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Kötötték egyrészről Baskó Önkormányzat
Székhely: 3881 Baskó, Fő u, l6.
törzsszám:. ,3\iTGÍ .., ....
képvi seletében : He gedűs S zilár d pol gármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVÍZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégegy zékszárl: 0 5 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzemekető/v állalko zó v agy kazs zol gáltató

az alulirott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. E|őzmények, bevezető rendelkezések

l./ A helyi önkormányzatokről szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az Ötv. 8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a,§ Q) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
lakott területén

ívőviz minőségű vízte vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővízelléttás közszolgáltatás

formáj ában történő me gszervezésété s ellátását.

Felek úgzííik- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatokal együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapítő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint az érintett
önkormányzatokrészére aYagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott he lyi v izlkö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő Észv ény társ as ágb a app ortálták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséig * az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szolgáItatási

fe l ad

atokat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. janlár l-jéte vonatkoztatva az
önkormányzat ráutalő magatartásával hozzállárult althoz, hogy a BORSODVÍZ Zít.
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivőviz szolgáItatási feladatokat.
Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

!

a
folyamatos, és a nyújtott teljesítése
bogy az üzemeltető szo1gáItatása
megfelelően történt,

jogszabályoknak

9'§ (2)
szerződés megkÖtésére a Vgt'
jelen
üzemeltetési
hory.l
eljarás nélkÜl
Szerződőfelek megállapítják,
azás a|apjan koncessziós |alYazati
űetunérrrx"i*
pontjÁÁ
az egyébként
bek. d) és e)
,e,41^1donosa (tésivényese)
a
arca,hogy
ítel
tekinte
sor,
került

^!r;;;iia

kízáróIagosuntintor*|"ír^riűí"rajdon'abanállóBoRSoDvíZZrt,nek,

hogy a MegrendelŐ/Ónkormányzat
3./ A jelen szerződéscélja,

kÖzfeladataként meghatátozoÍ1

jelen
aVgt.4§(2)bek.a)pontjábankörülírtivővízeliátástközszolgá|Íatásfotmájában,az
biztosítsa, (A továbbiakban a
o,i,
szo\eőŰ:
itett
teljes
üzemeltető által
nevezve,)
vagy szerződés tárgyának
,ro|[átiotásnik
szo|,gáItatá"t
ttirti,ri.t
pontban

IL Megáltapodás
1.1AMegrendelőaVgt.Hivatkozottrendelkezéseialapjánaszeruődésbenmeghatározott
sro4alíiii' e'látásaérdekében Üzemeltetési

időtartamíga szerződés tárgyaként^"g;;;;;^tt
u, onÁró kö zfe adat
szerző dést uot v
"t

áioiű ii

átása érdekében,

jogosurt és köteles. az L 3, Pontban
^
,r"rraae,
ellátni,
A Vállalkora u:rrcí
^Iwj;;k;;urJlugoru.
or*a"y'ÁÍ iorigurgatási területén
tevék
szolgáltatási
megbatározott
""yr;;;;';-öit
1

e l1

teljesíteni.

legmagasabb hatősági ár
szolgá|tatás ellenértékeként
áItalanyújtott
az
jogosult
terÜletén
A vállalkozó
ket az oniormánYzotÉo"gu'.gatási
szotgittitar"i.rr.rZne
formájéhan
r"^elyektől,;ági 'ráretY-ektől'.intézménYektŐ|'
^"glri;roÁtt
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő - ^uá'in giltátás i d íj ké nt (ví
zdíj ) b e s ze dnr,
szo|
áu ákb an : ro gy u, ti1
r
szerv ezetektti

ito

"io

alkotni'
AKözszolgáltatójogosultés.kötelesafogyasú"kk-l.közinemi(szo\gáltatási)szerződést
jJgviszony ruir:inYuad nzietszabá|Yzatot
kapcsolatos
afogyásztókkal
kötni, továbbá
a szerződő
AKazszolgáltatóköte|estörekedniarta,hogy'a!21vas,ztővalkötendőközűzemiszerződésta
foii^rriitaratéiesítendálogui'"onY
a
azza!,rrogy
'étrejÖheta fogYasztő
felek írásba foglalják
kÚltinosen
nuirlÍÚ' #"*"áur"ár.- min?sur
az
*u,iiuűriuut-ű.
lt
ráuta
felek
r.ndr""rb. valÓ csatlakozáSa' va'amint
,*i"a
csatlakozás, o""r*'o"**,oi
"irinti"áti
rendelkezésre állása'
kialakítása ;;';^-{Ár"lgáltató
fogyasztői*#;;ry
önálló
teliesítéséhezsziikséges eszközök'
szolgáltatás,
a
hoqy
rögzítík,
2.1 szerződő felek
képezík,különösen, a
korrroíiaio,a
u
""Íiiiumrőu
.?ée. "ásvonát
berendezések,
(iYo*uonutá' létesítmények'a
"rir.orá"r.t'
,"tir.reg.,
.
csatlakozási
szolgáltatá, t"r;JJJ
t""t,,oii'ogrui berendezések'

Á",

eptir.iJr., díil;;;+j
e gyéb tár gyi eszközök,
pontok) e, u s,ot[iltatásb abevont
szolgáItatás .rratararro

,r"ia"t

teljes kÖrŰ'
tárgyát ké2e2 kőzcéIí vízikÖzművek
szerződés
szóló 2ll2002' (IV'25')
3,1 A Vállalkozó
tr.*Ji"'esérő'
uJiiiázművók
á
folvamatos és szakszeru működtetes.
feladata

a

ffir""i;;."a.í.itáiagzítettkövetelményeknekmegfelelően,

jogosult a.szerződés targyaként
alaí1 kizárő|agoszrrr
ama
időtart
szerződés
4,1 vállalkozó a
a'aPján.a hatósági árként
,]owaiitáíok
or'"-tli:.-rú
Áá a|att az Üzemeltetőt
definiált szolgáItátás teljesítésér".,
,r"rrőil;ja",,
d
u.r)"áerei
aijat<
tt szolgá|tatasi
megáilapíto

".

I

r,(

közígazgatásí területén belül a
kizfuőIagos jog illeti ffiog, hogy aZ onkormányzat
kiteded arra is, hogy az
A
fogyasrtőktőI származóan jöiedeláre tegye n szert,. .kizfuőlagosság
kötött
(Jzemeltető az ontkormZnyzat közígűgatási hxá,ral,n. belÜl, a fogYasztóval
bővítse,
*.gatupoo ás alapjánbekötéseke t v égezzen, szolgáltatását

a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
tulajdonosként a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sZerződé, r"noáttara alatt
hatósági árként közzétett díjak
kezeli, karbantartla, és _ a jogszabáú"ú"t megfúelő
_
biztósíto tt fedezet esetén felújítja,bővíti.

A Vállalkozó

köte|ezettséget válla:,hogy

beszeáéséve1

Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekorazátakmegállapitásáről
irányadónak azzal, hogy a díjat úgy kell
szőtő 1990. évi LXVII. tv, 8,§ (1) bek,-ét tekintik
j:?yaaa:v1
YŐri]o^,"',iÓ''u, r"aá"te! .nrult,9" megf"Telve
5^",1,^Tl1:"1*lo;,i^ui?l
"
_ a szolgá|tatás
magas minőségét
?:::;rr::::;rrrir?; a fe|hasznároi igenYetnet
1-x1+^A-^1,uo
tevékenységekt<ifqtese köréberr felmerülŐ kÖltségeke,
5./

:

:Íffi;jÖi""r.r,.,oue

tevő

ráfordításot<ri es egyéb kiadásokra, így különösen:

a)
b)

vont vizlközmű.működtetése körében felmerülő költségeket
(hibaelhárítás,készenlét,ügyfélszolgáIatstb.,.),
j";;i.;;;,, ge uoÍ-eu en gényb e vett múkö dtető szkö zö k
u'Tffi'ffi ;"'u;lá;,,#
1 1,, _1 l-\+\4
l.;ilx_
é, u megrendelővel kötött külön
elvárhatő
az
javitására,
Áűkodt"térér.,

a

vállalko zásba

*.

gár iupo

e

i

e

aáson álapuló _ techno Iő giai szinvonalú fej

a

le szté sére,

megfelelő biztonságú és minőséget
c) a vá|Ialkoző áItal ilkalmazottlűgbizott
szakemberek alka|mazására, azok szükséges
,^rÁÁ{d szal<rnai felkészültségű
képzésére,továbbképzésére,
._
önkotmányzat részérefizetendő
d) az űzemeltetéri ffiirro ny alapján az el]ltiiásfelelős

e)

D

díjakra,
"felek
a

viziközművek
külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott

fejlesztésére,
méltányo s üzleti nyeresé gre,
a ilatékony gazdáIkodás mellett elérhető

kell figyelembe venni a kőzszolgáltatás
szolgá|tatási díjat csökkentó tényezőként
illetve
ellentételezésere kaPott kÖltségvetési'
teljesítéséhezbiztosított, a költségek
gatáil,
ö nko rmány zati támo
o, ui u rr, at, hatő sági ár, szolgált a t á s i d íj ak

A

Ll Az ívőviz szolgáItatás
mtnt árhatőság

j o go

irat a Megrendelő'
és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági

sul t me gál^Iapitan|

az

díjelőterjesztést (továbbiakban: ŐÍjajánlat)
hatósági árak megállapításáho z .szúlkséges
év,dec.áb., 1,5. napjáig a Vállalkozó írásban köteles
ármegáLlapítássa' éri;á ávet megel őző

A

szolgáltatni.

gyakorolt
(Jzemeltető alapítási kÖrÜlményeire, illetve az eddig
díjaján|at_ valamint az
ónkormányzat tudomásul veszt, hogy az
a,
utalva
díjmegállapításí-áárr.*"
víziközmű rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
územeltetőnél a cégtllajdonát képező
a
módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra
vonatkozásában egységes díjszámítási

A

;ÖÜö;;vízzrtlá|^íÁ*uőrrögzítettszolidaritáselvénekmegfelelően,

k

megfelelő
Ónkormányzat a közszolgáltató jogszabáIynak és a szeruődésnek
(szo1gáltatási
á|urcua. íőja a2aplán úgy kötelá megállápítani a legmagasabb hatósági árat

Az

at]axat1,hogyaza-tugyévkezdőnapjátőlalkalmazhatólegyen.
hatósági át
2.1 Amenrrylben az Ónkormónyzat atárgyév januar 10, napjáig alegmagasabb
(beteértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
megá|lapitására vonatkoző kötelezettsJget
_ hatősígi ai híanyában _ jogosult a közöIt d|qánlatának
elmulaszta ná, űgy a Vállalkozó
etv e érv ény e s íteni,
me gfe e l ő szo| gáítatás i díj at felszámitani, i l l
1

hatósági át
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat
összefliggésben a KÓzszolgáltatóval
megá|Iapítására vonatkJro ,r.t i felróható"mulasztásával
ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigény,t, bármely
köteles az Üzemeltetőtkártalanítani.
érvényesítene,úgy amúasításban véikes brkor*iryrar

Felek mér most

Iv. A vdllatkozó, illetve
1,1

A Vállalkozó

1,1 ,/

a

Megrendelő jogai és kötelezettsógei

feladatai:

keretében:
Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek

bíztosítja,hogy

a

közművek üzemeltetése aZ 1995,

évi LuL törvény "A

l I99 5,(1y. 5. ) Korm. rendelet és a 2I l2002,(Iy,25,)

vízgazdálkodáiról", valamint a 38
rOViU rendeletnek megfelelően történj en,
biztositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
rendeletnek megfelelő
akkíeditált laboratóriummal a 21DO72. GV.25.) KöViVM
e\Ienőrzi azÜzemeltetést, a
ütemterv ,r"ri-nii jyukorisággal ivővízvizsgálatokatvégez,
mindenkori minőségi követelmények betartását,
ó üzemi hib ák elhát ításár őI,
g o ndo sko d ik a háIó zato n e 1ő fordul
biztosítani a
köteles a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget
belül,
r ende|kezésre álló kapacitások keretein
karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewftartásához elengedhetetlen
megállapodása alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szeruődő felek
országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek ayiz_ és csatornaművek
című kiadványban
áItal kiaaoii Targyi Eszközök Felújítása, Karbantartása
valamint mtndaz a munka, arni a
meghatározott fe|újításnak nem minősülő munkák,
Hivatkozott szabályzaí a
számviteli tá.re"i, szerint karbantartásnak minősül,
szerződés mellékletét képezi,

vízügyi, kömyezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, kőzegészségügyi,
és .gyéU hatósági szervekkel valÓ
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi
ől,
kapc sol attartásró 1, i l letve ezen 'frgy ek íntézés&

I,3.1YéleményeziaZivővízbővítésiterveket(vállalkozóihozzájáruIás).Elvégzia
esetén),

t

.i"-,,i.gy.

létesítés
ztetéseket (gáz,telefon, út, villamos energia

I.4.1 Aközületi és a lakoss ági fogyasztók felé a
s számláaási
iro:igahuras s al kap c s o l ato s l eo]vas ás i é

saját ütemtervének megfelelően
fe l adato kat,

kivizsgálásfuőI'

panaszok, reklamációk
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói
1 a p anaszo st táj éko ztat1 a,
szerint r endezés éro r, á ti ui" sÉál ás ere dményérő

4

)/

elvégzi a

'ehetőség

L6,1

szerződést köt' beleértve
vállalkozó aszerződésteljes időtartamárafelelősségbíztosítási
is,

és elemi kár elleni biztosítást
akörrryezetvédelmi biztosítást, iovábbá tűz_

közterületen végzett hibaelhárítási munkák
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,
1.7

.l

elvégzéseltán

1.8./ Hibaelhárítási munkák,,tűrési kötelezettségét

Vállalkozó

a

vállalkozó köteles az

a

fogyasztőva| kötött

szolgáLtatásiszerződésbenkötelesrögzítení,

hibabejelentés módjáról, nem
L9.1 Váltatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztőkat 'a esetén a felrnerÜlt kÖltségek
ireghibásodás
rendeltetésszeru izemeltetés miatt to.t?ni
megtérítésikötelezettsé gér ől,

az Üzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
I)0.1 vátlalkozósaját költségére gondoskodik
a
l;retőséget bíztosit Megrendelőnek ana' hogy
szükséges biztosítások ,,'.g[ote.éről, J;
b

i

ggy ő ző dhe
zto s íiás i f e dezet me glétérőI me

ss

enek,

közüzemi szerződés
Vállalkozó egyéb, územeltetéssel, illetve a jogait a közműves iv,ővizellátásátőI
r.t i.i.r.oregeit és
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos
,iat zsttgli, gv,s,; Korm, rendelet szabáIyozza,
és a közmű r"r rr"űyri"lvezetésrő1

1,]Ll

2.1

megkötésével,

A

A Megrendelő feladatai:

peres eljárásokhoz
2,I.1Megrendelőalakosságiszo|gáltatásiszerződésekkel'esetleges
nélktil
adatszolgáItatást ellenérték megfizetése
úpcsolaios
fogyasztókkal
szükséges
Váll al ko zó részére köteles telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
azizeme|tetésselösszefiiggésben(különösenhibaelharítás,karbantartás,felújítás)a
nélkül
közterületeit külön ellenértékftzetése
feladathozszükséges mértékig"i.rJpure,
y*"3:j;;;';;#:,"'?lirru*retésébe sorolt intézmények, költségvetési szervek

szo|gáItatáriáiiitutékáraÉészfizetőkezességetvállal.
díjat
mégállapodásán alapuló) szolgáltatási
a közkifotyókon mért (vagy ur"í"v'ait,ny
megfizetí.
femáI|ásának időtartama alatt á|tala
a
Az Onkormányzat kötelezi magát,hogy .z9rző!és (Újberuházás) és tulajdonát kéPező
létesített
(saját fonásból ,ugy rá^ogatás fe|hásznaíÍJarut>
ki' feltéve' I'ngY az a'ább
2.3.1

ításfua,tir...tt.iZJr. az üremelteia
üzemeltető vállalkozik, illetve
méilk ,Áriní, uurrnatuti iii megfizetés:: ű'"toti
e|lenzi,

víziközművek hasznos

meghatározott
támogatott beruházások esetén atamogflő

L

ü,ő^uttetőkijelölését nem

AzújberuházásravonatkoztatottizemeltetőihasznáIatidíjatilletőenafelekmármost
ÓnkormánYzat á|tal igénYbe

megállapodnak, hogy

*-űÁiituarrutu -.g-abe,ruházásÍtoz'az

tl

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruhánás elhatározásakot, illetve a
beruhínás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
f ti g getl enül táj ékoztat1 a.

V.

E

gyüttműködési kötelezettség

1,/ Felek a szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre kö te l e z ettek.

Az

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

együttmríködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiawa:

közegészségügyet veszéIyeztető vizminőségi problémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőfonások környezettudatos felhasznáIására tekintetlel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenny ezés csökkenté se stb. ) me go ldás ában való e gyüttműködé s ;
a vizlközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havárta események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy ezteté s ek fo gan ato sítása;

a

fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése, Ezen pont szeinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kazszolgáltató részérőltörténó szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Onkormányzal területén a fogyasztők az egy számlénási
időszakta számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési

késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré s ze sült fo gy asztők a szo\ gáltatási díjhátral ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláításátŐ|
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
nem értve azt az esetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a

szerződést abban az esetben mondhatják fel azornalihatáIlyal, ha a VáIlalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vál l al ko z ó a szolgáltatás telj es ítésévelnyilvánvaló an felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vágy kcirulmény megsziintetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

b

h

3./ Mindkét fel jogosult a szeruődést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenórdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szeruődéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

/

a) aVállalkozó

I

szerződésszegése esetén, ha

a V á l l a l ko z ó az üzemelteté sre v onatko ző

b)

a

j o go

sultságát elveszti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizarőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rőgzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásiának korlátozására'vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével, és a tfugyév utolsó napjara (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezés ek
felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerulő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útJán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megáIlapodásaikat írásban rögzíteni, amely
1.1 Szerződő

megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni,

2.1 Amennyiben a szerződő felek kclzotti jogvita rendezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészítí.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az érvényíelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

r

endelkezés s el póto

lj rák.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODVIZ Zrt.Igazgatőságamegtargyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okírat aláírásának napjával lép hatáIyba, tekintettel arra, hogy az
Ónkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátozatával jőváhagyía, a
BORSODVÍZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgrármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazía.

Az

Ónkormányzar

Képviselőtestületének

e

tárgyban született határozata(i)

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

L7

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szewryvízelvezetésről szőlő 38lI995. (ry.5.) Korm.
foglalt
rendelkezé sek az irányadók.

rendelet
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Miskolc, 20lI. november 29.
-!i8i3ií.,li',iiiiiil"ílJi jifiítr'
ttÉszl,í:liytrRsrs,rc

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

