re.



- 11-

IJgyanezt az eljárást kell alkalmazni abban az esetben, ha az utpá|yéú', vagy a járdát nem meg-

felelő módon állította helyre egy há|őzati javítás vagy új létesítmények építése, kivitelezése
után.

18. Cikk
A rákötés szabályai

]. Ivóvízvezeték esetén :

Az ingat|an tulajdonosokat kiszolgáló bekötő vízvezetékek megépítése - melyen a gerincve-

zetéktőI avízmérőtg terjedő szakaszt kell érteni - a szolgáltató (Koncessziós Rt.) feladatát

képezi.

A bekötővezeték első létesítósének költségei a megrendelő fogyasztót terheli'
A bekötővezetékekközterületi szakaszaí a Koncessziós Szerződés integráns részét kepezik.

A bekötővezeték építési munkákat a tulajdonos megrendelésétől számitott 30 napon belül kell
elvégezni a Koncessziós Rt-nek, a szükséges engedélyekbeszerzési kötelezettségének meg-

követelésével.

A Koncessziós Rt-nek joga van ar:ra, hogy mielőtt megkezdődik a bekötővezeték építése, el-
Ienóizze a belső háIőzatot abból a Szempontból, hogy megfelel-e az izemeltetési szabályok-
nak. Minden olyan módosítást kérhet, me1y a belső rendszert alkalmassá teszi az előírások
szerinti iizemeltetésre, és e munkák elvégzéséig elhalaszthatja a közterületi bekotővezeték
építését.

A bekötővezetékkarbantartását a közterület alatt a Koncessziós Rt. biztosítja saját koltségére.

Az ivővizvezeték magánterületre eső építése, javítása és karbantartása nem Koncessziós Rt.
kötelezettsége.

A kötelező közmű-nyilvántartással kapcsolatban előírt geodézíai bemérésekrőI a bálőzatba
bekapcsolást kezdeményezőnek kell gondoskodnia. A bekötővezeték megépítéséhez, átalaki'
tásához és megszüntetéséhez a Szolgáltató (Koncessziós Rt.) előzetes írásbeli hozzá!áruLását
be kell szerezni, ami a szükséges hatósági engedélyek megszerzése alólnem mentesít.

Azt, aki a Szolgáltató (Koncessziós Rt.) hozzá4árulása nélkül végez bekötést, a bekötéssel
összefiiggő építmények,berendezések, felszerelések elbontására, illetőleg leszereléséÍe,vagy
átalakitásÍra a szolgáItató kérésére ajegyző köte1ez(het)i, ajegyző az ingatlanok bekötését a
tulaj donos költségére elrendelheti.

A Koncessziós Rt. a Ptk. 685. $ c) pontja szerinti gazdálkodó szewezet esetén a bekötést *

szerződésben meghatározott - viz1közműfejlesztési hozzájáruIás fizetéséhez kötheti. A fej-

l e s zté s i ho zzáj áruIás kizár őIag a v iztko zmú fej 1 e s zté s ére fordí tható.

2. Szennyvízvezeték esetén :

A jegyző az érintett szakhatóságok álláspondának Íigyelembevéte1ével kötelezheti a tulajdo-
nost:
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a) A szennyv íz torzsháIőzat menténfekvő ingatlan hálőzatbavaló kötésére, ha azt az
ingatlanon keletkező szennyv izek köze gész s égügyi, kcirnyezetvédelmi vagy
vizgazdá|kodási szempontból káros elhelyezésének megszüntetése indokolja;

b) A szennyvizelvezető művet károsító - külön jogszabáIy szerint megállapított -
szennyezés esetén vagy ilyen szennyezés megelőzése érdekében a szennyviz előzetes
tisztításához szükséges berendezés létesítésére, a meglévő korszerűsítésére és
üzemeltetésére.

A használt vizek a ktlzcsatomába egy közbenső vezetéken át juthatnak.

A Koncessziós Rt. köteles bejelenteni az illetékes önkormányzatnak azoknak a tulajdonosok-
nak a nevét, akik technikai okokból a közcsatornára tudnak kötni, de bekcjtési kérelmet még
nem nyújtottak be'

A csatlakozó munkákat, a meglévő bekötővezeték átépítéseit (mely alatt a közcsatornátől az
ingatlan telekhatáráig terjedő vezetékszakaszt kell érteni), a Koncessziós Rt. kc'teles e|végezni
akkor, amikor több bekötővezeték építése vonható össze és végezhető el egyidejűleg.

A munkákat a tulajdonos megrendelésétől számitott 30 napon belül kell elvégezni az iőőjárá-
si-, építési feltételektől ftiggően a sztikséges engedélyekbeszerzési kötelezettségének megkö-
vetelésével.

A Koncessziós Rt-nek joga van arra, hogy mielőtt megkezdődne a bekötő csatorna építése,
ellenőrlzze a belső csatornaháIőzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e az izemeltetési
szabályoknak.
Minden olyan módosítást kérhet, mely a belső rendszert a|ka|massá teszi az előírások szerinti
üzemeltetésre és e munkák elvégzéséig elhalaszthatja aközterileti bekötő csatoma építését.

A bekötő csatomák karbantartását a közterület alatt a Koncessziós Rt. biztosída rendeltetés-
szerií használat esetén, saját költségére. E karbantartás jelenthet esetleges dugulás-elhélritást,
vagy javítást, de ha ez abeavatkozás a csatornahasználő hibájából szükséges, akkor a beavat-
koz ás kö ltsé gét a használőr a átháríthatj a.

A bekötő csatornák közterületi szakaszai a Koncessziós Szerződés integráns részét képezik.

A bekötő csatorna magánterületre eső részének építése, javítása és karbantartása az ingatlan
tulajdonosainak vagy hasznáIőtnak feladata, és ennek költségeit viselni tartoznak.

19. Cikk
Kiizösségi vízbekiitések, bektitő csatornák

Közösségi bekötővezetékek építési áthe|yezését és áúépítését az érdekelt önkormányzat költ-
ségére kell elvégezni, akár települési ingatlanról' közösségi WC-ről, vizeldéről vagy mosó-
helyről legyen szó.

A közösségi bekötő csatornák karbantartására a 16. Cikkben meghatétrozottak szerint kel1 el-
járni.
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20. cikk
Felújítás

lvalamennyi átadott vagyontárgy műszakilag szükséges felújítását a Koncessziós Rt. végzi a
koncessziós díj és minden egyéb' a szerzódő felek által biztosítható forrásból, beleértve a pá-
Lyázati lehető sé geket is.
A rekonstrukciók és felújítások tervét a szerződő felek ötévenként készítik el településenkénti
bontásban, melyre vonatkozó eljárási rend az alábbi:

a Koncessziós Rt' javaslatot tesz * első alkalommal a 2005-20l0-ig terjedő
időszakra 2004. december 31-ig, ezt követően pedig legkésőbb alejárat évének
december 31. napjáig - a koncessziőba adóknak az elkövetkezendő öt évben
v árhatő rekonstrukció s és felúj ítási munkákról.
A rekonstrukciós és felújítási terv településenként tartaLmazza az előirányzott'
feladatokat és annak költségeit. A feladatok ellátásához sztikséges becsült költ-
ségek évente a megvalósítás évéig a költségvetési törvényben meghatározott
fogyasztói árnövekedés mértékével módosulnak. A koncessziós díj terhére
végzett munkák árképzésónek áttekinthetőnek és a koncesszióba adók részéről
ellenőrizhetőnek kell lennie, amelyet az adott munkára vonatkozó tételes költ-
ségvetés biztosít.
A rekonstrukciós és felújítási tervben szereplő előirányzott feladatokon túl el-
sőbbséget élvez minden olyan, a tervkészítés időszakában előre nem látható re-
konstrukció és felújítás, amelyet célszeníségből, vagy egyéb más okból a sZeF
ződő felek szükségesnek tartanak. Ebben az esetben az érintett' szerződő felek
ezt a tén1fr' írásban rógzit1k, és ekkor a felújítási tervben szereplő feladatok -
amennyiben azoknak nincs meg egyéb fonásból az anyagi fedezetük - a követ-
kező évre (évekre) elhalaszthatók.

o Az izemszerú működéshez szükséges rendkívüli, halaszthatatlan felújítási és
rekonstrukciós munkák koncessziós díj terhére történő Soron kívüli eIvégzésé-
rő1 a Koncessziós Rt. önállóan jogosult dönteni, amelyet az indokoltságigazo-
lását követően a koncesszióba adók elismernek.

21. Cikk
Bővítés

Az Önkormányzatokberuházásában, ftnanszírozásában megvalósulő jvővízhálőzatot és csa-
tomahá|őzatot' valamint egyéb létesítendő műtárgyakat bővítésnek kell tekinteni, mely maga
után vonja a közművagyon ncivekedését.
A Koncessziós Rt. véleményét a tewezés folyamatában ki kell kérni' Véleményétől eltérő
létesítmény,hálőzat, építmény létrehozása után nem kötelezhető ezek működtetésére. A kivi-
telezési munkák elvégeztetéséhez a többi vállalkoző árajánlata mellett a Koncessziós Rt. ár-
ajánlatát is be kell fogadni kivéve, ha az Önkormányzatok reá bízták a beruházői feladatok
lebonyolítását. Az épített uj háIőzat rácsatlakoztatása a meglévőre, új műtárgy összekötése az
üzemben lévővel csak a Koncessziós Rt. általhajtható végre'

A Koncesszitis Szerződés megkötésekor a 20. Cikk szövege a következő volt:
,,Valamennyi átadott vagyontórgy mííszakilag sziikséges felújítása q Koncessziós feladatdt képezi, amelyet
saját köItéségére végez el."
Ez a szöveg pontosítúsra szorult, ugyanis az 5. Cikk b,) pontja alapjón a szerződőfelek akgrata arra irúnyult,
hogy a koncessziős tlíjból kerüljön sor a felújíttűsok elvégzésére, az onkormdnyzatokkal történÍí egyeztetés
mellett. Ez a gyakorlatbgn dltalúban azt jelenti, hogy a tdrgyevben szükséges felűjíttisi munkáknak a költségét
a Koncessziós Rt. megeldlegezi, amelyet utólag, a koncesszitjs díj meg|izetését követően részére a koncesszióba
a dó o n ko rm ányzato k kie gy e nlíten ek.
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A műtárgyak üzembe helyezését a Koncessziós Rt' biztosítja, amennyibe n az izemeltetési
feltételek, sz abványokb an előírt követelmények telj esültek.

J 'Amikor a munka bővítést, és ahhoz hrtozőműszakilag szükséges felújítást tartalmaz,a mun-
kák teljes beruhá.zási költségéből a felújítási hányadot a Koncessziós Rt-nek kell finanszírozni

J a zo. citt<oen foglaltaknak megfelelőei, azalábbi szabályok szerint:
o ha a bővítés kivitelezője a Koncessziós Rt.' a munkák teljes beruházási költségé-

J iil,:,i:HiT.:?,',:,',et:1ttü,ilTl'-J,T":,:1t-:?:"#J,',',1::"i,.1Ttf i,l,'ii-
szirozni, a koncessziós díj terhére,

t o ha a bővítés kivitelezője nem a Koncessziós Rt', a munkák teljes beruházási költ-

4 ségéből a felújítási költséghányadot maximum a tárgyévben esedékes, az érintett
települést(eket) koncessziós díj összegéig a Koncessziós Rt-nek kell finanszirozni

t úgy, hogy a felújítási költséghányadnak megfelelő koncessziós díjat megftzeti a

I koncesszióba adó(k) szám[tra.

l 
2 Az |995.június 23-án aláírt Koncessziós Szerződés idevonatko ző részét lábjegyzetként idéz-

I zük (megvalósult beruházásokra vonatkoző szövegrész).

r 22. Cikk
J A Koncessziós fél ellenőrzési joga

l A Koncessziós Rt-nek joga van ellenőrizni minden olyan munkát, melyben saját maga nem

J vesztészt.
Ez a jogtartalmazza a kivitelei tervekre vonatkozó véleményezési jogot is. A Koncessziós Rt-

t nek joga van a kiviteli munkák nyomon követésére. Ennek keretében szabad bejárása van aZ

' 
l építési munka területére. Ha valamilyen hibát tapasztal akivitelezésben, amely a jő üzemelte-

tést akadályozza, 8 napon belül írásban jelezheti észtevételét az illetékes önkormányzatnak.

J A Koncessziós Rt-t meg kell hivni az átadás-átvételi eljárásra, és joga van althoz,hogy észre-
vételeit az eljár ás j egyzőkönyvéb e me gtegye.J

á
1a zl. Ctt k negyedik bekezdése a Koncessziós Szerződés megkötésekor áz átdttirt ot tartalmazta:

l ,,Amikor a munka egyrészt bővítést, másrészt a Koncesszióst terhelő felújíttÍst tartalmaz, a munkdk teljes be-
l ruhdztÍsi költségébóíI a felújítósi húnyadot a Koncesszitjsnak kell viselni."

- 
Ezt a szövegréizt a 20. Cikkben foglakakkal iisszhangban kellett pontosítani, ugyanis a felújítósi hányad vo-
natkozúsában a Koncessziósnak csuk előlinanszírozósi kötelezettsége van.

I
-- 

'A Koncesszitis Szerződés alóírdsakor (1995. jílnius 23-a) a szerződő felek az alcÍbbi szövegrészt szerepeltették
a szerződés 2. lóbjegyzettel jelöIt helyén, Tekintettel arra, hogy mindkét kiemelt beruháztÍLs az elmúlt időszak-

l ban megvalósult, ex,ért az eredeti szövegrészt ltÍbjegyzetben idézzük.

| ,,A Koncessxiós a főváIlalkoaija az alóbbi kiemelt beruhdztísoknak:
''}' o Szolnok Felszíni Vízmíi teljes beruhózósa 1.528.308 eFt értékben, mely magóban foglalja az dllamilag

l nem tómogatott felitjító mííszaki tartalmat is.

l o Szolnok Kiizponti Szennyvíztisztító Telep építése 1.500.000 eFt értékben.

-l 
Megjegyzés: E két kiemelt beruhóztÍs teljes részletezése a pdlyázat IIL fejezetében talúlható, mely e Koncesszi-
ós Szerződés elválaszthatatlgn részét képezi 4. sztÍmú mellékletként."J

J
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Ha a kivitelezési munkák folyamán, vagy aZ átadás-átvételi eljáráson a Koncessziós Rt. nem
jelezte kifogásait - az íIletékes önkormányzat fe\é - a hibás kivitelezésre vonatkozőan, al<kor

az éúvételit és azuj műtárgyak alább meghatározottizeme|tetési kötelezettségeinek teljesítését
nem tagadhatja meg.

A munkák átvétele úán az illetékes önkormányzat a beruházást a Koncessziós Rt-nek üze-
meltetésre átadja. Ezt - mindkét fé| aláírásával _ jegyzőkcinyvben rögzítik. A Koncessziós Rt.

az átvétellel együtt megkapja az átadott rendszer megvalósulási dokumentációját.

A Koncessziós Rt. számos információvalbír az e|őtewekre vonatkozőlag: véleményét adhatta

a kiviteli tervezéshez. figyelemmel kísérhette a munkák kivitelezését, így nem vonhatja ki
magát az adott rendszerre vonatkozólag a Koncessziós Szerződéses kötelezettsége alól. Ha a

Koncessziós Rt. panasszal éI a kivitelezővel és a száILitőval szemben - akár közvetlenül, akár

az illetékes önkormányzaton keresztül - az érvényes törvényi lehetőségek alapján megtagad-

hatja a számára kedvezőtlen, gazdaságtalan, szabványLaIan, áItalánosan elvárható szint alatti
létesítmény üzemeltetését'

23. Cikk

A fogyasztók által épített háiJ'őzatok integrálása

Amikor a tewezett benlhá.zás alkalmas a koncessziós rendszerbe való integrálásra, akkor a

magánszemélyek kezdeményezésére a következők szerint kell eljárni:
A fogyasztók olyan megállapodást kotnek az illetékes önkormányzattal, melyben aberuhiuői
jogot az önkormányzatnak átad1ék' miközben a szükséges költséget biztosítják. A munkálato-
kat ez esetben a 21' Cikk szerint kell lebonyolítani.
Nem integrálható az engedéIy nélkül a Koncessziós Rt. műszaki elvárásaival ellentétesen
éptilt kcizmuháIőzat vagy egyéb létesítmény.

VI. FEJEZET

Pénzügyi záradékok

24. Cikk
A Koncessziós díjfizetési kötelezettségének időpontja

A koncessziós díjat a mérleg elfogadását követő 30 napon belül teljesíti a Koncessziós Rt.
Előteljesítés eszközölhető a szerződő felek külön megállapodása alap1án illetve megállapodás
nélkülKoncessziós Rt. előleget utalhat koncesszióba adók részére.

25. Cikk
A Koncessziós díjÍizetési késedelme

Amennyiben a Koncessziős Szerződés keretébenvégzett önkormányzatiközszolgáltató tevé-

kenység ellátási jogáért a Koncessziós Rt. á|Ía| fizetendő díj amegáIlapodás szerinti időpontig
megjelölt bankszámlára nincs átutalva, az Önkormányzatok jogosultak a nekik járó összeget a

Koncessziós Rt. b anks zámlájár őI leemelni.
További késedelem esetén késedelmi kamattal növelt összegre jogosultak az Önkorményzat-
ok.
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26. Cikk
A pénzü gy i zár adék ellenőrzése

Minden évben az e|ső félév vége előtt köteles átadni a Koncessziós Rt. az ÖnkormÍnyzatok-
nak a XV. FEJEZET 58-59. Cikkekben meghatározott dokumentumokat. Az Önkormányzat-
oknak joga van ellenőrizni a dokumentumokban található adatokat' A Koncessziós Rt. kellő-

képpen hozzáértő alkalmazottjainak be kell tudniuk mutatni minden, az ellenőrzéshez szüksé-

ges dokumentumot.

VII. FEJEZET

Az iv ővízellátás és csato rna szo|gáitatáts díj a és korrekciój a

27. Cikk
A vízdíj-elszámolási j árandóság

Az ingat\anon mér1 vizhasználat szempontjából a bekötési vízmérőn mért vizmennyiség az

irányadó.

Szennyvízelvezetési j árandóság

Szennyvízelvezetési járandóságot a szerrnyvízmérő szerint, vagy mérés hiányaban a csator-

naműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség után kell szÍtmítani fiiggetlentil

attól, hogy anrrak beszeruése honnan történt.

28. Cikk
A díjak megállapításának módja

Lz 1994. janvár l-vel hatályba lépő, az árak megáIlapításáról szóló 1990. évi módosított

LXXXVII. számu törvény értelmében az ivoviz- és csatomaszolgáltatá.s díjának megállapítása

az önkormányzatok képviselőtestületeinek hatáskörébe tartozik' Az onkormányzat, mint ár_

hatóság önkormányzati rendeletben a szo|gáltatás valamennyi igénybevevője szftmára térítési

díjat állapít meg.
Módosításukra a Szolgáltató (Koncessziós Rt.) kezdeményezésére javaslatának megfelelően
keriilhet sor.
1^z árakmegáI\apitásáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 8. $-ának rendelkezése szerint

az árat úgy kell megá|lapítani' hogy a hatékonyan működő vállalkozó (a Koncessziós Rt.)

ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az el-

vonásokra és a támogatásokra is.

'E cikknél indokolt idézni az úrhatóstúgi jogkör gyakorlójtíra vonatkozó jogszabályi előíruÍsokat annak érdeké-

ben, hogy a Koncessziós Rt-re bízott vízikijzmíí vagyon mííködtetésének, valamint az alapvető szolgtÍltatúsok

folyamatos ellcitdsónak anyagi feltételei biztosítva legyenek.
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29. Cikk
A kiinduló díj korrekciója

Az 1996. évi dijszámitáshoz az 1995. évi költségek szolgálnak alapul. A kiindulási díj mérté-
kéül vízértékesítésnél 7O,- Ftlm3, csatornaszolgáltatásnáí 40,- Ftlm3 jelenleg elfogadoit és al-
kalmazott díjat kell alapul venni.

A Koncessziós Rt. által előterjesztendő víz- és csatornadíj készítésénél figyelembe veendő té-
nyezők:

o Az adott évi központi áintézkedések ós inflációs tényezőkhatása avállalkozásra.
o A kormányzatí bérpolitikai elvek.
o Az új belépő létesítmények amortizációjából származő költségnövekedés.
o Az értékesítés volumenének egyik évről a másik évre való változása.

Bázisként a tfugyévi költségek szolgálnak' melyek a tervévre ismertté váIt fu- és inflációs
index-szel felszorzandók.
Ez adja az adott évre számitott költségeket, melyeket az értékesített víz-, illetve az elvezetett
szennyvíz mennyiségével osztva megkapjuk akét ágazat fajlagos önköltségét.

Képletszerűen:

ilA+i2B + i3Écs +iaE
Víz-csatornadíj : Ftlm3

isM

ahol:
i1: termelői árindex
i2: iú'lagbéríndex
i: : értékcsökkenés indexe
ia: e$}éb költségek indexe
i5 : mennliségi váLtozás indexe
A : anyag-, energiaköltség
B : bérköltség és személyi jellegű ráfordítások
Ecs: értékcsökkenés
E: egyéb költség
M : v íz- szennyv iz mennyi s é g
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-t vrrr. FEJEZET

-l 
Adóügyi szabáiryozÍts

30. cikk

-l {dók

I Minden, az áIlam- vagy a települések által megáIlapított adó- és illeték kifizetése - beleértve

-_ 
az építményekre és ingatlanokra vonatkoző adőkat - a Koncessziós Rt. teher- és feladatkörébe
tartoznak.Jtt' Ix. FEJEZET

l Jogviták rendezése
--+ 3r. cikk

J Szerződ,ő felek abban állapodnak meg, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat
elsősorban békés úton, peren kívül kísérelik megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyezte-

- l tés eredménlelenül zátul, akkor a jelen Szerződésre vonatkozőan szerződő felek kikötik a

- l Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

I x. FETEZET

J
J
J
=ÍJ
J
J
J
J
_l

A Koncessziős Szerződés vége
32. Cikk

A Koncessziős Szerződés kikiitött időpont előtti felmondásának esetei

o Amennyiben a Koncessziós a Szerződés a|áirásátől számított 90 napon belül saját többségi
részvételévelbelföldi (szolnoki) székhelyű gazdasági társaság alapitását elmulasztja.

o Ha a Koncessziős az általa alapított gazdasági társaság alapító okiratában apályázatl kiírás
alap1án a Koncessziós Szerződésben rögzitett követelményeket nem érvényesíti'

o Ha a koncessziós társaság a Koncessziós Szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági en-
gedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenysóg gyakorlását megtiItő határozat
közlésétől szémított 6 hónapon belül nem vá1ik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.

33. Cikk
A Koncess ziős Szerződés átruházása

A Koncessziós Szerződés minden részleges vagy teljes átruházása, minden változás a Kon-
cesszióst (a koncessziós jogot gyakorló gazdaságt társaságot) illetően csak az érdekelt felek
külön megállapodása esetén történhet.

A fentiek hiányában az 1lyen megállapodás formai hiba miatt teljesen érvénytelen.
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I Í f"'}*'tetés folytatása a koncesszió végén

l Az Önkormányzatoknak lehetőségük van kártérítési következmények nélkül a Koncessziós
'' Szerződés utolsó 6 hónapjában minden olyan lépésre, intézkedés megtételére, amely az ijze-

meltetés folyamatosságátbíztosítja, azonban amennyire csak lehet' csökkenteníke|Í az ize-
meltetőnek okozott zav art.

Az Önkormlnyzatoksnkjoga van arra, hogy minden olyan intézkedést megtegyenek' ami
megkönnyíti a továbblépést a Koncessziós SzerződésbőI az új üzemeltető rendszerbe.

A Koncessziős Szerződés lejártakor az Önkormányzatok a Koncessziós Rt-től a Szerződés
által biztosított jogokat visszaveszik.

35. Cikk
A koncessziób a adott önkormán y zati v agyon visszaadás a

A Koncessziős Szerződés lejár1akor a Koncessziós Rt' ellenszolgáltatás nélkül köteles - egy
elvárható karbantartottsági állapotban - visszaadni az Önkormányzatoknak minden vagyonát,
ami a Koncessziós Szerződés integráns részétképezi.

36. Cikk
A KoncesszÍós fél alkalmazottai

A Szerzodés felbontása vagy lejárta esetén az Önkormányzatok és Koncessziós Rt. közösen
v izsgálják meg a személyi kérdéseket.
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XI. FEJEZET

A szolgáltatás me gha tár ozása

37. Cikk
A Koncessziós Rt. kezelésébe adott ingatlan vagyonleltára

A mennyiségi és minőségi leltárt az Önkormányzatok az I995-ben üzemeltető cég szakembe_

reinek segítségévelkészítik el, mely a jelen Szerződés I-2 számtl mellékletét képezik.

Ebben po''to'u'. le kell írni a műtárgyak lényegi működés ét, az éIetkorukat, a muszaki állapo-

tukat és annak megjelölését, hogy milyen átalakítást vagy kiegészítő felszerelést igényelnek.

A Szerződés életbelépésétől számított 60 napos időintervallumban, a Koncessziós Rt. vagy

(szabáIyozásai szerinti) reális üzemeltetési állapotba tudja hozni aháIőzatot minden kiegészí-

tőjével egytitt, vagy javaslatot tehet a\eltár korrekciójára.

38. Cikk
A közművagyon átadása

Az önkormányzatok átadják - 1996. január 1-vel - a szolgá|tatáshoz tartozo összes létesít-

mény.t és tewrajzokat a Koncessziós Rt-nek' A Koncessziós Rt. átveszi azokat és l996.január
1 -vel megkezdődik üzemeltetési kötelezettsége.

Az izemeltetés megkezdésekor a Koncessziós Rt-nek rendelkezésére állnak azok a készletek

és egyéb anyagok, melyek a folyamatos szolgáltatás biztosításához, elIátásához szükségesek.

39. Cikk
Új létesítmények átvétele, a KoncesszÍós Szerződés időtartama alatt

A tewezett és megvalósított létesítményeknek a Szerződés alÍtírását követő átadása esetén

azok integráns részét képezik a Koncessziós Szerződésnek.

A 37 . Cikkben e\őírányzott leltárt az uzemeltető á|tal történő átvételek alkalmával ki kell egé-

szíteni az uj |étesitményekkel.

40. cikk
Különleges feltételek (vízszo|gát|tatás, csapadék- és szennyvízelvezetés)

1. Vízszolgáltatás

a) A viz exportja
A Koncessziós Rt. engedéll kaphat arra, hogy a műtárgyakatvízértékesítésre haszno-

sítsa a hatásterületen kíviili fogyasztók számáta is. Ezt az engedéLyt a koncesszióba
adó Ö nkorm ány zatok hatÍr o zatain ak kell j ó v áha gyni a.

b) Import
A szolgáltatási igény kielégítésére, a Koncessziós Rt. saját költségére, az onkormány-
zatok b eLeegy ezésével - szerző désen kívüli féltől - vizet v ásárolhat.
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,) Szállítás
Valamely külső v iz1közmíj izem engedélyt kaphat műtárgy kö lc sönhas znáIatélr a, v agy
saját költségén történő megvalósítására a haszonbérleti hatásterületen belül, hogy egy
küls ő hatásterüle t v ízellátását se gítse.

2. Csapadék- és szennyvízelvezetés

A Koncessztős Szerződés hatásterületén belül' egy másik közszolgáltatő szervezetnek
is engedéll lehet adni műtárgyak építésére és használatára, arnerlnyiben az áltaIuk
kezelt csatornahálőzat egy külső hatásterületen száIlit e műtárgyakb a szenny- éslvagy
csapadékvizeket.
Ugyanezt lehet alkalmazni az ipari üzemek által épitett csatornák esetében, kőrházi
intézményeknél és hasonló esetekben addig a pontig' ahol ezek a szennyvizek alkal-
masak lesznek a befogadóba vezetésre Vagy közcsatomába ömlésre.

Ha a míitárgy, illetve a vezeték képes kettő vagy
dé|fi az illetékes Önkormányzat adhatja ki, ha
megszerezte.

XII. FEJEZET

Üzemeltetés

41. Cikk
1. A szolgáltatottivővíz minősége és nyomása

több vízi köz1jzem kiszolgálására, az enge-
a Koncessziós Rt-nek a beleegyezését is

A szétosztottvízminősége állandóan meg kel1, hogy feleljen aYízjogi Engedélyben meghatá-
rozott előírásoknak.
A Koncessziós Rt-nek szükség szerinti gyakorisággal kell a viz minőségét ellenőriznie, a
Népjóléti Minísztérium előírásaihoz alkalmazkodva, és meg kell körrrrlteni a közegészség-
ügyi kontroll, a helyszíni szemle, a mintavétel és andrizis végrehajthatóságát. Felelős minden
olyan károkozásért, ami avizrossz minőségéből következik, kivéve, ha előzetesen érvényesíti
j ogait a szent|yezőkkel szemben.

Ha a berendezések elégtelenné válnak akár avizkémiai-, ftzíkai-, vagy mikrobiológiai válto-
zása soréln, vagy akár a jelen Szerződés aláirását követően' utólagosan (szigorított utasítás
aIapján) a szükségessé váló kiegészítő munkákat, vagy új mútárgyakat a legrövidebb időn
belül meg kell valósítani. A munkák ebégzését a Koncessziós Rt. javaslata aIap1in kell vég-
rehajtani.
Sürgős esetben ezt a munkát a Koncessziós Rt' is elvégezheti.

Az illetékes Önkormányzat az alábbi értelmű intézkedést teheti:

o Felszólít a szükséges munkák elvégzésére egy megnevezett határidőre;
o bej elenti minden kiegészítő vízfonás hasznosításának elfogadását;
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. elfogadhat minden olyan műszaki megoldást, amely általános módon megvalósítható és
amellyel a legrövidebb időn belül visszaáIlithatő és biztosíthatő az elfogadott szintű víze|-
látás.

Amikor ezek a műszaki beavatkozások nem a Koncessziós Rt. hibájából szükségesek, a be-
avatkozáso|<hoz tartoző pénzngyi vonzatot az érintett Önkormányzat és a Koncessziós Rt.
közötti megállapodással kell rendezni. Ezt az egyezséget a munkák megkezdése előtt kell ke-
resni, kivéve ha a munkák jellege azonnali beavatkozást igényel.

A Koncessziós Rt. az ivővíz szolgáItatását legalább 1,5 és legfeljebb 6 bat háIőzati nyomás
mellett, a szolgáItatási ponton köteles teljesíteni' Az ezt meghaladó szolgáItatétst a Koncesszi-
ós Rt-tőllehet kémi.

Ha az ivőviz szo|gáltatása a belterület legalabb 20 oÁ-(ra, illetőleg 500 ftit meghaladó népes-
ségre kiterjedően' előre tervezetten, 12 órát vagy uzemzaYar esetén 6 őrát a város (község)
belterülete több mint 60 %-í,r:rál nagyobb összefuggő részén3 őrát meghaladó ideig szünetel'
a szolgáItatő az ivővízszükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodní a létfenntar-
táshoz szükséges 70llfőlnap mennyiségben úgy, hogy az érintett népesség a lakhelyének 300
m-es körzetében hozzájuthasson. A 24 őrát meghaladó szolgáltatás-kimaradáS Vagy a 12 őrát
meghaladó uzemzavar esetén a sztikséges ivóvízmennység 25 llfőlnap.

A szolgáltatási kötelezettség és a szolgáltatás minőségéért való felelősség a szolgáItatási pon-
tig áll fenn.

Ha a berendezések elégtelenné válnak a fenti, minimális nyomásigények biztosítására, a Kon-
cessziós Rt-nek a legrövidebb időn belüljelezníe kell ezt az érdekelt Önkormányzat(ok) szá-
máta, amely helybenhagyja az állapotjavító végrehajtásának tervét, hogy megvalósuljon egy
szükséges mértékű biztonság'

2. A bev ezetett szennyvizek minősége

A Koncessziós Rt. külön engedélye nélkül a szennyvízcsatoma-hálőzatba csak olyan lakossá-
gi és ipari szennyvizet lehet bevezetni, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályok rendelke-
zéseinek, és nem okoznak kárt a csatornamű működésében és állagában, továbbá nem veszé-
lyeztetik a Koncessziós Rt. megbizottjainak egészs égét, valamint a természeti körny ezetet'

A szennyvízcsatorna-háIőzatba bevezethető szennyvizre vonatkozőan a hatályos jogszabályok
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

A Koncessziós Rt' feladata, hogy a bekotéseket és a kibocsátásokat ellenőrizze. A Koncesszi-
ós Rt. kérheti az illetékes Önkormányzatot, hogy olyan szigorító intézkedéseket hozzon, me-
lyek a szabályzat, Yagy a speciális kibocsátási előírások érvényesítését elősegít\k azoknáI a
felhasználóknál, akik nem az előírásoknak megfelelő szenrtyvizet bocsátanak a szennyvízhá-
lőzatba. A Koncessziós Rt. köteles minden intézkedést megtenni az 1lyen kibocsátások káros
hatásának elkenilésére. Ilyen esetben és azzal a fogyasztőval szemben, aki engedély nélkül
rákcit a közüzemi háIőzatra, vagy elválasztott rendszemél a csapadékvíz csatornába szennyvi-
zet juttat, azzal szemben a Koncessziós Rt. közegészségügyí, kömyezetvédelmi és izembiz-
tonsági veszéLyeztetés címen szabálysérlési eljárást' illetve a Jegyzőnél lekötés elrendelését
j o gosult kezdeményezni.
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42. Cikk
A létesítmónyek bővítése

A Koncessziós Rt. a páIyázat IV. részében részletezettek szerint végzi a közmű-felújítási és
rekonstrukciós munkákat, melyrrek Íinanszírozási rendj ét szintén az előbb hivatkozott rész
tartalmazza. mely a Koncessziós Szerződés elválaszthatatlan részét képezi V' számú mellék-
letként.

Ha a meglévő viz1közművek, műtárgyak mennyiségi vagy minőségi okokból elégtelenné vál-
nak (új, szigorubb szabályozők által) a Koncessziós Rt. köteles jelentésben a legrövidebb időn
belül értesítent az illetékes Önkormányzatot, melyben a Koncessziós Rt-nek minden szüksé-
ges adatot meg kell adnia,Í'ngy az Önkormányzat a kialakult helyzetet és a műtárgy elégtelen
voltát értékelni, majd orvosolni tudja.

A jelentés benyújtása mentesíti a Koncessziós Rt{ a mutárgyak elégtelenségéből adódó min-
den későbbi következmény alól.

43. Cikk
A Koncessziós üzemeltetési kötelezettségei

A Koncessziós Rt. feladata a Szerződés tárgyátképező vizIközmu rendszerek teljes köní, fo-
lyamatos és szakszerű üzemeltetése a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízel-
vezetésről szőIő 38lI995. (ry. 5.) Korm. rendelet és a Víziközművek üzemeltetésérél szóló
2I12002. (IV. 25.) KöViM. rendelet, illetve ezek esetleges módosításai szerint.

A Koncessziós Rt. köteles:

aYízjogi Üzemeltetési Engedélyben előírt feltóteleknek mindenkor eleget tenni, a jelen
Szerződés tárgyát képező szolgáItatás folyamatos ellátásához szükséges műszaki- és sze-
mélyi feltételeket bizto sítani,

hibaelhárító részleget üzemeltetni, vagy igénybe venni, éjjel-nappal működő iigyeleti
szolgálatot szerveznt, a fogyasztőkkal az előírás szerinti kapcsolatot tartani,

o a hibaelháritás során a vonatkoző jogszabá|y-, ágazati előírások szerint eljámi és biztosíta-
ni a hiba kijavítását az elhÍtritási határidőn belül,

. az üzemeltetéssel összefiiggő hálőzati veszteséget szinten tartani,lehetőség szerint csök-
kenteni,

o avizmérők (mellékvizmérők kivételével) időszakos hitelesítését megszervezni.

Állandó, hozzítférhető aclatszolgáltatóst kell vezetni az atábbi területeken;

. lvővizhálőzat és csatorna térképi nyilvántartása,
o yízőra-, csatorna nyilvántar1ás' bekötési ív nyilvántuÍása,
o iv őv íz-, c s atornaháIő zat kataszterének elkészítés éb en közreműkö dés'
o szolgáItatással kapcsolato s káresemények nyilván taftása,
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. költségadatok elemzése,
C számla-nyilvántartás (visszaellenőrizhet ő v íz-csatomadíj befi zetés),
o kölcsönös térinformatikai adatszolgáltatás,
o ivővíz- és szennyvízháIőzat geodéziai szakági területeinek vonatkozó jogszabályi előírá-

sok szerinti vezetése, nyilvántartása,
. víznyerő területek jellemzőinek nyilvántartása.

A Koncessziós Rt' vízbeszerzéssel kapcsolatos feladatai:

o a kiterme\tvíz mérése nyilvántartása, a rendelkezésre á11ó vízkészlet ellenőrzése,
. a fentiek érdekében végzett vizsgálatok'
o avízkitermelés és energiafelhasználás folyamatos nyilvántartása, üzemnap1ó vezetése,
o a vízkészlet-használati díj f,rzetés.

A koncesszió keretébe tartozó egyéb, vízbeszerzéssel kapcsolatos feladatok:

C vízkivételi mű felújítása.

A Koncessziós Rt' tevékenysége az ivóvízhálózat és a tárolók, víztornyok üzemeltetésével kap-
csolatban a következő:

o Az ivővízhálőzat rendszeres bővítése aZ eÍre a céIrakialakított ütemtervnek megfelelően.
o Az tvővizhálőzati szerelvények és aknák rendszeres karbantartása ós tisztítása.
o Tűzcsapok (és táhlá|) rendszeres ellenőrzése, karbantartása (legalább fel évente)

működőképességük ellenőrzése, a felülvizsgálatokról és a karbantartásról nyilvántartás
vezetése, mely a tűzvédelmi hatóságnak bármikor bemutatható.

o Időszakos ivóvízháIőzat-fertőtlenítés.
o A mintavételek és kapcsolódó költségeinek finanszírozása.
o A tároló medencék, víztornyok tisztítása, fertőtlenítése, műszaki felülvizsgáIata, karban-

tartása.
. A fogyasztőnál vízmérőcsere, mellékvízmérő kivételével, a hiteles mérés mindenkori biz-

tosítása.
o Y izmérő leolvasás, vízdíjb eszedés és vizdíj elszámolás havonta.
o GéphÍuak gépészeti berendezéseinek karbantartása (szivattyúcsere' csőcsere, szelvények

javítása stb.).
o Elektromos és irányítástechnikai berendezések karbantaftása.
o Időszakos érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése.

A vízellátás és a vízminőség javításából eredő további feladatok:

. helyi vízbázlsoktovábbi feltárása,

. uj viztermelő kutak - különösen artézi kutak - üzembe áIlitása,

. meglévő kutak felújítása,
o a kutak védőcivezetének kialakítása a kútszennyezések csökkentése érdekében,
o a vizeIIátő háIőzat javítása, felújítása a vízveszteségek csökkentése céljából, az egyes viz-

ellátó zőnák közötti vízkormányzás javítása.
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S Z ennyv íz e lv ez et é s s el kap c s ol atb an a Kon c es s zi ó s Rt. kö t el e s :

az általa működtetett közműrendszerrel ellátott tertileten a keletkező csapadék- és szenny-
víz mennyiségét a jogszabályokban meghatározott minőségben fogadni, elvezetni és tisztí-
tant a rendelkezésre á11ó - Üzemeltetési és Yizjogt Engedélyben meghatározott - tisztító
kapacitásának megfelelően. Köteles továbbá a rendelkezésére bocsátott kapacitás mértéké-

ig a kommunális eredetű, szo|gáItatási területen keletkezett szippantott vizet fogadni, ke-
zelni,artdrmatlanítani;
a csatomahálőzatot, az átemeIő telepeket, valamint az ipari szennyvíz-kibocsátókat rend-

szeresen ellenőrizni;
a csatomaháIőzattervszeru c;blítésére és az ütemterv szerinti iszap eltávolitásfua;
az étteme\ő telepek rendszeres felülvizsgálatara, karbantar1ására és felujitására;
javaslatot tenni a csatornabírság kivetésére, illetve köteles aztbeszednt
házi csatornabekötésnél a gerinc-c satornára való rákötés kivitelezésére;
új csatomaszakaszok kivitelezésének üzembe helyezés előtti térítés ellenében való műsza-

klvtzsgáIatára.

a

a

a

a

a

I

A szennyvíztisztítással összeftiggésben a Koncessziós Rt' köteles:

. aYízjogi Engedélyben foglaltaknak megfelelően a szennyvízttsztítási feladatok elvégzé-
^a*^DUI V,

o önkontro1lvizsgálatokelvégzésére,
o SzennYvíztelepek' illetve a szennyvízátemelők védőtertileteinek és műtárgyainak folyama-

tos karbant artására, állagmegóv ásár a,

o szivattyúk, gépek, berendezések karbantartására, felújítására, valamint szükség szerinti
cseréj ére.

A Koncessziós Rt. köteles az átadott vízlkozmú és szennyviz|étesítmények üzemeltetéséhez
kapcsolódó körrryezetvédelmi és más hatósági előírásoknak eleget tenni. Viseli mindazon
károkat' melyek az izemeLtetéshez kapcsolódó hatósági előírások neki felróható megszegésé-
ből erednek.

44. Cikk
A szolgáltató küliinleges körülményei

1 . Speciális üzemszünetek

. A Koncessziós Rt. a szolgáltatást bővítési' terjeszkedési és bekötés-, szerelési okokból
megszakíthatja.

o A közcsatornák megerősítési javításai és bekötései miatt' valamint bizonyos házi bekötő
csatornák építései esetében, melyek mind egyedi esetet jelentenek.

E'zeket az izemszuneteket lezárás e1őtt hat őrával a fogyasztők tudomására kell hoznt.
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2. Sürgős üzemsztinetek:

Ahálőzatijavítás vagy váratlan esemény igényelhet egy azornali szünetet, amikor a Kon-
cessziós Rt-nek joga van a szükséges intézkedés megtételére.
Üzemszünet indokolt oka lehet az is, ha baleset miatt szükséges egy közvetlen és sürgős
beavatkozás.

Ezekben az esetekben a Koncessziós Rt. köteles intézkedés megtételére és az érdekelt lakos-
ság kiértesítésére, valamint az illetékes Önkormányzat legrövidebb időn belüli tájékoztatására.

A Koncessziós Rt. biztosítja a tűzcsapokon áttuzoltás céIjáravagy a tűzoltók által végrehaj-
tott tuzoltás i gyakorl a t sz ámár a v ételez ett ví zmennyi s é get.

Tűz esetén a Koncessziós Rt. minden képesített és rendelkezésre állő alkalmazottja - a Kon_
cessziós Rt-nek nyújtott minden ellenszolgáltatás nélkül- kell, hogy a hatóságok rendelkezé-
sére állj on a vízháIőzat kezelése célj ából'

XIII. FJEZET

Kivitelezési munkák

45. Cikk
A műtárgyak biztonsági előírásai

A műtárgyakat úgy kell elkészíteni, hogy képesek legyenek minden rendeltetésszeruközuti
terhelés elviselésére. Magánterület igénybevétele esetén szolgalmi jogot kell alapítani'

46. Cikk
Iv ővízháiőzatr a és közc s ato rn ára von atkozó szab Írtry ozás

A Koncessziós Rt-nek alkalmazkodnia kell a közutak alatt elhelyezett ivővízvezetékre, vala-
mint csatomákra vonatkoző előírásokhoz és adott esetben a meglévő szolgalmi jog feltételei-
hez is.

47. Cikk
Munkavégzés települési és közösség műtárgyakon

A telepiilés hasznáIatában lévő műtárgpak kell tekinteni a közösség hasznáIatában lévő vi-
ze|déket, közösségi WC-kel, mosóhelyeket, öblítő-, öntöző, és tűzcsapokat, a szökőkutakat és
a közkutakat.

Fenti műtárgyakhoz tartoző bekötővezeték Koncessziós Rt. általi építés e, áthelyezése és meg-
szüntetése az illetékes Önkormányzatkérésére tör1énhet. Ezeket a munkákat az Önkormány-
zat költségére végzi a Koncessziós Rt.

Az esetleges javításokat a hibajelentéstől számitott 48 órán belül kell elvégeznie a Koncesszi-
ós Rt-nek.



__l

__t

=-t

--t

--l
--t

=t
-.-t

-T
_J

-J
-J
_t
_t
5
J
J
_l
J
J
J

-28-

48. Cikk
A fogyasztók által megvalósított beruházások

A fogyasztók által megvalósított beruházásokat, melyek működtetését a Koncessziós Rt-re
bízzátk, megvalósításuk előtt véleményeztetni kell a Koncessziós Rt-vel. A Koncessziós Rt. a

véleményezés során amár működő infrastruktúráravalrő illeszkedés érdekében javaslatot tesz
az Önkormányzatnak a mutárgy kivitelezésének műszaki feltételeire, a közműcsatomézási
engedély kiadásához.

Az Önkormányzat akivttelezés műszaki tervét átadja a Koncessziós Rt-nek annak érdekében,
hogy az a munkák során észrevételeit megtehesse. Beléphet az épitési területre és részt kell
vennie a koordinációs üléseken.

A Koncessziós Rt. köteles megtagadni az átvételét azoknak a műtárgyaknak, melyek nem
felelnek meg a szabványoknak és más műszaki előírásoknak.

49. Cikk
Új etőfizetők megrendelésére végzett munkák

A Koncessziós Rt. feladata, hogy a közterületek alatt, továbbá amég nem közművesített terü-
1eteken az íj fogyasztó kérésére és költségére megépítse a szükséges közműveket.

Amennyiben az ttj fogyasztók ellátása a meglévő hálőzat bővítésével, illetve felűjításával jár,
ezek költségei a megrendelőt terhelik.

_\z új bekötéseket a Koncessziós Rt. a megrendelő költségén építi ki, kivéve ha az Önkor-
mányzat támo gatást nÉj t.

s0. cikk
Kö z mű fej l es ztés i hozzáj ár u|ás

A Polgári Torvénykönyv 685. $ c) pontja szerinti gazdálkodó szewezetek aKoncessziós Rt-
nek írzetik meg a háIőzatba való bekötésükhöz szükséges közművek kialakításának az ín.:
k ö zműfej 1 e szté s i hozzáj áruIásnak a kö ltsé geit.

51. Cikk
_{ Koncessziós Rt. részvétele a vízkózművekkel kapcsolatos munkák odaítélését végző
bizottságban

_\bban az esetben' ha a Koncessziós Rt' nem páLyázlk az elvégzendő munkákra, az illetékes
Ö:kormánrzat az előzetes technikai kiválasztáshoz - konzultatív jelleggel - kérheti a Kon-
;:s-.ziós Rt. részr'ételét a munkák odaítélésétvégző bizottság értekezletén.



J
J
J
-l
_l
_t
H
_t
-_t

-J
_t
_t
--t
_t
1l
_t

-J
-J
-J
_t
_l

_29 -

52. Cikk
A Koncessziós Rt. ellenőrzési joga

A Koncessziós Rt. jogosult ellenőrizni minden olyan saját izemeltetését érintő munkálatot'
amelyrrek eVégzésével az Önkormányzatnem őt bíztameg. Ennek során akivítelezési terve-
ket véleményezt és a kivitelezést az építési területen ellenőrzi'

Amennyiben a Koncessziós Rt. a kivitelezés során olyan hiányosságot vagy hibát észlel, mely
a szolgáItatás működését veszélyezteti, akkor a bekötést megtagadja, s azonnal értesíti írásban
az illetékes Önkormán yzatot.

A Koncessziós Rt. köteles megjelenni az átadáson, aholjogosult észrevételeket tenni, ame-
lyeket j egyzőkönyvben rögzítenek.

53. Cikk
A Koncessziós megbízása kivitelezési munkák ellenőrzésével

Az Önkormányzat megbízhatja a Koncessziós Rt-t, hogy Megbízási Szerződés keretében
l ás s a e 1 az Önko rm ány z at b eruhtaás ainak kizár őIa go s ell enő r z és ét.
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XIV. FEJEZET

Pénzügyi feltételek alkalmazása
54. Cikk

A tevékenység végzésével képződő további bevételek koztil a közműfejlesztési ltozzájtniást,
me1ynek mert?tei az Önkormányzatjogosult rendeletben meghatározni és a csatornabírság

összegét, amely a 3411993. (XII. 23') KTM. Rendelettel módosított 4lI984. (II. 7.) oVH.
Rendelkezés szerint lett megáll apítva, a Koncessziós Rt. kizfuóIag a vizIközmű fejlesztésére

fordíthatja.

55. Cikk
Yíz_ és csatornadíj kiegyenlítése

A szám|ákkifizetési rendjét a szerződő felek a SzolgáItatási Szerződésben rögzítik.

Azokban az esetekben, ahol még nem jcitt létre írásban szerződés, a szárnla az átvételtő| szty

mított 15 napon belül esedékes.

Speciális, egyedi, időleges szo|gáItatás esetén a szo|gáltatás megkezdése előtt írásos megálla-

podásban kell rögzíteni a díjfizetés módját.

s6. cikk

E szerződés tárgyát nem képező egyéb építési- és karbantartási munkák kiegyenlítése az ille-
tékes Önkormányzat áLtaI. Az Önkormányzat a munkák ellenér1ékét 45 napon belül köteles

rendezni.

57. Cikk
A Koncessziós Rt. számvitele

A Koncessziós Rt' nyilvántartásait a Számviteli Törvény hatályos előírásai szerint végzt.

'A Koncessziós Rt. településenként és ágazator'lként folyamatosan eleget tesz költséghely el-

határolási és kimutatási kötelezettségének'

1A ltÍbjegyzetetjelző szövegrésszel kiegésziil a Koncessziós Szerződés. A gyakorlatban településenként megva'

lósult u kiiltséghely elhattÍroltÍsi és kimutatdsi kötelezettség, amelyet indokolt a Koncessziós Szerződésben is

jelezni. Ezzel u kiegészítéssel a Koncessziós Szerződés al(rírásakor meglévő mdsodik mondut:
-,,Koncesszitisnúl 

a köItségek mérséklését az optimdlis költséggazdálkodást a kiiltségek részletes szómviteli

gyííjtése, az utalvdnyoxtÍsi gyakorlata, és a kiiltsédelelősség következetes alkalmazása garantáIja".

megtartdsa indokolgtlűn, ezért az törlésre került,
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I xv. FETEZET

I Beszámolók bemutatása

t s8. cikklr
Eves beszámolók

t Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a jelen Szerződés szerinti működés pénzügyi- és
technikai ellenőrzése, a Koncessziós Rt. minden évben egy műszaki és pénzügyi beszámolót

l 
kc'teles készíteni.

A Koncessziós Rt-nek kötelessége segíteni a dokumentációban vaIő eltgazodásban, és igazol-
t ni az esetlegesen nem egyértelmű pénzügyi viszonyokat.

t
- 59. Cikk
I r}luszaki beszámoló

l Az éves műszaki beszámolóban a Koncessziós Rt-nek legalább az alábbt adatokat meg kell
t adnia a változások mértékét is feltüntetve:

l . az ivővíz- és csatornahálőzat hossza és átmérője,
t o bekötések száma,

o ivóvízmennyiség (kiemelt, termelt' szétosztott,adott),
t . víznyelők-, aknák száma,
I o szeníYv izteiepenkezeltnapi szennyvizhozammaximuma'

o mútárlYak általános műszaki állapota,

l . végrehajtott javítási- és felújítási munkák,
. szervezetilétszám,

t o fontosabb megfigyelési és karbarftartási beavatkozások,

| . az tvővíztermelő és szerlnyvíztisztító telep mérési eredményeinek összefoglalása,
o izemszüneti napok (órák) számaberendezésenként,

u . aképződött szennyviziszap mennyiségének és célállomásának összefoglalása,
| . relúj'ítási munkák (végrehajtott és tervezett).

l Az éves jelentésben be kell számolni mindazon tényezőkről, melyek súlyosan és hátrányosan
I vagy ellenkező|eg,pozitivan befolyásolhat1ák aKoncessziós Rt. tevékenységét.

| 60. cikk
Az iv őv íz- é s s z e n n yv ízelv ezető h á|őzat h e ly s zín r aj z a

I Az éves beszámoló keretében a Koncessziós Rt-nek egy folyamatosan karbantartott M 1:500
léptékű helyszínrajzot kell csatolni ahálőzatol<ra vonatkozólag. A helyszínraj zot e| kell látni

I minden, az átmérőre-, helyzetre-, (magassági és helyszínraj zi értelemben egyaránt), aknákra-,
! víznyelőkre-, bekötésekre-, és más fontosabb keresztezésekre utalő jelzésekkel' A hálőzat

speciális pontj airól külön részt, rajzot (metszetet) kell megj eleníteni.

I

I
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61. Cikk
Éves beszámoló

A Koncessziós Rt. a gazdasági évről éves mérleg- és eredmény-kimutatás készítésére kötele-
zett, melyrek elkészítési határidejét a mindenkori hatályos Számviteli Törvény Itatározza

meg.

A mérleg és eredmény-kimutatást könywizsgáló által auditáltatni kell

XVI. FEJEZET

Vegyes és zárő rendelkezések
62. Cikk

A Koncessziős Szeruődésben nem szúáIyozott kérdésekben az irányadó jogszabályok ren-

delkezéseit kell alkalmazni.

lE jogszabályok különösen a Polgári TcirvénykötrYV, & Koncesszióról szóló 1991. évi XVI.
törvény, a vízgazdálkodásról szőIő 1995. évi LVII. törvény, a közműves vízellátás és közmű-
ves csatomázás szabáIyairól szőIő 38lI995' (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint avíztközmúvek
üzemeltetéséről szóló 2112002. (IV. 25.) KöViM rendelet.

621L. Cikk2

A Koncessziős Szerződést felek keretszerződésnek tekintik. Szerződő felek közös akarattal

megállapodnak abban, hogy a kizárólagosan aZ egyes települési önkormányzatokat érintő kér-
déseket az éintett önkormányzat vagy önkormányzatok a koncessziós gazdasági társasággal
külön szerződésben rendezik' Ezen szerződések a Koncessziós Szerződós érvényben tartása
mellett annak kie gészítéseként szerepelnek.

63. Cikk

JelenSzerződés mellékletei aSzerződés elválaszthatatlanrészét képezik. Ennek jeléiil a felek
valamennyi Mellékletet aSzerződéssel azonos módon látták el aláírásukkal.

A jelen Koncessziós Szerződés elolvasása, értdrmezése' valamint gondos átvizsgáIása ltán a

fe|ek azt a Szerződés 1. Cikkében megnevezett képviselőik utján' mint akaratukkal teljes mér-
tékb en ö s szhangb an á11ót, helyb enhagyó lag aláirták.

'Az időközben történt jogszabdlyi vtÍltoztÍsok a 62. Cikken belül tÍtvezetésre kerültek.

'A 62/A. Cikkel a szerződ'őÍelek 1998. mtÍrcius 31. napjtÍn egészítették ki a Koncessziós Szerződést.
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1A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Koncessziós Szerződés - amelyben a láb-
jegyzetként, vastagon dőlt betűvel szedett szövegrészek az időközben hatályon kívül helye-
zett, illetve újonnan hatályba lépett szövegrészekre utalnak, valamint a módosításokra vonat-
kozó értelmezésttaftaÍmazzák- aláirására2004. december hó 30. nap1án került sor.

Szolnok, 2004. december hó 30. napján.
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Koncessziós Rt. képviseletében: Konegsrtílde Ré$atsítyláÍ$assqszotnok

g:ál..h€iye: 5UÜ0 szolnqk, Vízmri u' 1 ' Pl t ).
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Kaposvári Kázmér
"vezérigazgatő

A Koncessziős Szetződést az időközben történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglal-
tam és ellenjegyeztem Szolnokon, 2004. december hó 30. napján:

Dr. Pálinkás I
ügyvéd
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IA Koncessziós Szerződést a szerztídőfelek 1995. június 23, napjtÍn írttÍk altí.



S 4\*'

W*;,,ft


