ó,lc.-*lt'
1',f

ví
- zt
- xö

zrw ű - s

zo te

Án nT Ás RA vo N AT Kozó

i.r?

egyrészről Abaújvár Község Önkormányzata

címe: 3898. Abaújvár,Petőfi u.4.
törzskönyvi azonosító szám,, 348265
ad őszám. 1 5348269,2-a5
KSH statisztikai számjel,, 15348269-841 1,321,05
bankszám l aszám,. 54600 1 1 9,1 002657 9
képviseletében: Csuha Pál polgármester
mint megrendelő .
(tóváobiákoan: Ónkormányzatnak és/vagy Ellátásért felelősnek is
nevezve),
3527 Miskolc, Tömösi u, 2,
Miskolci Törvényszék Cégbíróságán nyilvántartott
cégjegyzék szám,. 05-1 0 -000 1 42
adószám : 1 1 07 2092-2-05
KSH szám: 1 1072092-3600-1 14-05
ba n kszá m l aszám: 1 1 99 4002-0240237 4 -00 00O 0 00
képviseletében:Ficsor Miklós cégvezető
mint vállalkozó
(tová bb ia kb an: V íz i kóz m ű- szol g áltató n a k is n evezve)

az alulírott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:
l. Bevezető rendelkezések

A Megrendető ónkormányzat - utalva a vízgazdálkodásról szólő'|995. évi LVll, tv,
üzemeltetési
(tovauiiar<ban: Vgt.) 4 §lr, _ rögzíti, hogy a jelen okiratba foglalt
(közszolgáltatás)
izerződés a vói' +.s Q) Úek_ben definiált közfeladat
(2)_bek. a)
n ko rm ányzati felad at.

,ug.r"ru"zéséreirányutlmelynek tárgya a Vgt. a.§

sze-n nyv

ízkeze|ésrevonatkozó kötelező

ö

és b) pontjában elóírt

a hatályos
szerződő felek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk
a
Bérleti_üzemeltetési
hogy
rögzítik,
úói. ,unoelkezéseii atap,Jl, es eiie tigyeIemmel
egyéb
sierződés megkötésére a Vgt. 9 § (ri bek. e) pontja szerint koncessziós ésfelelős
pÁíyazati eljárás bonyolításj netn-ut jogosultak akként, hogy az Ellataseft
i".íul"ti doÁtésével a BoRSoDvíz zn1 az üzemeltetés ellátására (közszolgáltatás
polgármestert felhatalmazta ezen megá|lapodás
kijelölte, és

teljesítésére)

a

aláírására.

2)

rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa
között a Megrendelő,
többek
önkormányzatok és

A BoRSoDviZ Zrt.

az állam, illetve

helYi

Megrendelőt, hogy a hatályos Alapszabályának
részvénYek
rendelkezése szerint az ont<oim ányzaÚ, illetve állami tulajdonban lévő
módon
ezen
és
kötött,
átruházása az lgazgatóság hozzájárulásához,
"."ilág",a kizárólagos államj és7vagy önkormányzati tulajdoni státusz fennállását.

A BoRSo DvíZ Zú,. tájékoztatla a
biztos,rija

{
/,1

másrészről BORSODVíZ Zrt.

1)

l)

L,lt

arnLETt-ÜzEMELTETÉsI szERzÓoÉs

Kötötték

l/űti,J,t.

2

kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés
hatályossága alatt az- Alápszabátyban biztosított hozzájárulási jog gyakorlásával
tenntártla á kizáróla9os álIami, illetve önkormányzati tulajdonosi szerkezetet, a
szerződéses jogviszony tartama alatt azt egyoldalúan nem változtatja meg,

A BoRSoDvíZ Zrí. lgazgatósága

3)

A BoRSooVíz zrt. az ónkormányzattat (aki egyben a Vállalkozó részíulajdonosa)
egyetértésben rögzíti, hogy a Vállalkozó, mint cég alapításától kezdve kizárólag vízi

xőzmű üzemeItetésére vonatkozó tevékenységetvégez, rendelkezik mindazon tárgYi
eszközökkel, humán erőforrással és szervezeti feltétellel (akkreditált labor), amelY a
g áltatás ( közm Űves SZen nyvÍzelvezetés
m eg á a pod ás tá rg yát képező v íziközmű-szo
és tlsztítás) biztonságos ellátásához szükséges.
l

l l

4)

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatározásakor
tekintette| voltak áz aláíráé'naplan mé9 csak részben hatályosult, a vízikőzmŰszolgáltatásról szóló 2o11. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vszt.) előírásaira.
Szerződő felek a yszt.2012. július 15-én hatályba lépő 29.§-ára utalva rÖgzítik, hogY
a létrejött bérleti_üzemeltetési szerződésük a Vszt. hatáÍybalépésóvel előírt

feltételeinek is megfelel.

A BoRSoDvíz zrt. a Vszt. 35-36.§-ra utalva rögzíti, hogy a VállalkozÓ aVszt.

1, sz,

melléklete alapján képezhető felhásználói egyenértékszáma aggálY nélkÜl lehetővé
teszi, hogy a Vizt. haiályosulását követően az ún, tevékenység engedélyt a Magyar
Energia Hivataltól kérelmezze, illetve azt megkaphassa,
ll, Megállapodás
1)

Megrenclelő a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény rendelkezés_ei alaPján
2a12. július 13. napjátóI 2032, július 12. napjáig, 20 év határozott időtartamra
üzemeítetésbe adja," Vátlatkozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi az
kerÜlő kÖzcélú
ó n ko rm á nyzaí tu lájd onában lévő, illetve szükségszerűen tulajd onába
_ tisztító rendszerét (vagyontárgyak az 1 . sz. mellékletben).
szennyvízélvezető
vett
Váttalkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-Üzemeltetésbe
belÜl
(ellátási
terÜlet)
eszközök használatával a Megrőndető kOzigazgatási területén
az üzemeltetésbe vett vízi közművekhez csatlakoző (vagy a je|en szerződés hatálYa
alatt csatlakozni kívánó vagy csatlakozásra kötelezett) felhasználók - vízikÖzmŰszolgáltatásba becsatolt ingailannal rendelkezők - részérevízikÖzmŰ-szolgáltatást,
araikö.^űves szennyvíze|vezetést és tisztítást, mint szo|gáltatást nYÚjtani,

A

az Eltátásérl felelős

közigazgatási
területével (területeivel) egyértelműen behatárolható azon terÜleteket, arnelYen belÜl
V Íz ikÖzm Űa fel h aszn á ó k részére'a ií=ikarmű-szo lg á ltatást a Bo RSo DVÍZ Zrt., minI
felhasználói
mindazon
meghaladÓan
ezt
szotgáttató végzi, továbbá eset|egesen
(közműves szolgáltatásba bekapcsótt; ingatlanoka-t, nrelyekre nézve a BORSODVÍZ
Zrt . a víziközmű-szolgáltatást átveszi.

szerződő felek ellátási területnek tekintik
l

a jelen megállapodás hatálYa
abba esetleg bevont területeken az Újonnan létesÜlt

A Váltatkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed
alatt az ellátási területen |,^gy

szolgáltatásra a fenti bekezdés szerint, hacsak a
vízközművekkel kapcsolatos ^=
szerződő felek az ú.lonn"n létesült vízi közmű vonatkozásában kÖzÖs egyetértéssel
eltérően nem rendelkeznek.

3

körű,
Az váltatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízközművek teljes szóló
folyamatos és szakszerű működtetéée a vízi közművek üzemeltetéséről

zitzooz, (lV,25,) KöV;VM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelően,

Szerződőfelek a szolgáltatásra vonatkozóbázisadatok

ismeretében rÖgzítik, hogY

10.000
a közműves szennyvízszolgáltatás és -tisztítás tervezett mennYisége
m'/év
3)

az ónkormányzatnak az

üzemeltetés jogának_ megszerzése _céljából
használati díjat iizet,_ _melynek összege 2.500.000,-Ft + AFA, azaz
"gvr.uii
xLttomlllio ötszázezer forint + AFA.

A

Vátlalkozó

tÖrténŐ átadásának
egyszeri használati díjat Váltalkozó a közművek üzemeltetésre
az
ónkormányzatának
az
meg
fizeti
útján
átutalás
nápiáúr számított eó napon belül
á lta la közö lt számlájár a.

Az

A Vállatkozó - az üzemeltetés tartama alatt - a Megrenclelő részérea vízi kÖzmŰvek
befolyt csatorna szolgáltatási

használatáért mennyiség arányos használati díjat fizeta
árbevétel alapulvételével.
követő év
Á mennyiseó aranyoi Áasználati díj évente egy alkalommal (a tárgyévet,
á1. úpjaigíkerül megfizeiésre, mertot<e az adott évben (tárgyévben)
itlius
'Vállatkozóhoz
a-efől,yí szolgáltatási díj, mint árbevétel 15 %,a.

mennyiségarányos használati díjat a Vállalkozó az önkormányzatának
számlájára köteles a fentiek szerint átutalni,

A

a

közölt

Felek rögzítik, hogy a váltalkozó az Ettátáséft felelőst tájékoztatta a vszt,

hatályos'l

8,

már

§-nak tartalmáról.

jelen pont szerinti használati díjakon
Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára
meg,
felul bárÁilyen n1ái jogcímen, egyéb díj Megrendelőt nem illeti
4)

rneg,
Felek rögzítik, hogy a beszedett ivóvíz és csatornadíj a vállalkozóí illeti
gz
h
ogy
íti,
rö
et
téve
eleg
Az Ó n kűm a ni yzat iasekoztatás i kötelezettség ének

közületek és
a csatornaszolgáltatás díla 2012 évben: 480 FUm3+VTD+ÁFA,a
270 Ft]m3+VTD+ÁFA, a lakosság esetében.
5)

évi CCIX, tv, már
Szerződő felek utalv a a víziközmű_szolgáltatásról szóló 2011.
és az aztkövető
2013.
sze_rint
haiályos 65.§_ra ro§zitir, hogy a törvényiizabályo.zás
javaslatának
Hivatal
a
díjat
évekre a víziközmű-szolgál'tátás díját, mint hatósági
állaPÍtja
rendeletben
tigyelemoevételéveta vízi|kazmű-szoigáltatásért felelős miniszter
meg.

vállalnak, .hogy a
Szerződő felek a Vszt, 65,§ (4) bek_re figyelemmel kÖtelezettséget
még nem
jelen
megkötésekor
szerzódés
ú.it z+ 5 (2) bek. 3. pontjáib)Á említett él a
(és az
rendeletbe.n
megarkoüti'hatósági díj meghozataláről szóló végrehajtási
meghatározott
egyéb ra§csotooo ,riég n", ismert jogszabályokban előírt)
teszle!, a.mely a
"r"il"g".
mindazon adatszolgáltatási kötelézettségüknek határidóben eleget
megtételéiefeljogosított Hivatal díjelőkészítőés

hatósági

díj 1avastátanak

díjfelugyeleti tevékenységéhezszükséges,

6)

szükséges
szerződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhezjogosult és
(költségadatokat)
adatszolgáltatás soiá n a Váialkozó olyan éjékoztatást

}
],

4

amely lehetővé teszi, hogy a hatÓsági díj rnegállaPÍtása
az alábbi rendezőelveknek m'egfelelően töfténhessen, azaz a hatÓsági díj
fedezetként szolgálhasson az alábbiakra:
köteles a Hivatallal közölni,

vállalkozásba vont víziközmű működtetése körében felmerüló kÖltségekre
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
á vízikazművek - Vá1akoió javaslata alapján elvégzendő - rekonstrukciós
munkáinak költségeire,
úzűeltetésitevékenysége körében igénybe vett működtető
_ és a Megrendelővel
^''iaílát*o,zó
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható

a) a
b)

c)
d)

e)

0
g)

egyeztetett

-

tech n ológ ia i színvo n al ú fej lesztésére,
által alkalmazott/megbízott, a megfelelő biztonságÚ és minőséget

^'Úatnkoró
garantáIó szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok

ézükséges képzésére,továbbképzésére,
az űzeheltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős Önkormányzat részére
d jjakra,
fizeten d ő h as;_1á|9_t!
..mégáitapodása
alapján megállapodott és elfogadott vízi
;l"l;k kúión
közm űvek fej lesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos Üzleti nyereségre,

vszt,
szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkötését követóen_a
alapján meghozándó űgrehajtáii rendeletek valamely fentebb felsorolt
kizárják vagY
kotiségelemnót< a figyelembévéteiet a hatósági díj megállapításakor
kÖvetik,
szabálYozást
a
törvényi
korátőzzák, úgy a ;eien megallapodástólfüggetlenül
kell venni
A szolgáltatási díj megállapítására vonatk ozó tájékoztatás során figyelenrbe
a közézolgáltatás teTjesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott
költségvetési, letve önkormányzati iámog atást,
i l

személynek
Megrendetó szavaIolja, hogy a csatornadíj vonatkozáláiban harmadik
díjakat
szolgáltatási
a
Vátlalkozó
nincs olyan ioga, amáty me-gakadályozná
'a azt, hogyilleti
teljesítésére
a szolgáltatás
Vállatkozót
ueszeojó éá hegtartsa, tjvábbá
önkormányzathoz befolyt
az
illetve
igényelhető,
által
tekintettel az onkormányzat
szolgáltatási díjtámogatás, hacsak a támogató ettől eltérően nem

"i"tt"g".
rendelkezik.

7)

8)

kártérítési
Megrendeló kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kártalanítási,
terheli,
nem
és Őgyéb köteíezettségek-a közm űtulajdonos ó n korm ányzatot
A ű2iw.ozmu_szolgálütással kapcsolatban megszerzett jogait térítésmentesen
biztosítja V ál l a l kozó részére.

váttatkozó a szerződés időtartama alatt kizárőIag jogosult az önkorm.ányzati
törzsvagyonhoz tartoző a szerződés 1. sz, mellékletében felsorolt vagyontárgyak
birtokláóára, használatára, hasznainak szedésére,
átadott vízi közművek és egyéb eszkÖzÖk átadása vízi
átvételi jegyzőkönyvének minősül, mely tételes ,leltár szerint tartalmazza
átadás
az
adatokat,
vonatkozó
1ozmrivóté egye-b eszközök műszaki azonosítására
leírási
kori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsÖkkenési

Az 1, sz. melléklet egyben az

kulcsokat

kerÜlt kizárólagos
Váltatkozó kötelezettséget vállal, ho9y jelen szerződéssel birtokába
használati jogot
yakya.vonatkozó
önkormány zati törzsva§yonnat< minóóúto vagyontárg
valamint azt nem pon}neli hozzájárulásként más gazdasági

;;1" idegLníti el,

társaságba nem viszi be.

kifejezetten kötelezettséget vállal,
Az Etptásért fetetós a jelen szerződés aláírásával
(az Eyátásérí felelős nevére

víziközmű_.rorbZú"tas ellátásához szükséges
bejeglzendó és gyakorolt) vízvezetési,
bejegyzett vagy a úrri]iá.o"lkezései szerint
jogáá
a jelen szerződéses jogviszony
vezeiék_ és hasznáirti l.g.r. gyakorlásának
azzal, Áoóv , haiználati jogok átengedésének
idótartamá ra a Válptkozót jogosítja fel
fi)etejt üzemeltetési díjban elszámolásra
ellenértékea vízikózmű-szolgáltato a|tát

hogy

a

került.

birtokába került (és az

jelen szerződéssel
A váltakozó köielezettséget vállal, hogy a iízi kazműveket
és egyéb eszközöket a
1, sz. mellékletben tJi"rá.un nevesíűt;
gón_dosságaval kezell, és megtérítimindazon
szerződés fennállása alatt a jó gazda

, vátlalkozót konkrétan terhelő
károkat, amelyek a jelen szerződésb"i t ixotott-é.
f a kad
trát"i"iáttreg er tet roható el m u as ztásáből
beállása esetén a
A Vá1alkozónak fel nem róható eietleges káresemények
képező vagYontárgYakban beállott
Megrendető elidegáníthetetlen .törzsvagyo"nát
rarórat a tulajdonos köteles viselni,
l

9)

A

v á l t at kozó felad atai

:

gondoskodni, ennek keretében:
9.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról

-biztosítja'hogyavíziközművekÜzemeltetéseaVgt.*valamintannak
38l1995.(lV.5.) Korm'

a
hatályosulását követően a Vszt. továbbá
megfelelően történjen,
rendelet es a zl,iioói,úi.zs,l KöV;M rendeletnek
es biztonságát,
- biztosítj a az uze,Áeltetés folyamatosságát
(lV.25 ) KöViVM rendeletnek
21.2Oő2,
a
_ akkreditált tanoraioriur.rí
megfelelő uteÁierv szerinti gyaxoiisággal ,.szennyvízminőségi
a mindenkori
vizsgálatokat ia,g-"=, ellenőrzi , ái uzemóltetést,
.ru,invuim nőség i kovetelmények betartását,
hibák elhárításáról,
_ gondoskodik a Á"atoinar,aózat|n előforduló üzemi
mértékadó és
_ köteles a r<ozmLivák által ellátott területen a csatornamű
kielégíteni,a keletkező
engedélyezett raúciüsán belül az igényeket
megtisztítani,
szennyvízmennyÉégetfogadni,, elvezetni és
-biztosítjaakeletkezettszennyvíziszapkezelésétés'elhelyezését,
elengedhetetlen
i

_ elvégzi roivrráto. uzemvitel fenntartásához
felek
" *'r.r,"xái
ellenőrzéseket, beállításokat, Szerződő
karbantartási
yíz,
és
a
minősülnek

megállapodasa atáplan karbantartásnak
által kiadott Tárgyi
Csatornaművek ói.rágo. Szakmai Szövetsége
Éárbantartása című kiadványban rneghatározott
Eszközök rerujitásal
-rinosúlő
munkák, valamint mindaz a munka, ami a
felújításnak n"r
Hivatkozotl szabályzat
számviteli törveny siárint karbantartásnak minősül,
a szerződés mellékletét képezi (2, sz, melléklet),
elvégzi a
;;_ ó;-kirmányz.attat egyeztetve, annak megrendelésére
a
munkáit
ie_rulitási és esetleges fejlesztési
közművek
forrás
áttJ oiztosított egyéb
'"ronJiiur.ciái,
i-ái OixorÁányzat
has2náláti oilnal,és/vagy felújítási
"áó
felhasználásából. Amennyiben a íekonstrukciós rendszeren nem
közmű
vízi
;;.ká;i.,i;iiá"gun beruÉázásokat) az adottönkormányzat kőtd9:
,
T?,
a Vállalkozó végzi", úgy ebben ,, ".áb"n az
teljes
során a vállalkozól
tervkészítésfázisában, illetve a kivitelezés
illetve a szolgáltatást
egyeztetni,
körűen tájer<ozüini, u"l" folyamatosan
i,
vagy ak.adály ozóészlerlel9teit f gyelem be ven n
h átrá nyosan n"to rvá.oió
az onkormányzat
ldegen uerurrazj's eieten""a Vátátxozó ajánlatára
ellenórként a
köteles a vizixá)miizolgáttatót legalább társműszaki
eljárásba
beruházás renoivoritasauá, kü|önöően az átadás_átvételi
i

b

bevonni.AmennyibenaműszakiellenőrifeladatokellátásáraaVállalkozÓ
azi jogszabály (közbeszerzés, támogatási
vagy
nem tesz
-úatuxoio
"Janátot,
érdekeinek.képviseletét legalább a
előírás) *lzailá, úgy a
műszaki atadas_atiétele során a megrendelőlónkormányzat teljesítési

_
g,2.

segédjeként biztosítani kell.
esetén szerződő
állami urgy Éu_. támogatással megvalósuló vízi. közmű
létrejölt új vízi
eredményeként
ennek
az
felek törekednek arra, hogy
üzemelteiésre,
kerüljön
közmű a jelen bérletijogvisiony keretében

vízügyi,
Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi,
és
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédetmi, fogyasztóvédelmi
ügyek
rratosagi szervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen

"gvén
intézéséről.

9.3,

szervezetek,
Elvégzi a csatornahálózatba bekapcsolt _üzemi, gazdálkodó
ellenőrzését,
intézményekáltal kibocsátott sz.ennyvíz mennyiségének
valamint a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal e szervezetek
ki bocsátott szen nyvíz minőségének ellenőrzését,

g,4Véleményeziacsatornabekötésiésbővítésiterveket(vállalkozói

mennyiség,ének,
hozzélJárulás) á kozcsato rnába bocsátható szennyvíz
megfelelően
foglaltaknak
minőségéneÉmegr,a tározását, a rendeletben
villamos
adja meg, ivegii a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út,
energia létesítésesetén),

9.5.AközületiésalakosságifogyasztókfeléasajátÜtemtervének
kapcsolatos leolvasási és
megfelelően eúegrl a vízköimű siolgáltatással
számlázási fel a d ato kat.

9.6.Gondoskodikazesetlegesfogyasztóipanaszok,reklamációk
a kivizsgálás
kivizsgálásáról, lehetőség szerin1- rendezéséről,

eredményéről a panaszost tájékoztatla,

g,7VállalkozÓaszerződésteljesidőtartamárafelelősségbiztosítási

szerződéstköt,beleértveakörnyezetvédelmibiztosítást,továbbátűz.és
elemi kár elleni biztosítást is,

9,8.

közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
köteles az erede]i állapot helyreállításáról gondoskodni.

a

vállalkozó

9.9'Hibaelhárításimunkák,,tűrésikötelezettségétVáltatkozÓafogyasztÓval
kötöttszolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

1o.

módjáról,
váttatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
esetén a
meghibásodás
nem rendeltetésszerü üzemeltetés miatt történt
felmerült költségek megtérítésikötelezettségéról,

g.11

szerződő felek megállapodnak, hogy az üzemeltetés megkezdésétól
belül felülvizsgálják az ellátási terÜleten vízikÖzmŰszámított fél éven
-igénybevevó
felhásználók körét (számáI, közüzemi
szolgáltatást

9

szerződéses állapotát),

AVátlatkozókötelesazEttátásértfelelÓsttájékoztatni

_

_
_
_
_
_
_

benYÚjtandÓ
a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Hivatal részére

.rol9attáiai1 oillavast atáról (beieértve a jogszabály által megengedett
mooon etoterjeézthető egyedi díjjavaslatot) azzal, hogy a díjjavaslatot
hogy az
olyan határidőben kell ai önkormányzat részéremegküldeni,
még a
véleményét
észrevételeit,
a díjjavaslathoz kapcsolódó

díjjaváslat Hivatalnak történő bemutatása előtt megtehesse;
éventéáhasználati díj alapját képező fogyasztási díjbevételról;
féléventea 90 napot meghaladó fogyasztói díjtartozásokról;
kőzmű
szunseg esetén a vízi kőzmű hálőiatjavasolt felújításáról, vízi
hálózat fej Iesztési ig ényéről
a haváriaLseményét mirtti korlátozásokról és üzemszünetekről;
u *"Óáuo urt"trrá bályzatáről, illetve az üzletszabályzat módosÍtására
jóváha9yását meg előzően
ra ny,Jt o kezd em ény ezbsr ől, a n nak h ivatal i
szabálYzat
u ,"nugtévó beszeriési szabályzatáról, illetve a beszerzési
jóváhagYását
moooiitasara irányuló kezdeményezésről, annak hivatali
;

;

i

megelőzően.

jogosult

a

-

_ jogának rendeltetésszerű gyakorlását feltételezve
Vízikózmű-siolgáltatótól az ellátási területére vonatkoztatott,

g.12. Az Etlátásért felelős

vagy ott közúzemi szerződéses jogviszonyban álló felhasználókról
kérni,
rendszeresen és évente egy alkalommal általános körű tájékoztalást
?. 9,11,a
A Váttalkozó beszámoláói t<otetezettsége kiterjed különösen
adatokra, illetve
pontban nevesített jellemzőkre, az éves értékesítési
hálózatba bekapcsolt új felhasználókra,

vízi
A vátlatkozó nem rendszeres beszámolási kötelezettsége kiterjedhet a
szabálytalan
közmű rendszerben bekövetk ező havaria eseményekre, a,
felek
bekötésekre és minden olyan körülményre, amelyre nézve a
gyakorlatuk kiterjed,
meg állapodtak vagy szerződési_, teljesítési

10)

Nem képezi Vállalkozó feladatát:
1O..1

üzemeltetésre átvett létesítményeken(vízi kÖznrűveken) a
karbantartáit nyiIvánvalóan me9haladó felújítása, pótlása, elvégzendó
hibák
fejlesztések finánszírozása, valaÁint a kivitelezési és szavatossági

. Az

el-hárításának vég leges finanszírozása,

10.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb
tisztÍtÓnYÍlásnak
m távolságia Üepitett ellenőrző aknának, vagy ellenőrző
hibák
Üzemzavarok,
keletkező
hálózaton
belső
a kimeneteli oldalán túli,
1

elhárítása,

10.3. Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó helyi kisátemelők územzavar
elhárítása, üzemeltetése, fenntartása és cseréje,

10

a felek az
használatba vett vízi közművek vagyonbiztosítása kivéve, ha
eltérően nem
esetteges vágyonkezelési megállapodás megkötésekor ettől
állapodnak meg.

4. A

a felek az esetleges
nem
vagyonkázelési megállapodás megkötésekor ettől eltérően

10.5. Az

ún. gördülő fejlesztési terv készítése,hacsak

állapodnak meg.

10.6. Az üzembe helyezett és a

használatba vett eszközök

Vállalkozó
vagyonértékelése,
külön rendelet szerinti

11)

eredő károk
Váttatkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésból
biztosít
lehetőséget
és
megtérüléséhezszükséges oiziositások megkötéséről,
meggyőződhessenek,
Megrendelónek arra, hogy a biztosítási fedezet meglétéről

12)

13)

Megrendelő
leg mag

a

szerinti
talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények

asabb értékben határozza meg,

jött létre,
Jelen szerződés határozott időtartamra
megegyezéssel, illetve
A szerződést a tuiur- n.,"gszúntethetit< kozos
,ro.t egyoldalú nyi latkozalukkal, felmondás közlésével,

az

alábbiak

szólóan, de legalább 8
Etlátásérí felelős az üzemeltetési szerződést évvégére
hónapos felmondási idővel felmondhatja,

Az

a)

b)

szólÓ
ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásról
törvény, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra ,u:natkozó
jogszabályot vagv a rá v.onatkozó hatósági határozatok előírásainak
jogerősen
víziközmi-.iárgaliátas során történő súlyos megsértését

megállapították.

megállapított
ha a víziköiÁ,u_szolgaftató az üzemeltetési szerződésbenrnegszegte.

kötelezetts!#t

ner<i

főtrótratóan,

súlyosan vagy huzamosan

Súlyosjo9sértésnekés/vagysylvo9szerzódésszegésnekminősüla
-amelynek
Vát6lkozá'

olyan, nexi' feiróható magatartása,

következményeként

lehetetlenül
szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan
vagy szünetel,
. |_l^, La^ l.AA alll
a
a naszntálatba vett vízi közműben a vátlalkozó jelentős kárt okoz és
meg,
kárt felhívásra méltányos határidón belül nem téríti

a

vízikózmű_szolgáltató az üzemeltetési szerződést
legalább 8 hónapos felmondási idővel

A

az év végéreszólóan,

de

meghatározott
felmondja a víziközmű_szolgáltatásról szóló törvényben
esetekben,
szerződésben
tetmonoÁaila, ha az Ellátásérí fetetós az üzemeltetési
huzamosan
vagy
súlyosan
megarrapítoti' xot"t".ettségétneki felróhatóan,

megszegte

felmondhatja törvényben

vagy az

meghatároiott esetekben, így különösen,

uzelmeltetési szerzódésben

de nem kizárólagosan

kizárólagos szolgáltatási
a) az önkormányzat a Vállatkozó rend
el kezést meg szegte,
osu ltság ra úo atko zó szerződéses
'szotgáliatas
ellenértékekéntmeghatározott hatósági díj a
b) a
a me9térítésétje1entős
j

og

á

n

Vállatkőzó indokolt ráfordításainak
veszteséges
mértékbenkorlátozza és a Vállatkozó nyilvánvalóan

c)

gazdálkodásra kényszerü l,
vagy fejlesztésére
ná-a,z ónkormányiat a vízi közművek pótlására

vonatkozÓkötelezettségénekteljesítésétolyanmértékben
biztonságát
elmulasztotta, hogy az á szolgáltatás fenntartását,

t-

d)

jelentős mértékbenveszélyezteti, fe|téve, hogy ezen kötelezettség
az Eltátásért felelőst terheli,
a Vszt. 30.§ (4) bekezdésben foglalt, a szolgátatót kötelezően
terhelő munrátiatok indokolt költségeit az Ellátásért felelős
méltányos határidőn belül nem térítimeg,

egyéb okból történő
váltalkozó az üzemeltetési szerzódés lejárta vagy bármely
használatnak
megszűnése esetén a rábízolívízi közműveket a rendeltetésszerű
részére,
megfelelően, működóképes állapotban adja vissza a Megrendelő

14) A

Ill. különös

1)

2)

rendelkezések

szolgáltatáshoz szükséges és az 1, sz,
jelolt
egyébként forgalomképtelen ,Önkormányzati
mellékletben
_
a szerződés megkötésének időpontjában
uagyóÁ
közmű
törzsvagyont képező vízi
az Ó nkorm ányzat tulajdonát képezi,
megállapítják, hogy
szerződó fetek
-elkuloiítetten
1

a

jelölt
szerződő felek rögzítik, hogy ^z 1 s: mellékletben elkülönítetten azok
nézve
önkormányzati törzsvagyo n rászét képező vízi közművekre
megállaPodás
külön
szerint
önkormá nyráii tuláioon bá vételétkövetóen -, szándékaik
a Vszt, 23-26,§-ban
keretében rr,j"iáiá'.". úton, külön ellenérték kikötése nélkül)
kÖtni, illetve annak

előírtaknak megfelelóen va9yonkezelési szerződést kívánnak
lehetőségével számolnak,
ly. záró rendelkezések

1)

során felmerü|ő vitás

együttműködésük
hangzóan rögzítik, hogy
szerződőfelek egybe
--tárgyalások
-§roblérárat
útján, egymás érdekeire
,J9ti.erlit
kérdéseketés
írásban
megállapodásaikat
a
óorán
ennek
kölcsönös rigyeremmel rendezni, és
mellékleteit
illetve
jelen
kiegészítéseit,
szerződés
rögzíteni, amely megállapodások

fogják képezni

Amennyibenaszerződőfelekközöttijogvitarendezéséretárgyalásosúton,
a jogvita eldöntésére

a
úgy
egyeztetések keretén belül 30 napon belül áem kerül sor,
illetve TÖrvénYszék
felek a Megrendető székhelye szerint illetékes helyi bíróság,
kizárólagos illetékességétkötik ki,

2)

része érvénYes
Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés tÖbbilehetőség szerint
gazdaságilag
marad, Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos,
egyenértékűrendelkezéssel pótolják,

egYÜtt érvénYes
Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel
ptk,
és _ e jogintézménytszabályoző
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena
] ágveu hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók,
M

iskolc, 20 1 2.július 12,

nna urva r Kq,zség Öh korm ányzata
Csuhá'PE|],,:l;:-'.,,'
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