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a 2016. október 27-i rendkívüli nvílt üléséről

N a D ire n d: (Határozalok: 94 - 97)

I./ Víziközműbérleti-iizemeltetésiszeEődés
Előte{esáő: Lieszkovszki Gábor polg.írmester

2./ Megálapodás a bérleti díj mértékére vonatkozóan
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

3./ Kötelezettségv.állalás a szenn}.víáisáító telep irányítástechrrikájának DMRV
üzemeltetőhöz ille§áés&ől
Előterjesáő: Lieszkovszki Gábor polgilrmester



z

Jegyzőkönlv

Készült: Rád Község Képvi§elő_testületének 2016. október 27-én megtartott,
rendkívüli nyílt üléséről,

Az ülé§ helye: Rádi Közös Öntormányzati Hivatal tanácskozóterme

Jelen vannak: l ies., kovszli Cábor polgármester
Illés János alpolgármester
Buzási Pá önkormányzati képviselő
PuporkánéPappGabriella önkományzatiképviselő
Oszaczki László önkormányzati képviselő

Tanác§kozási ioqgal \e§7 ré§..t: dr. l ngi Kini .iegy7o
Rutkai Róbert alpol gáimester

Lieszkoyszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli nyílt képviselő-testiileti
ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, alpolgármester urakat, jegyző asszon}t,
Megálapítom, hogy a mai rendkívüli képviselőtesttileti ülés öt fővel határozatkepe§,
A rendkívüli képviselő-tesületi ülés összehívását indokolta, hogy lehetővé vált az előzetes
döntésnek megfeleiően a ládi szemyvízközművek bérletre illetve üzemeltetésre 201ó.
novembel 2. napjától töIténő átadása a DMRV Duna Menti RegionáIis yízmí Zú.
üzemeltetőnek. A hatiridő taltásához Monban sziikségessé vált meghoznunk a javasolt
hat.tozatokat, Mindezek érdekében tettem javaslatot a három napirendi pontra, amelyek
elfogadását kérem.

94120|6,(x,21.| számú ha|ároát (5 igen eg) hangu §Za\azallal)

Rád Községi Öntományzat Képviselő-tesülete a 2016. október 27-i rendes képviselő-
testülgti ülés napilendjét aZ alábbiak §Zednt fogadja el:

I./ víziköZnúbérleti-üZemeltetésiszeződés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor poigrármester

2./ Megálapodás a bérleti díj mértékéle vonatkozóan
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgánnester

3./ Kötelezett§égvállalás a szennyvíáisztító telep irányítástechrrikájának DMRV
üzemeltetőhöz illesztéséról
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgámester

Határidő: 20] 6- októbeí 27.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámester

1./ víziközmúbérleti-iizemeltetésiszerződé§

Lieszkov§zki Gábor polgármester: A bérleti, iizemeltetési szerződés teNezetét megkaptak a
képviselők, A bérbe és üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormrinyzati töúsvagyont
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képező vjziközmú létesítínényre és berendezésre, amely a szerződés hatályba lépésekor Ríd
Község onkományzata tulajdonát képezi. A szerződés szerinti víZiközmű üzemeltetésére a
DMRV Duna Menti Regionális yíz]Íj'í Zít. rendelkezik a szilkséges fe]tételekkel és
jogosítvánnyal. Mint ismelt, több más önl(ormányzattal együtt, önlrományzatunk is
Iésztulajdonosa a DMRV Zt-nek.

95l2016,(X,27.) 1zámű határoz^t (5 igen egyhangú szavazatlal)

Rád Községi Önkományzat Képviselő{estülete Bérbeadó, Víziközmú bérleti-üzemeltetési
szerződést köt a DMRV Duna Menti RegionáIis VíZmú Zártkörúen Múködő
Részvénytársaság (székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán utca 3,, cégjegyzékszáma: Cg.13-10-
040189, adószána: 10863817-2-44., statisztikai számjele: 10863877-3600-114-
13.,bankszámlaszáma| BB Zft.l0l03898-01000945-00000003, képviseli: Tóth István
vezérigazgató), Bérlő, űZemeltetővel, a rádi szenn;.víz közművek béIléséIe, üzemeltetésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az öt oldalas tizennyolc pontot tartalmazó Viziközmú
béTleti-üzemeltetési szeEődést alárja,

Határidő| 2016. november 2,
Felelós: LieszkovszkiGáborpolgármester

2./ Megállapodás a bérleti díj méItékére vonatkozóan

Lieszkovszki Gábor polgármester! Mint ahogyaí az előterjesáésem is ta]talmazza, a
szennyvízközmúveintet miiködtető DMRV Z.t, a Magyar- Energetikai és Köznrú-
szabályozási Hivatal elj árásában megállapítandó bérleti díjat fog ilzetni önkormányzatunl<nak,
a szenn}.vi7kö,,mü\ ein]r múködtereséeí,
Ebből a bérleti díjból kell majd fedeznünk a szükségessé váó felújítási és rekonshukciós
feladatok kiadásait, mert eZ a tulajdonos önl(onnányzatot telheló feladat,
Ennek a bérleti díjnak az összegét elküönítetten kell najd kezelnünJ< és azt kizárólag
víziközmú-feilesáés finanszírczására használhatjuk fel, A sziikségessé váló felújítási és
rekonstrukciós feladatokat pedig a közmúveket üzemeltető DMRV Zít. hatálozza rneg.
Mindezeke vonatkozóan készült és a Víziközmű bérleti-üZeneltetési szerződést kiegészitő
Megállapodást kapíák meg a képviselők, amelyet javasolok elfogadni.

96l20|6.(X, 27 .\ számÚr hatáíoz^t (5 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önl<ormányzat Képviselő_testiilete a DMRY Zrl-vel a ralJl szenn).r'ízköZmúvek
üzemeltetésére megkötött VíZiköZmű bérleti_üZemeltetési szerződés kiegészitéseként, a
Magyar- Energetikai és Közmú-szabályozrisi Hivatal a díj megáIlapítási eljárásában
megáilapítandó bérleti di meghatlírozásáig, a bérleti díjra vonatkozóan két oldalon három
pontot tartalmazó Megállapodást elfogadja,
lelhatalmazza a polgrirmestelt a Meglíllapodás alárásáTa,

Határidő: 20l6. november 2,
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgiímester



3.1 Kötelezettségvallalás a szennyvíZtisztító telep irányítástechnikájának DMRV
üzemeltetőhöz illesztéséTől

Lieszkovszki Gábor polgármester: A rádi szentyvíz közmúveket üzemeltető DMRV
javas]atot tett egy olyan jelfogó rendszer kiópitésére, amellyel a megépített köZműveink
meghibá§odását köZvetlenüL órzékelheti aZ üzeneltető a saját te]ephelyén. és így pontosabb és
gyorsabb beavatkozás válik lehetővé,
A tervezett műszaki fejlesztés egyrészt a Rád Zelio vezérlős szennyvizátemelők jelbevitelével
kapcsolatos, másrészt pedig a szenn}.víztisztító telepen a szeDnyvízátemeló é5 tisztitó
technológiáról gyújtött .ielzések, mérések, adatok feldolgozását, a gFijtött és képzett
infonnációk Vác szeníyvíztisztító telepi VISION köZpontba töúénó továbbításával egy
beltéri kivitelű lemezszekénybe szerelt SAIA PCD1 típusú helyi ilányító belendezés által
történó biztosításáról szól.
Az összesen nettó 2356000 Ft éitékű beruházást a DMRV saját forrásai felhasználásával
vállalta kiépíteni, alrrely megelólegezett bekeülési költséget, az önl(ormányzatunknak 2017.
élvben 1'izetendő bérleti díjbó1 kompenzáljuk a bérlőnek. Kérem, az ene vonatkozó hatfuozati
javaslat e]lbgadását,

97120 í6.rx. 27.1 számú hali rozat (5 igel eg) hJnPu (,/.\ -,/allalJ

Rád Községi Önkományzat Képvise]ő-testülete ellátásért felelős bérbeadó, a DMRV Duna
Menti Regionális VíZnrú Zrt. rádi szennyvíZköznú bérlőt é5 múködtetőt kéri, hog.v aZ e]őzetes
egyeztetésnek lnegl'e]elően a Rád Ze]io vezérlós szgrrnyvíZátemelők je]beviteléve] kapcsolatos
M2M PLUSZ GPRS modem és prqgram, \,alamint a rádi szennl-íztisztító telepi
technológiáról gyújtött jelzések, mérések, adatok feldolgozását biztosító SAIA PcD1 típusú
helyi ilányító berendezést rendelje meg és biztosítsa azok rendszerszintú használhatóságát.
Az önl(ormányzat válalja, hogy a bérlő általi megrendelés összegét a szenn}yízközmú bérleti
díjból kompenzálja (fizeti meg) a DMRV Zfi-nek.

Ilatáridő: 20l6, november 2,
Felelős: LieszkovszkiGáborpo]gárnester

Lie§zkoYszki Gábor polgármester: Köszönön] a 1nai rendkívüIi képviselő-testúleti tilésen
vi ó részvételt. az ülést bezárom.

kmí'.

Lieszkovszki Gábo
polgrirmester
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jegyző



JELENLETI IV

Rátl Községi Önkormányzat Képvi§elő-te§tületének

2016. október 27-i rendkívüli üléséről

polgármester

alpoIgármester

Lie§zkovszki Gábor

Illés János

Buzási Pál

Lázár István

o§z^czki Lász|ő

Puporkáné
Papp Gabriella

Ti§zolczy Gábor

öntományzati képviselő

önkormányzati képviselő

öntományzati képviseló

önkományzati képviselő

önkormányzati képviseló

/:r-,r<<-Z ,a.,, a a.'

Tanácskozási ioeú állandó neehívott:

dr. Ungi Kitti J egyzo

Bajnógel János hangtechnika

Rutkai Róbelt alpolgármester

MlcRívorux

/.--..-\ 
- 

! J\_ L4 tL^ {,cóh{ _^-J
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Rád Községi Önkormányzat Polgármesterétől
2613 Rád, Petófi u. 11.8 271528-580. Fax: 528-586.

Meghívó

Ti§ztelt Képvi§elő-te§tület!

Rád KöZségi Önl(orrnányzat Képviselő{estü]etének rcndkívüli ülését, az öntonn.inyzat
7/2010.(x,28.) számú rendelete (Szen,ezeti és Múködési Szabályzat) 16. § (1) bekezdés a)

pontja szerinti jogkörömben eljfuva, továbbá figyelerrrmel a 9, §-ra, összehívom

E-mail: nolgar }irad.hu

20l6. október 27-én 14 órára

a Rádi KöZséghaza nagytermébe,

NaDirendi iava§lat:

).l

L/

3.1

Rád,2016. október 25.

ví7ikö7mű béI]eti-üZemeltetési szerződés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgálmester

Megállapodás a bérleti dű méíékére'vonatkozóan
ElőteTjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Kötelezettségvállalás a szenn},víztisáitó telep irányítástecbnjkájának DMRV
ii7emelietőhöz illesZtésérő1
Előterjesáő: Lieszkovszkj Gábor polgáImester

Lieszkov§zki Gábor
polgám]ester



Előter j es ztés

a 2016. október 27-i rendki\,üli képvise]ő-testü]eti ülésre

víziközmű bérleti-územeltctési §zerződés

Ti§ztelt Képvisclő-te§tületI

A korábbi döntéseinknek megfelelően a rádi szenayviz közmúveket a vízgazdálkodásról szóló
l995, évi LVll, törvény 29.§. és a köZbeszerzésekről szóló 2011. évi cVuL tv. 118. § (l) a.)

lendelkezései érte]mében közbeszerzési eljárás és koncessziós pályrázat mellőzésével adjuk

bá,be, üzemeltetésbe a DMRV-nek,

A köZbeszerzési eljfuás és koncessziós pály.izat mellőZésére azéri van lehetőség, mefi
önl(onnányzatunk és a környékbeli telepiilések önkormányzatai is tulajdonrésszel
rendelkeznek a DMRV-ben.

AZ elóter.jesztett szerzódésben kötelezettséget vállalulk arra, hogy a pályáZtatási kivéte]

alkalnaáatóságának l'eltételét jelentő körülményoket a bélleti-iizemeltetési szerződés hatálya

elatt mindvégig fenntartjuk, azokat a szerződéses jogviszony tafiama alatt egyoldalúan nem

változtatjuk meg,

A béIbe és üZemeltetésbe adás kiterjed mindazon ön](ormányzati törzsvagyont képező

víziköZmii létesitményre és berendezésre, ancly a .jelen szerződés hatályba lépésekor az

önkomlányzatuni tulaidonát képezi, illetve amely a szerzódés hatálya alatt létesül,

Az előte{esztéshez metlékeltem az öt oldias tizennyolc pontot tarlalmazó Víziközmú bérleti-
ii7erneltetési szerzódést,

Javasolom a szelződés elfogadását és felhatalmMásomat, annak aláíIására,

Rád. 2016. október 25.

Lie§zkovszki Gábor
polgánnester

Határozati iavaslat:

Rád KöZségi Önkormányzat Képviseló-testülete Bérbeadó, Víziközmű bérleti-iizemeltetési
szerződést köt a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zárlkörűen Múködő
Részvén}társaság (székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán utca 3,, cégjegyzékszáma: Cg,13-10-

040189, adószáma: 108638'1'7 -2-14., siatisztikai számjele: 10863 877-3600- 1 i4-
13..bankszámlaszána:BB Zrt.10103 898-01000945-00000003. képviseli: Tóth lstván

vezérigazgató), Bérlő, űzemeltetóvel, a rádi szennyvíz köznrúvek bérlésére, üZeme]tetésére,

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az öt oldalas tizennyolc pontot tartalmazó Víziközmú
béIleti-üzeneltetési szerződést aláírja,

Határidő: 2016, november 2,

Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámester

.'(qLo
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otqnv ouu l"ter.rrl REGIoNÁLIS vízMú ZÁRTKöRúEN MúKöoő RÉszvÉrrwÁn*sÁe

VÍZrKÖZMÚ BÉRLETI-ÜZEHELTEÍÉSI SZERZÓDÉS

víziközmű bérleti,üzemeltetési szerződés

Amely létrejött
eqyrészr<il iád rözség Önkormányzata (székhelye: 2613 Rád, Petőfi u, 11. adószáma:,.,,,,,.,,.,

oánkzámtaszáma:,,,.,,_,,., képviseli: lieszkovszki Gábor polgármester) , mint bérbe-üzemeltetésbe adó -
a továbbia kban : Bérbeadó -,

másrészről a DMRV Duna Menti Regionális vízmű zártkörűen Múködó Ré9zvénytársaság
(székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán utca 3., cégjegyzékszáma: ca,13-10,040189, adószáma| 10863877-

i-44,, statisztikai számjele: l0863B77-360o-114-13.,bankszámlaszámaIBB Zít,10103898-01000945-
o00oóoo3, képviseli| Tóih István Vezérigazgató), mint bérlő (üzemeltető) - a touábbjakban Bérlő -
között az atulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

Elózmények

Rád Község Önkormányzatának Képviselőt Testülete 206/2013. (IX.30,) határozattal úgy habározott,

hogy az ellá*si feletősségé korében a tula.idonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére és Víziközmű-

..oiiáttut;.i tevékenység ellátására kizárólagosan a DMRV Duna l4enti Regionális víz.nű 7állküűen
N4űaödó Részvénytársaságot jelöli ki, amely alapján a felek aZ alábbi szerződést kötik egymással.

I. Értelmezó rendelkezések

Szerződó felek rögzítik, hogy a víZiközmű-szolgáttatasról szóló 2011, évi cüx, töWény (a továbbiakban:

Vkszfu.) és a ;íziközműlzobáltatásról szóló 2011, éVi ccx, törvény egyes rendelkezésinek

véqrehájtásáról szóló 58/2o13,aIL27.) Kornlrendelet (a továbbiakban: Korm, /erd) rendelkezéseire

figrelemmel a jelen szePödésben has/nált alábbi foqalmakon, a következökel értik:

vízikőzmű: o|ya| közcélú Vízi létesítmény, amely
,.) teleDülés vaqv települések közmüves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez

úpcsotiao ivóuÉü;.is_védetmet, az ivóvizkezelést, _ tárolást, _ szállítást és _ elosztást, felhasználási

heivekre Lörténő eliuttatást, mindezekhe7 kapcsolódóan a tüzi Víz biztositását, Vagy

lJ'u rcr.úu". szennyvizelvezetés soíán (egyesített rendszeí esetén a csapadékvíz-elvezetést is

iáeerweia sr"nnyviz télhasználási helyekíől iörténő összegyűjtésé! elvezetését, tisztítiását, a tisztított

szenn}^r'iz hasznosítását, e|helyezését szolgáüa

víziközmű_fejleszté1: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási _tevékenység, mely célja

áini ü vírit-ozmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pót!á§át is magába

foglalhatja.

Gördülő Feile§ztési Terv (6FT): Hosszú tavú, felújítasi és pótlási, valamit beíuházási te.vrészbőI á|ló

terv. (2o11 évi cclx. törvény a víziközmű szolgáltatásról 2.§ 8.)

vízikö2mű_működtetér: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű,fejlesztéssel kapcJolatos

tevékenységek összessége,

vízikőzmű-rendszeí: \líziközművek olyan e9ybefü99ő struKúrája, amely:

a)önállóan, kizárólaq egy település ellátását biztosítja (s7igetüzem),

'rönátlóan, 
több telépúlés ellátását is szotgálja, é5 rajta a tUlajdoni viszonyok azonosak,

4 átaaási 
' pontokkat egyértelmúen korulhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy

kizárólagosan azt biztosítja,
JjiáJa-s |ontor,rur 

"gyérielműen 
körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatássa1 kiegészülve egy településr€

né^é, uágv urono. triÉldoni viszonyok mellett töb,b településre nézve, képes biztosítani a,líziközmíj_

szolgáltatás műszaki feItéteIeit,



/A, DMRV DuNA MENTI REGIoNÁLIS vízMú ZÁRTKöRúEN MúKöDó RÉszvÉNwÁnslsÁeP-
víziközmű-'zolgáItahá§: a közmúves ivóvízellábás az ahhoz kapcsolódó tűzi víz biztosítással, továbbá a
közműVes szennwizelvezetés és - tisáítás, jde értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is,
mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a víziközmű-
szolgáltató a felhasználó részére közüzem i jogviszo ny keretében nyújtja,

Wziközmű űzemeltetése: a víz|közmű-szolgáltaLás nyújtása céljából a víziközmű-szolgáltató által
végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési
szerződésben előírt köVetelmények teljesítése érdekében okzerűen merülnek fel, különösen a víziközmű
műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítasa, közüzemiszerződés-kötés,
számlázás, ügyfélszol9álat működtetése,

vízikőzműves kapcsolódó szolgáltatá,: szerződés alapján a víziközmű-szolgá|tató által más
víziközmű-szolgáttató részére nyújtott ivóVíz,értékesítesi vagy szennyvíze|vezetési és, tisztítási
szolgáltatá5.

vízikőzmű műkirdtető eszkőz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai
feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül víZiköZműnek.

Lakos1ági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmú-szolgáltatast nem
jöV€delemszeíző gazdasági tévékenysége körében Veszi igénybe, Valamint a társasház és a

'á 

kásszövetkezet.

Havária: Az üzemeltetés során természeti csapás Vagy emberi tevékenység során beköVetkező váratlan,
hatásában jelentős, nem szándékosan okozott Vészhelyzet, amely veszélyeáeti az emberi egészséget
Va9y környezetet,

IL A szerzódés tartalma

1. szerződő fetek rögzítik, hogy Bérlő a lvlagyar Álam többségi tulajdonában léVő kizárólagosan nemzeti
tulajdonú Víziközmű szolgáItató tiársaság, amelynek tulajdonosai a DNlRV Zrt, szolgáltatási területén
fekvő települési önkormányzatok is és amely VíziközműVek létesítésére, felújítasára, feilesztésére,
karbantartásara és üzemeltetésére jött léhe, Az üzeme|tetés kiterjed a közműves
szennwízelvezetésre, szennyvízkezelésre Vonatkozó feladatok elláLísára, Fe|ek rögzítik, hogy
Bérbeadó, mint települési Önkormányza! szintén részvén}tulajdonos Bérlő Társaságban.

2. A B€rbeadó - a vízgazdálkodásról szóló Vksztv. 29.§ és a közbeszerzésekről szóló 2011, éVi cvfiI. tv,
118. § (1) a,) rendelkezései értelmében közbeszelzési eljárás és koncessziós pályáZat mellőzésével - a
jelen szerződés atáírásával bérbe adia. a Bérlő pedig bérbe és üzemeltetésbe Ve§Zi a Bérbeadó
kjzárólagos túlajdonát képező, törzsvagyonához tartozó Valamennyi víziközművet. A Felek
kötelezettséget váIlalnak arra, hogy a jelen pontban foglalt pályáztatási kivétel alkalmazhatóságának
feltételét jelentő körülményeket az bérleti-üzeme|tetési szeződés hatalya alatt mindvégiq fenntartják,
azokat a szezódéses jogviszony tartama alatt egyoldalúan nem változtatják meg,

A bérbe és üzemeltetésbe adás kiteúed mandazon önkormányzati törzsvagyont képező víziközmű
létesítményre és berendezésre, amely a jelen szeződés hatályba lépésekor a Bérbeadó tulajdonát
képezi, illetve amely a szerződés hatá|ya alatt létesúL

3. A Víziközmű-szolgáltatás fenntartásához szüksé9e5 ingó és ingatlan Víziközmű működtető eszközöket a

Bér|ő biztosí§a, azokat elkülönítetten taüa nyilván,

A B€rlő a Ví4ogi üzemettetési engedélyben rögzítetteknek megfelelően vállalja és biztosítja a
szelződés álgyát képező víziközműVek biztonságos üzemeltetését, karbantartását, a hibák elháíítását,
javítását továbbá, mint közüzemi szolgáltató Vállalja, hogy az üzemeltetést az éNényes jogszabályi

rendelkezéseknek, szabVányoknak és műszaki előírásoknak megfelelően végzi.
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4. A 8értő kijelenti, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokban előírt, a víziközműVek üzeme|tetéséhez
szükséges személyi és ürgyi, illetőleg inűszaki, technikai, gazdasági és jogi feltételekkel és azokat
folyamatosan fenntartja. Ennek alapján, a jelen üzemeltetési szerződés birtokában a Bérlő jogosult,

illetőteg kötelezett a bérlet Ljrgyát képező közműVagyon biltoklására, rendeltetésszerű használatára
és hasznainak szedésére a rendes gazdálkodás szabályai szerint, mint közüzemi szolgáltató társaság.
A Bérlő a használat és a hasznok szedésének jogát másnak át nem engedheti, az územeltetett
közművaqyonnal nem rendelkezhet, ézt nem idegenítheti el és meg nem terhelheti, továbbá a

Víziközmű szolgáltató tevékenység keretében (szennyvízelvezetés) szerződéskötés' kötelezettség
terheli a felhasználókkal szemben.

5. Az üzemeltetési szerződés keretében a Bérlő biztosítja az üzemeltetésre átadott víziközműVek
rendeltetésnek megfeleló és szakszerű működtetését.

A Bérlő gondoskodik az üzemeltetésébe kerülő közművagyon karbantartásáról, azonban felújítiásra és
bőVíiésre csak a rendelkezésére álló források erejéig, az évente meghatározott tervek szerint jogosult

és köteles.

A Bérlő jogosu|t a Vksztv. keretei között élvállalkozó, illeüe teljesítési segéd igénybevételére,
akinek magatartásáért azonban a 2013, éVi V. törvény (Ptk,) rendelkezései szerint felelős,

A Bérlő az álta]a üzemeltetett vagyon targyaiban beköVetkezett károkért a 2013. évi V. törvény 6.142.

§ §zerint felel,

6. Bérbeadó a szerződés tárgyát képező Víziközmű,szolgáltatás ellátásához átadott VíziközműVek átadás-

áwételi jegyzőkönyvét (amely tételes leltár szerint tartalmazza a víZiközműVek műszaki azonosítására

Vonatkozó adatoka! az átadásko. fennálló könyv szerinti értékeket, valamint az alkalmazott

értékcsökkenési leírási kulcsokat, a Vagyonértékelésnek megfe|elően) és az azokra elkészült
vagyonértékelést a jelen szerződés 1. számú mellékleteként bérlő rendelkezésére bocsátja,

A Bérbeadó legkésőbb a jelen szerződés aláírását köVető 15 napon belül átadja a Bérlő részére az

üzemeltetéshez szükéges valamennyi műszaki dokumentumot, engedélyeket, illetve tiájékoztaqa a

Bérlőt mindazon lény€es információkról, amelyek az üzemeltetéshez szükségesek, Bérbeadó e
kötelezettségét közvetlenül a korábbi üzemettető utasítása útján is teljesítheti.

Bérbeadó és bérlő az átadott Vagyonleltár alapján közös helyszíni leltározást hajt Végre,

A Bérbeadó hozzájárul a víziköZműVek működtetéséhez szükséges javára bejegyzett szolgalmi,

vízvezetési, vezetéi- és használati jogok Bérlő á|taIi gyakorlásához a jelen bérleti-üzemeltetési

szerződés hatálya alatt.

Az üzemeltetési szeEődés hatálybalépését fiegelőzően szerződés tárgyában keletkezett

kötelezettségek Bérbevevőt nem terhelik.

A Felhasználókkal szembeni szolgáltatásból eredő követe|ések és kötelezettségek a szerződés hatályba

lépésétől keletkeznek Bérbevevőnél.

7. A Vksztv.2,§ B, pontja értelmében a Víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15

éves időuvra Gördü|ő fujlesztési Tervet kell készíteni, A GFT elkészí|ése a Bérbeadó feladata, melyet

minden éV szeptember 15.-ig meg ke|l küldenie a l4agyar Energetjkai és Közmű-szabályozási Hivatal

számára, A GFT elkészítéséhez a Bérlő Bérbeadó igényének megfelelő, kü|ön megállapodásba fog|alt

segítséget nyújt. A beküldés előtt az elkészült GFT-t Bérbeadó Bérló számára Véleményezésre meg kell

kü-ldenié, Amennyiben a GFT tartalmával a Bérlő nem ért egyet, a véleményeltérését a törvény szerint

a GFT mellékleteként a Hivatal §zámára be kell kúldeni.
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Jogszabály alapján a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról - ha a törvény másként nem rendelkezik -
a Bérbeadó gondoskodik. Bér]ő a Víziközmű,fejlesztés során a törvény szerint számára kijelölt
bonyolítoi feladatokat elvégzi. A Fe|ek külön megállapodásukban megegyezhetnek arról, hogy külön
vállalkozási szerződés alapján a Bérlő Végezzen egyes vízlközmű-fejlesztési munkálatokat.

Ha üzemeltetési szeftődés alapján a víziközmű-fejlesztést a Bérlő Végzi, akkor az adott víziközmú az
üzembé helyezésének napjával a Bérbeadó tulajdonába kerül, Vagy a Bérbeadó jogosult arra
vonatkozó vízvezetési szolqalmi joq alapítasára.

Az ellátiásbiztonság fenntartása érdekében a Bérló elvégzi azokat a hibajelIegget, Váratlanul felmerülő
beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló töNény rendelkezései éftelmében aZ értéknövelő
felújítások kórében számolhatók el.

A Bérlő, az előző bekezdésben foglaltakon túl - elvéqez a felújítas körébe tartozó bármely olyan
beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát Veszélyeáetné Vagy egyéb kárveszély
felmerülésével közvetlenül fenyeget. fu előző bekezdésben foglalt kötelézettségének a Bérlő a
bérbeadó esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

Haváia esetén Bértő azonnal megkezdi a víziközmű rendszerrel összefüggésben elvégzendő
fe|adatokat, A vészhelrzet elhárításával párhuzamosan Bérlő Lijékoztatja Bérbeadót a bekövetkezett
eseményről és annak köVetkeáében elvégzendő feladatokról és az ezen belül a Bérbeadót terhelő
értéknövelő felújíüások körében elszámolandó költségek becsült összegéről, A 8érbeadót terhelő
kőltségek a befejezést követően tétele§en kerülnek elszámolásra,

A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadót haladéktalanul
tájékozta§a, A Bérbeadó az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.

8. Bérbeadó jogosult a használatba adott \Égyontiárgyak működtetését a szolgáItatiást folyamatosan
flgyelemmel kísérni, a tevékenység végzéseről rendszeres tájékoztahást kapni, E célból
m€hatalmazottja jogosult betekinten; a Bérlőnél léVő műszaki és gazdasági dokumentumokba,
valamint a helyszínen meggyőZődni arró!, hogy az üzemeltetés e szelződésben foglalt feltételek szerint
történik.

9. A Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítiásól és a víziközmű-vagyon
vagyonbiztosíüísáról a Bérlő gondoskodni köteles, Az átvett Vagyontiárgyak használata során harmadik
személynek okozott károkért a Bérlő felel, amely esetekre felelősségbiáosítast köteles kötni.

to, A jelen szerződés lejártáva| a Bérlő köteles , üzemképes és a rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban - térítésmentesen visszaszolgá|tatni a Bérbeadó részére az önkormányzati törzsvagyont
képező összes VíziközműVet.

fu üzemeltetési szeződés megszűnése esetében a Bérlő a Bérbeadó részére átadja az érintett
felhasználókra, felhasználási helyekre és Víziközművekre Vonatkozóan:

ara felhasználók nevét és címét,
ó.) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,

d a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükéges adatokat öt éVre
Visszamenőleg,
d' a víziközmű térképi nyilvántartás adatállományát,
e)a továbbiVíziközmű-működtetés tekintetében szúkséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

11. A bérleti díj a Vksztv. alapján kerül meghatározásra.
A Bérbeadó a bérleti df megfizetése esetén külön térítés nélkül biztosíla a tulajdonában álló, de a
jelen szerződés tiárgyát nem képező azon földtelületek és utak bér|ői használatát is, melyek indokolt
igénybevétele az üzemeltetésre átadott Vagyontálgyak működtetéséhez szükséges,
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A mindenkori bérleti dúat az ellátásért felelós a víziközmú,szolgáltatásról szóló 2011,éVi cox, törvény

18.§-a alapián elkülönítetten kezeli, és aá kizárólag vízikőzmű-fejlesztés finanvírozásiára használha§a

fel,

12. A közműves ivóVízellátás, valamint a közmúves szennyvízelvezetés- és tisztíhás hatósági díját a
Magyar Energetikai és Közmú-szabályozá§i Hivatal javaslatának figyelembevételével a
vízikózmű-szolgáltatasért felelős miniszter külön rendeletben állapítja meg.

A szolgáltató 

'mindenkori 

dúmegállapítására küe]ölt szervezet által megállapított dijakat alkalmazza.

13. Bérlő a Víziközmű-szolgáltatást a jelen szerződés hatályba 1épé5ét követően igénybe vevó új

felhasznáIókkal közüzem i ;zolgá ltatási szeftődést köt és az áItala végzett szolgáltatás ellenértékeként

beszedi a hatósági árnak megfelelő szolgáltatási dűakat,

14. A jelen szerződés a Magyar En€rgetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóVáhagyó hatarozata
jogéróre emelkedésének napján lép hatiályba, határozott 25 éves idótartamra jön létre, A
izéződés hatályba lépésévei egyidejúleg, a felek köZött esetlegesen korábban létrejött Viziközmű

üzemeltetésre vonatkozó szerződések és azok módosításai hatalyukat Vesztik.

15. A jelen szezódés területi hatiálya a Bérbeadó tulajdonában álló víziközműVekre, illetve Rád Község
közigazgatási terü|etére teied ki.

t6. A szeEódés felmondására, meqszüntetésére és megszűnésére a Vksztv. rendelkezései irányadók,

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos vízügyi jogszabályok, a

nemzeti Vagyonról szóló jogszabályob Valamint a Polgári Törvénykönwről szóló 2013. évi V, törvény

rendelkezései irányadók.

18. szerződó felek a jelen szerzódés aláíriásával kötelezettséget VáIlalnak arra, hogy a Vksztv, és a
vonatkozó végreh4iási rendeletekben későbbiekben esetlegesen módosuló rendelkezéseinek való

megfelelőség 
-érdekében szükég esetén a jelen szezódést a jogszabályi előírások szerint

haladéktalanu] módosí§ák,

szerződó felek a jelen szeződés! mint akaratukkal mindenben egyezőt, átolvasás és értelmezés után,

helybenhagyó|ag írtiák alá.

KelE Rád Község, ......... év ,..............,.,, hó.... nap. Kelt: Vác, ..,..., év ..............." hó "" nap,

Rád Köz5é9 Önkormányzata

Bérbeadó

DMRV Duna Menti R€gionális
vízmű zrt.

aérlő
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a 20l6. október 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Megállapodás a bérleti díj mértókére vonatkozóan

Tisztclt Képviselő-testületl

A rátli szennyvízkózmúvek építése 2015. év őszórc befejeződött, amelyet kóvetően került

sor a gBrancúh§ javításokra és a szerul},viztisáitó telep többször i§ m€gismételt kómiai
vizsgáhtára.

A Mezóölch,íz Kíl, Vízminőség-ellenörző Laboratórium, a DMRV Duna Menti Regionális
yízllíi Zn. Kömyezet- és Vízminőségvédelrni osztály Központi Laboratóriuma, és a Bálint
Analitikai Laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkön}nek alapján megállapításra
került, hogy á mért értékek megíelelnek környezetvédelmi szempontoknak.

Mincleközben 2016. éY október elejére befejeződtek a kiviteli szerzódés szerinti garanciális

munkák is.

A kettő együtt tette lehető\,é. hogy a DN4RV Ztl-vel megkö§súk a §zenn}Tízközmúvekre
vonatkozó bérleti, üzemelteté§i szerzódést.

A szennyvíZközműveket múködtető DMRV a Magyar- Enelgetikai és Köznrú-szabályozási

Hivatal a díi megállapítási eijárásá§an rr' egálapítar' dó bórleti díjat fog fizetni
önkomlányzatunknak a s7ennyvízköZműveinlr általa történó működtetésééfi ,

A bérleti tlíj meghatározásáig ame]yle elóreláthatólag csak 2017. évben kerül sol a

bérleti díjra r;onatkozóan meg kell állapodnunk, ezéIt az előtedesztéshez me]lékelt kiegészítő

megál|apodásra te§z€k jaYa§latot,

Ennek a negállapodásnak a lónyege, hogy a SzefilyvízkóZnúvel kapcsolatos feladatellátáséfi

felelő önko-rmányzatunk a ebbó1 a fe]adatellátásból származó bevételét a bérleti díj

összegét - elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmú-fejleszté§
íinaóírozására használhatja fel, az üzemeltető DMRV Zrt, által meghatározott2k s7elint, a

sziikségessé váló felújítási ós rekonstrukciós feladatok érdekében.

A bérleti clí.jra vonatkozóan Rád Község Önkormányzata és a DMRV negyedóyente

elszámolnak cgymással, amely szerint a kiidá§ok a bérleti díjból kcrülüek

kompenzálásra.

Rád. 2016, október 25,
"noX_+}Bí
í..iLieszkov§zki Gáb

polgilímester



Határozati iaYaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DMRV Zrt-vel a rádi szennyvízköZnúvek
üZemeltetésére megkötött víZiközmű bérleti-üZemeltetési szerződés kiegészítéseként, a
Magyar- Energetikai és Közmú-szabályozási Hivata] a dű megállapítási eljárásában
megállapítandó béIleti díj meghatározásáig, a bérleti díjra vonatkozóan két oldalon hfuom
pontot tartalmazó Megállapodást elfogadja.
FelhatalmáZza a polgármestert a Megáilapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 2,
Fe]elős: LieszkovszkiGáborpolgámester



é\ DMRV D"* t,r.*, R.",""Á", ví"
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Megállapodás

l§i[l?Í,"l"J -9,.un ö"*Tl1l5i 
" [ffIX"J§-f 'aáXl '§iü:,ll#Í"'filli' ;;o;:

hankszámla5záma:,,.,,,.,,.., kepvlsell:

ui"r"["ie.o" .aO - 
" 

továbbiakban: Bérbeadó -,

másrészről a DMRv Duna Menti Regionális vízmú zártkörűen Múköd^ő RészYénytár-

saság Gzektrely_e:_uo^oo..V..,1]1:_9í]L nil:::*;*;i::ll:f*.l,;, 

".'"-'".r',li3Í.'r',i3l

adószáma; t0863B77-2-44, statls Kal "*ilii:i,,,"i:il,fiV;; "á.i|.ió!ót"r 
.i^t e*to

BB Zrt.10103B9B-o1o00945-00000003,
i;,il:,ffi;:; á'""álulíuroun-eer,li' - rO'itl'tt ái ururir-ott helyen és idóben az alábbiak sze-

rint;

Elózmények

Rád Közséq Önkormányzatánat< képvise|ötestülete Önkormányzati, határozatáVal úqv határo-

7ott. hoqv az ellátási felelőssége lo*o"" , i"iiij""aOan álló viziközmű-va_gyona üzemelteté-

sére és víziközmü_szotgártatasi _tevexöJég "ii]i;r". 
kizárólagosan ,a DMRV Duna Menti

Reoionális Vízmű Zártkörüen *u*ooo Áil,uEnv.ta-"i"lóot jelöli ki amely alapján Felek bérle-

ii-iil"m"ii"tesi rr"oOdést kötöttek egymással,

1. A szerzódő felek a Magyar- Energetikai és (özmú.-szabályozási Hivatal által a

il}."lí,nr*":,.T*:lt*i1$li:i1,1tl"-d*,":r*ay,zásáigabérleti
szerződő Felek megállapodnak abban, hoov a Bérlő által fizetendő éVes bérleti dij meg-

eqvezik az adoh éVben aZ üZemeltetell.""jt"o"é "iar*rno 
rendszeren szükséqes és elvég-

zendő felúiítási, rekonstrukclos ruroro'itjrok'oi,"öauet, Ámennyioen 
,u_,1_9.9u," 

Energetikai

és Közmű_szabályozási Hivatal a o,1 n.iöáljip,ü ér;a.á5ában a hatósá9j.díj, belső struktúrá_

iában meoieleníti az érvenyesrtneto ari'oitii5.io e#ekéi, uron loőpontlól a bérleti dii megál_

i"plará Ó"n.toragi határozat alapján történhet,

A Víziközmű_szolqáltatásról szóló 2011. évi ccx. törvény 18, § bekezdés€ szerint az ellátá_

lel.i]áoJ i. iüoor 
-,,ai,",o 

l"":i"nxgnru*,lii:.l?T :! fi illií{i:i
iiíllffi11;!?iiilÉ'.l::ffiJ,""'ü'rili",iiirÉiii [ 

: n"i,"jnJü" t"r,, u, ú,","it"tb ounv

Zrt. által meghatározotkk szerint, 
" 

""ii]"!'gaé 

úró áúiitási'és rekonstrukciós feladatok

érdekében.

AbérletidÍjravonatkozóanFeleknegyedéVenteelszámolnak,amelyszámlakompenzációval
kerül teljesítésre.
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2. szerződó Felek a megkötött alapszeződésnek jelen megállapodással nem érintett része-

it érvényesnek tekintik.

3. szerződő Felek a bérleti díj összegének jelen megállapodás 1. ponüában leírt meghatá-

rozását, a Víziközmű bérleti-üzeme|tetési szeződésben foglalt víziközmű rendszerek vonatko-

zásában a szeződés létrejöttének napjától alkalmazzák.

Szeződő fetek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyező9 átolvasás és

értelmezés után, helybenhagyólag írták a|á.

Kelt:Kelt:

Rád Község
önkormányzata

Bérbeadó

DMRv Duna Ménti
Regionális vízmű zrt.

Bér|ó



Előterje§ztés

a 2016. október 27-i rendkivüli képviselő-testületi űlésre

Kötelezett§égYállálás a szennyvízti§ztító tclep irányítástechnikájának DMRV
üzemeltetőhöz illesztéséről

Ti§ztelt Képvi§elő-testület!

A DMRV Duna Menti Regionalis VíznTű Zrl-vel a rádi szennyvízköZmítvek bérletére és

üZemeltetésére megkötött szerződés alapján lehetővé vált, hogy a míiködtetett

szennlwizközmüveirrk otyan jeladó - jelfogó r€údszcrbe kerúljcnek integrálásra, amellyel
a múködtetó bérbeve\,ó DMRV Zrt. dolgozik más települések vonatkozásában.

E]őZetes egyeztetések alapján a DMRV yállaltá, hogy a rendszert kiépíti, előíinanszírozza,
ame]ye összeget azután önkormányzatunk a 2017. évben a Magyar- Energetikai és KöZmú-

szabályozási Hivatal a di megál]apítási eüárásában megállapítarrdó bérleti díj ö§§zégéból

kompenzáIja,

A tervezett núszaki fejlesztés egyrészt a Rád Zelio vezérlő§ §zenn}ryízátemelők
jelbeyitelével kapc§olatos, máSIésá pedig a szennyvíZtjsáitó telepen a szenn),,vizátemelő és

iisáító technológiáról gyújtött jelzések, mérések, adatok feldolgozását, a gyújtött és képzett

infonnációk vác szenn),víáisztító telepi vlSIoN köZpontba töfiénő továbbításával egy

beltéri kivitelíl lemez§zekrénybc szerelt SAIA PCD1 típusú helyi irányító berendezés álta]

történő biztosításáról szól.

Javasolom, hogy az ezekkel kapcsotat'os fejLesztéseket tafialnazó árajánlat 2,1 és 2-2

pontokba foglalt 1 264 000 It + l 092 000 Ft = össze§en nettó 2 356 000 Ft összegú

megrendelé§t támogassa a Képyi§elő-testület.

AZ árajánlatot aZ előterjesáéshez mellékeltem.

Rád,2016, október 25,

Ilatározati iavn§latI

Ráct Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellátásért felelős bérbeadó, a DMRV Dtura

Menti Regiónális Vízmú ZIt, rádi szennyvízközmű bérlőt és működtetőt kéri, hogy az elózetes

egyeztetésnek negfelelóen a Rád Ze]io vezérlős szenn}yízátemeiók j e]bevitelével kapcsolatos

l,tll,l prusz ópRs modem és pt,ogram, valamint a rádi szennyvíájsztító telepi

technológiáról gyújtött jelzések, mérések, adatok feldolgozását biztositó SAIA PCD1 típusú

helyi irályító berendezést rendelje nreg és biztosítsa azok rendszerszintii használhatóságát,

AZ önkormányzat vállalja, hogy a bérló általi megrendelés összegét a szenn}"r'íZköZmú béIleti

dijból kompenzálja (fizeti meg) a DMRV Zl1-nek.

Határidó: 2016, rroven' ber 2,

Felelős: LieszkovszkiCáborpolgármestcr

§
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9 tárgyi

pontban

Tá!§,: Rrád szeütlyvizrendsze, jolbevitele Vác szennyvíZlisáíaó telepl
központba á]ajánlat

Köszölettel vettük aj.inlatkéIésüket, melyre hivatkozva az alábbiakbar megadjuk
muDkára vonatkozó áajánlatlrrkat.
Ajá atunk az 1. pontban foglalt ürúszaki tarlalom megvalósításá.a készült, a 3.

foglalt határidó1 figyelembe véve.

l- Mű§zaki l2ttrlom

Ajánlatunk az ajárlatkérés és telelbnon .örtént egyeztelés alapján készült.
Ajánlatunk a R.id szer]nyvízátemelók é§ szeinyvíztisztító telep vác szennyvíztisztitó teiepi
vlsloN központba töíténő jelbevitelére lonatkozik.

Aiánlaíunk leú t.rtalmazzai
- Az épitész€ti, gépé§zeti valamint a firldmunkákat,
- Villamos energiaellátás felújitásá1, módosítását,
- lrányítástechnikai berendezések íelújitását, cseré.jét.

- Primel műszelek, dszókapc§olók telepitését,
- GPRS átvitel APN é§ ipali GPRS tarifacsomag havi díját,

1,1. Rád Zelio vezérlő§ §zenl}.vkát€m€lők jelbevitele
Zelio yezérlővel miikődte:ett szennyvízátemelők §zintjelzéseinek, hibajelzéseinek és

üzemá]iapot jelzéseinck r€lék*el t(inénő leismétlése, a leismételt j€lek M2M PLUSZ GPRS
modemle történő bekiité§e.

Az M2MPLUSZ GPRS modem egy 4 csatomás bemeneti bővítő modulla] kiegé§zitve

összesen 8db digitliiis bemenet tud fogadni, feldolgozni és vác szennyvízii§ztító telepi
VisIoN központba továbbitani,

Az új e§zközök és bererdezések a meglévó lemezszekrénybe kerünek beépítósre.

M2M+ GPRS modem a]kalmazói prog.am készítés.
Helyszíni szerelés. beüzemeIés,

szillitlisífl ke il: 4líIl.



1.2. Rád sA.lA PLc-§ §z€nn}ryízát€melók és §z€nlyvízti§ztitó t€lep jelbevit€le

Rád szem),vízti§ztító i]epeí a szennyvízátemelő és a szeníyvízti§ztító telepi

technológiárót gyújtött jelzés€k, mérések, adatok :eldolgozását, a gy*jtöü és képzett

inroanriciot vac-szinny;í*isztító telepi vlsloN közponlba történő továbbítását egy beltéri

kivitglű lomez§zekénybe szcrelt SAIA PcDl tipusú helyi irányító berendezés biztosítja,

Az új heiyi irányító berendeze§ a meglévő szenn},vízti§zűtó telepi §AIA lipusú

irányító berendezéstól egy új adatitviteti vonalon ker€sztiil íogadja a 2db közterü|eti és 1db

telepi §zehnyvízátemeló és a szehí}"r'íztisájtó telepi tgchnológiajelzé§eit, adatait, 
,- 

Pnnék a megoldásnak az alkalmazásával netn szi&séges a SAIA típusú PLC-ktel
vezérelt szennyvízátirnelőknél a meglévő plogramok és ada]álviteli berendezések módosí'ása,

Az ad;tátviteli kapcsolat Vác szenn},víáisztító telepi VI§IoN központ és az új heiyi

iíányító5erendezése közőt1 M2M típusú GPRS modemen ke.e§ztül valóslrl meg sziinetment€s

üp;llátá§§al. (A GPRS modern szünetúentes tápellitását a készülék biáosítja,)
Folyamatirányltó készülék és GPRS modem programozása.

Hely§zíni szerelés, betizemelós,

szlr ílá§ra kefil: lklr.

A javasolt megoldás alkalnrazá§ához . Megrendelőn€k szük§óges t,iztosítarria a

meglóvó szennyvíztisitító tetepi §AIA típusú pl,c alkálmazói forrá§ programját

el€ktronikü§ lormáb.n.

1.3. vác szennyvízti§ztító tel€p vIsIoN közpoít módosítá§a
A szennyviztisáitó telepen jelenleg is műkodő URH-S i'elügyeleli számítógép kerülbe

kiegészitésre egy új GPRS kommunikác_iós csatomával, valamht a VISION-X a]kalmazói

p.Ú,unr C"r.jó o V: és V4 átone]őket Lezeli) bővülne a R,ád szennyvlátemeló lendszer és

sz€nnyvíztisztító :elep álomásaival.
M2M típusú GPRS modom telepitése.
vIsIoN alkalmazói !íogram lnódosítás4 kiegészítése.

Helyszlni szerelés, beüzen' elés,

2.t.

2.3,

AJÁNLATI ÁR

Rád Zolio vezórló§ szennlwiz{temelők jelbevitele

Rád §AlA PLc-s §zennyvlzátemelők és

sz€EB}ryízti§ztító telep j€lbevit€le

vác §z€nn},víztisztitó t€lep VIsIoN központ módosítá§a

AJánlati ár mindö§§ze§en:

t.2ó4.000,_Ft

1.092.000,-Ft

450.000,-Ft

2.806.000 Ft

Ajánleti árunk nem tartalmazza az álralános forgalini adót, melyet §zámláilkban a mindeikor

érvényes rendeleteknek megfelelően érvényesidhk,



3, Vállalá§i h.táfidó A szeíződé§köté§től saimított 2 hó:rapon belül,

4. Fieté§i feltételek

A sikeres átadás igazo}ó jegyzólöíyv alapján egyösszegii benyújtott szárnla

kiegyenlítése 30 napo§ hat iridóvel.

5. Grrancia

válla&ozó az ajánlaábaíl szerepló munklik elvégzése után * §ikeres irtiiszaki átádástól

§zámított 12 Lónap garaíciát vállal az általa végzett 
't1unkál(la.Bizunk benrre, hogy-ajánlatwk i]:egfelel glvárásaiknak, ennek íeményében vfujuk megti§áe'ő

megbiá§ukat.

Veszprém, 20 l 6, október 7,

Üdr,§rettcl:

MÁRKószoFr KFr
8200 vé§zprám,,""",l;ü"" '"

V3jii'lózscf
ügyvgzetó


