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az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
l. Bevezető rendelkezések
1)

A Megrendető önkormányzat - utalva avízgazdálkodásról szóló í995. évi LVll. tv.

_ rögzíti, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetési
(2)
bek-ben definiált közfeladat (közszolgáltatás)
4,§
szeződés a vgt.
1tová6biakban: Vgt.) 4.§]r"

meiynek tárgya a Vgt_ 4 § (2) pek. a) és b) ponljában előírt
ivőíizellálásra és szennyvízkezelésre vonatkozó kötelező önkormányzatifeladat.

,"g.r"*"zésére Írányul,

Szerződőfelek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a hatálYos
Vgt. rendelkezéseiá alapúl, és erre figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-üzemeltetési
sieződés megkötésére a Vgt. 9.§ (2) bek. e) pontja szerint koncessziós és egYéb
pályázati eljáras bonyolításá nélkül jogosultak akként, hogy a1 E|látásért felelős
i"=iul"ti doátésévet a BoRSoDViZ Zrt-t az üzemeltetés ellátására (közszolgáltatás
teljesítésére)kijelölte, és a polgármestert felhatalmazta ezen megállaPodás
aláírására.
2)

A BoRsoDvIz Zt.
önkormányzatok

rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa
és többek között a Megrendeló.

az

állam, illetve helyi

tájékoztatja a Megrendetőt, hogy a hatályos Alapszabályának
az önkorm ányzati, illetve állami tulajdonban lévő részvénYek
szerint
rendelkezése
esetleges átruházása az lgazgatóság hozzájárulásához kötött, és ezen módon
biztos,lija a kizárólagos államiés/vagy önkormányzatitulajdoni státusz fennállását,

A BoRsoDvíz zrt.

N

?

lgazgatósága kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés
^t.az- Alápszabályban biztosított hozzé4árulási jog gyakorlásával
hatályossága alatt
tenntárqa á kizárólagos állami, illetve önkormányzati tulajdonosi szerkezetet, a
szezód-éses jogviszony tartama alatt azt egyoldalúan nem változtatja meg,

A BoRSoDvíz

3)

4)

A BoRSoDviz zrt. az önkormányzattal (aki egyben a Vállalkozó résáulaldonosa)

egyetértésbenrögzíti, hogy a Váttalkozó, mint cé9 alapításától kezdve kizárólag
viáxazma üzemeitetésérg vonatkozó tevékenységetvégez, rendelkezik mindazon
tárgyi eszközökkel, humán erőforrással és szervezeti feltétellel (akkreditált labor),
(közműves
áráv a megáliapodás tárgyát képező víziközmű-szolgáltatás
ivővúellátását, közműves szerrnyvízelvezetésés tisztítás, valamint az egyesített
rendszerű csapadékvízelvezetés) biztonságos ellátásához szükséges.

Szeződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatározásakor
tekintettel voltak áz altáíráé-napján még csak részben hatályosult, a vízikÖzmŰ,
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vszt,) elóírásaira,
Szerződő felek a Yszt.2012. július 15-én hatályba lépő 29.§-ára utalva rÖgzítik, hogY
Vszt, hatálybalépésévelelőírt
létrejött bérleti-üzemeltetési szeződésük
feltételeinek is megfelel.

a

a

A BoRsoDvIzzft. a Vszt.

35_36,§_ra utalva rögzíti, hogy

a VáIlalkozó a Vszt. 1. sz.

melléklete alapján képezhető felhasználói egyenértékszáma aggály n9|kül lehetóvé
teszi, hogy a Vszt. hatályosulását követően az ún, tevékenységengedélyta MagYar
Energia Hivataltól kérelmezze, illetve azt megkaphassa.
ll. Megállapodás
1)

Megrendető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény rendelkezés_e_i alaPján
zoíz. július 15, napjátől 2032. december 31. napjáig, határozott ldótartamra
üzemeítetésbe adja, Vállalkozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi az
önkormányzaí tulájdonában lévő, illetve szükségszerűen tulajdonába kerüló közcélú
szennyvízélvezető - tisztító rendszerét (vagyontárgyakaz 1. sz. mellékletben).
Vátlalkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-üzemeltetésbe vett
eszközök használatával a Megrendelő közigazgatási területén (ellátási terület) belÜl
az üzemeltetésbe vett víziközművekhez csatlakozó (vagy a jelen szezódés hatálYa
vÍzikÖzmŰalatt csatlakozni kívánó vagy csatlakozásra kötelezett) felhasználÓk
szolgáltatásba becsatolt ingátlannal rendelkezők - részérevíziközmŰ-szolgáltatást,
azai,körműves szennyvízelvezetést és tisztítást, mint szolgáltatást nyújtani.

A

-

Szerződő felek ellátási területnek tekintik

az

Ellátásért felelős közigazgatási

területével (területeivel) egyértelműen behatárolható azon területeket, amelYen belÜl
a felhasznáiók részére'a uíixozmű-szolgáltatást a BORSODVÍZZr1., mint VÍziközmŰszolgáttató végzi, továbbá esetlegesen ezt meghaladóan mindazon felhasználói
(koáűves szolgáftatásba bekapcsólt; ingattanoka-t, melyekre nézve a BORSODVÍZ
Zrt, a v íziközmű,szolgáltatást átveszi.
Váttatkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed a jelen megállapodás hatálya
alatt az ellátási területen iagy az abba esetleg bevont területeken az Újonnan létesÜlt

A

vízközművekkel kapcsolatos szolgáltatásra a fenti bekezdés szerint, hacsak a
szeződő íelek az Úlonnan létesült víziközmű vonatkozásában közös egyetértéssel
eltérően nem rendelkeznek.
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z)

vizhözművek teljes körű'
Az váltatkozó feladata a szeződés tárgyát kéqelő.közcélú
közművek üzemeltetéséről szÓlő
ffváíj'rráJ-é.-r=x.r"rti műkcidletéJé a vízi
n rögzített követel mé nyeknek megfe lelőe n,
21 l 2oo2.( lV. 2;, i6úw r" noeleú
bázisadatok ismeretében rÖgzítik, hogy
Szerződőfelek a szolgáltatásra vonatkoző
_tisztítás tervezett men nyisége
a közm úves szennyví zszolgáltatás és
28 ooo m'/év

3)

3.1.

jogának megszezése
Vátlalkozó az önkormányzatnak az üzemeltetés
használati díjat fizet, melynek
céljából narorn rés zletre elo'sztva, rendkívüli
il l iő_kétszázhetven hétezer,
összege l s.z)i.íőé;:;i ; ÁFA azaz Tize nöm rendkívüli használati díj)
négyszázh"rrin"nái forint * Árn. (továbbiakban:

A

legalább 30 naPPal
A rendkívüli használati díjat a Vállalkozó az Önkormányzat
korábban közölt

rendelkező nyilatkozata alapján

2012. évben 4.1 50.g1 4,-Ft+ÁFA,
2019. évben 7 .364.811,-Ft+ÁFA,
iolq, évben 3.7 61 .7 1 1,-71+ AF A

összegben és mértékbenfizeti meg,

3.2'AVállalkozÓ_azüzemeltetéstartamaalatt-aMegrendelőrészérea
arányos használati díjat fizet a befolyt

víziközművek használatáért ,n"nnyiiég
..átorn"=rolg áltatási árbevétel alapulvételével,
(a tárgyévet követó
A rnennyiség arányos használati.áíi eu"nt" egy.alkalommal évben (tárgyévben)
méíékeaz adott
év július 31, napjáig) kerülmegfiiáesre,
árbevétel 1 ,o/o_a,
nt
m
íj,
i
d
V á t l al kozóh o, aa oúi szolg áltatás
i

AmennyiségarányoshasználatidíjataVátplkolÓazÖnkormányzatánaka
határidőt legalább
a fizetési
számviltei *J;i!;-Úar mágteteroén riallitott,
a számlában közölt
nappal ,"g"rá;án xoro* izamláiá alapján,
,.áÁtar" áiutalás útján köteles teljesíteni,

't5

pénzforgalmi

Felekrögzítik,hogyaVáltalkozÓazEllátásértfetetősÍtájékoztattaaVszt.már
hatályos

1

8.§-nak tartalmáról,

Felekrögzítik,hogyazüzemeltetésidőtartamárajelenpontszerintihasználati
nem illeti meg,

nármii;-rá,

díjakon feriil

4)

jogcímen, egyéb dtl Megrendelőt

a vállalkozóí.illeti meg,
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj
e le g et téve rö g z Íti, h o gy
Az ö n ko rm á n y z at teleűőztatás i köte ezettség é n e k
l

a cs ato

5)

rn a s

zo l g

á

l

t

at á

s

dija 20

12

év b e n

:'8'íriji;|T_i-fr

t

i*iffi"§é

be

n.

a

tv, már
víziKözmű-szolgáltatásról .szőló 2011,évi CCIX,
követő
azt
az
és
2013,
hatályos 65.§_ra 1.oóritixlnoJv á iorenvi'Ánalyozás,szerint a Hivatal javaslatának
Szerződőfelek

utalv

a

évekre a víziközmii_.r,ibáfiátás

d,üát,,

mint hátósági díjat

figyelembevételéveia-u-Úiioimu-szoigáltatásért

felelőé miniszter rendeletben állaPÍtja

meg.

\,xr

\\
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Szeződő felek a Vszt, 65,§ (4) bek-re figyelemmel kötelezettséget vállalnak, Jrogy '
úrit, zl.s (2) bek. a. pontjábán említett éi a jelen szerződés megkötésekor még nem
mágaxototi hatósági díj meghozataláről szóló végrehajtási re_ndeletbe1 .(és az
á""iÉg". egyéb ra§csotooo riég nem ismert jogszabályokban elóírt) meghatározotta
amely
r.niná.ion aóátszotgaftatási kötelezettségüknek határidőben eleget tesz19!,
náto"agi díj javJslatának megtételéie feljogosított Hivatal díjelőkészítőés
d

6)

íjfelügyeleti tevékenységéhezszükséges,

.szükséges
szeződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhezjog.osult
és
ááatszolgáltatás soiá n a vaiíátxozó olyan tá4ékoztatást (költségadatokat)
megállaPÍtása
díj
hatósági
xóür"" á Hivatallal kozölni, amely tenátOve leszi, hogy a
az alábbi renaezóetveknek m'egfelelően történhessen, azaz a hatósági díj

fedezetként szolgálhasson az alábbiakra:

vállalkozásba vont víziközmű működtetése körében felmerÜló kÖltségekre
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
á iiziuazmovár Vá1aiko;b ;avaslata alapján elvégzendő - rekonstrukciós
rnunkáinak költségeire,
a VáIplkozo- izőmettetési tevékenysége köreben igénybe vett műkÖdtető
és a MegrendelŐvel
eszközök működtetésére, javítására, áz elvárható
fejlesztéslre,.,
egyeztetett - technológiai színvonalú
,-Úát6poró általalkal-mazotVmegbízott, a megfeleló biztonságú és minőséget

a) a
b)

c)
d)

e)

-

-

garantálő szakmai felkészú|tségűszakemberek alkalmazására, azok

Ózükséges képzésére,továbbképzésére,
az üzeimeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős Önkormányzat részére
fizetendő használati díjakra,

f) a
g)

felek külö; megálapodása alapján megállapodott és elfogadott vízi

közművek fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos Üzleti nyereségre,

Vszt,
Szerződőfelek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkÖtésétkÖvetően_a
át"plan megnozánoo' iegrehajtáii rendeletek valamely fentebb . . felsorolt
figyelembévéteiéta hatósági díj megállapításakor kizárjélk vagY
[oriJeg"r.rnör
követik,
"
rőaatőzzar, úgy a jeÍÓn megallapodástól függetlenül a törvényi szabálYozást
kell venni
A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó tájékoztatás során figyelembe
a xozézotgáltatái te-|jesít'éséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott
költségvetési, i|letve önkormányzati támogatást,

ivőu.íz és csatornad,rj vonatkozásában harmadik
a
,ráetyn.k nincs o1yán Ég.,amely megakadályozná azt, hogyaVállalkozó
szolgáltatás
illeti
izolgáÉatási díjakat nészeoje es m.egtártsa, továbbá a Váltatkozóí
önkormányzat álta] igényelhetó, illetve az
iJ;.riteier" iekintettel
Óikorraryrathoz befolyt esetleges szolgáliatási díj támogatás, hacsak a támogató
ettől eltéróen nem rendelkezik.

Megrendelő szavatolja, hogy

az

az

,

Megrendeló kijelenti, hogy-a harma_dik személyekkel szemben kártalanítási, kártérítési
és ég ve n köte l'ezettségex közm űtu ajdonos ö n korm á n yz atot nem terhe i.
ii2ixozmu-szolgálútással kapcsolatban megszerzett jogait térítésmentesen
biztosítj a V állalkozó részére.

A
8)

l

l

Váltatkozó a szerzódés idótartama alatt kizárőlag jogosult az ÖnkormánYzati
tözsvagyonnoz tartóző a szenődés 1. sz, mellékletében felsorolt vagYontárgYak
birtokláéára, használatára, hasznainak szedésére,

\.\
(-

\\
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pE 1. sz, melléklet egyben az átadott víziközművek és egyéb eszközök

átadás-

átvéteti jegyzőkönyvenér minősül, mely tételes leltár szerint tartalmazza a vízi
közművek és egyé-b eszközök műszaki azonosítására vonatkoző adatokat, az átadás
kori bruttó es riótto és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsÖkkenésileírási
kulcsokat,

Vátlatkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szeződéssel birtokába kerÜlt kizárólagos
yontá rgya kra vonatkozó haszn álati jogot
ö n korm á ny zati törzsv agyon na k m nósü lő vag
ideg'eníti el, vai"mint azt nem pénineti hozzfiárulásként más gazdasági
i

n",

társaságba nem viszi be.

Aa Ellátáséft felelős a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kÖtelezettséget vállal,
hogy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges (az Ellátásért felelős nevére
bej-egyzett vagy a Vszt]rendelkezései szerint bejegyzendő és gyakorolt) vízvezetési,
jogviszonY
veie]é1- és Éásználati jogok gyakorlásának jogára a jelen szeződéses
jogok
átengedésé_nek
időtartamá ra a Vállalkoioí jogőéitsa fel azzal, hogy a használati
elszámolásra
díjban
üzemeltetési
fizetett
által
etlenértéke a Víziközma-izúgaiató
került.

A Válppozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szezódéssel birtokába kerÜlt (és az
1. sz. rnellékletben tételésen nevesített) vizi közműveket és egyéb eszkÖzÖket a
szerződés fennállása alatt a jő gazda gondosságával kezeli, és megtérítimindazon
károkat, amelyek a jelen szézOOesOen rirotott és a Váttalkozót konkrétan terheló
kötel ezettsé g e k fe ró

A

l

h

ató

e lm u la s

ztásáből

fa ka d,

Vállatkozónak fel nem róható esetleges káresemények beállása esetén a
Megrendeló elidegeníthetetlen tözsvagyonát képező vagyontárgyakban beállott

károkat a tulajdonos köteles viselni.

9)

A Vállalkozó feladatai:
9. 1

Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:

_
_
_

-

valamint annak
biztosítja, hogy a víziközművek üzemeltetése a Vgt.
hatályoiulásá]- kovetően a Vszt. -, továbbá a 38/1995,(lV.5,) Korm.
rendé let és a 21 t2o12. (lv,25.) KöVi M rendeletnek megfelelően törté njen,
biztosítja az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
21t2002. (lV.25.) KöV|VM rendeletnek
at<xred1átt laboratóriummal
megfeleló ütemterv szerinti gyakorisággal szennyvízminőségi
mindenkori
üzemeltetést,
vizjgálatokat végez, ellenőzi
szennyvízm inőség i követelmények betartását,
gondo-skodik a csátornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
köteles a közművek által ellátott területen a vízmű és csatornamű
mértékadó és engedélyezett kapacitásán belül a vízigényeket kielégíteni,
a keletkező szen rlyvízmen nyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani,
biztosítja a keletkezett szennyvíziszap kezelésétés elhelyezését,
folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
elvégzi
karbántartási munkákat, ellenőzéseket, beállításokat. szerződő felek
YÍz- és
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek

a

az

_
-

a

a

a

Csáornáművek Országos Szakmai Szövetsége által kiadott TárgYi
Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban meghatározot
felújításnaknem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a

-

számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül, Hivatkozott szabálYzat
a szerződés mellékletétképezi (2, sz. melléklet),
az önkormányzattal egyeztetve, annak megrendeléséreelvégzi aa
közművek rekónstrukciós, felújítási és esetleges fejlesztési munkáit

\..\.
\,)
<_
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g.2,

használati díjból, vagy az Önkormányzat által biztosított egyé! forrás
felhasználásánot. Amennyiben a rekonstrukciós és/vagy felújítási
munkálatokat (idegen beruházásokat) az adott víziközmű rendszeren nem
a Váltatkozo végzíúgy ebben az esetben az Önkormányzat kötele,s már a
tervkészítéstaiisánán, illetve a kivitelezés során a vállalkozót teljes
körűen tájékoztatni, vele folyamatosan egyeztetni, illetve a szolgáltatást
i.
hátrá n yosa n befolyásoló vagy akadály ozó észrevételeit fi gye lem be ve n n
ldegeá beruházái esetén a Vátlalkozó ajánlatára az ÖnkormánYzat
kotéles a Víziközmű-szolgáttatóí legalább társműszaki ellenőrként a
beruházás lebonyolításába, különösen az átadás-átvételi eljárásba
bevonni. Amennyiben a műszaki ellenőri feladatok ellátására a VállalkozÓ
nem tesz alánlatot, vagy azt jogszabály (közbeszerzés, támogatási
elóírás) kizárla, úgy a Úáttalkozó érdekeinek képviseletétlegalább a
műszaki atacías-atúételesorán a megrendelőtÖnkormányzat teljesítési
segédjekéntbiztosítani kell.
állámi-vagy EU-s támogatással megvalósuló víziközmű esetén szerződő
felek törekednek arra, hógy az ennek eredményeként létrejött Új vízikÖzmű
a jelen bérleti jogviszony keretében kerüljön üzemeltetésre.

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
égve'o hatósági szervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen ÜgYek
intézéséről.

9.3,

Elvégzi a csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intéáenyer által kibocsátott szennyvíz mennyiségénekellenőzését,
valamint a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal e szervezetek
kibocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzését,

g,4,

Véleményezi az ivóviz

és csatornabekötési és bóvítésiterveket

(vállalkozói hozzájárulás), a vételezhető ivővíz mennyiségénekvalamint a
iözcsatornába bocsátható szennyvíz mennyisé9ének, minőségének
meghatározását, a rendeletben foglaltaknak megfelelően ?di? ,."g
Epégzi a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítés
esetén).

lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének
megfelelően elvégzi a vízköimű szolgáltatással kapcsolatos leolvasási és

9.5. A

számlázási

9,6.

és a

közületi

fe

l

ad

ato kat,

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
kivizsgálásáról, lehetőség szerint rendezéséről, a kivizsgálás
eredményéról a panaszost tájékozlala,

g.7.

Váltatkozó a szeződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
szeződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és

elemi kár e|leni biztosítást is.

9.8.

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
köteles az eredeti állapot helyreáll ításáról gondoskod n i,

9.9.

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét VállalkozÓ
kötött szolgáltatási szezódésben köteles rögzíteni.

a

a

Vállalkozó

logyasztóval

N

l

9.1o.

Váltatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerú üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
íelmerült költségek megtérítésikötelezettségéról,

AVállalkozókötelesazEllátásértfelelősttájékoztatni

-

a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Hivatal részérebenYÚjtandó

siolóattatas

oi.l;avast atáről (beleértve a jogszabály által megengedett

módon előterjeézthető egyedi díjjavaslatot) azzal, hogy a díjjavaslatot
olyan határidőoen kell az Önkormányzat részéremegkÜldeni, hogY az

a

_
_
_
_

díjjavaslathoz kapcsolódó észrevételeit,véleményétmég a

díjjaváslat Hivatalnak történó bemutatása elótt megtehesse;
évente a használati díj alapjátképező fogyasztási díjbevételről;
félévente a 90 napot meghaladó fogyasztói díjtartozásokról;
szükség esetén a vízikózmű hálózatjavasolt felújításáról, vizikÖzmű
lesztési ig é nyé ről
hálózat fej-eseményét<
miatti korlátozásokról és üzemszünetekről;
havaria
a
a meglévő üzletszabályzatáról, illetve az úzletszabályzat módosítására
iranyÜtó kezdemény ezésről, annak hivatali jóváhagyását megelőzóen
a meglévó beszerzési szabályzatáről, illetve a beszerzési szabálYzat
modoéítasarairányu ló kezdemény ezésről, annak hivatali jóváhagYását
megelőzően.
;

;

-

g,11. Fa Etlátásért
jogosult

a

feletős _ jogának rendeltetésszerű gyakorlását feltételezve
Víziközmű-szolgáltatótól az ellátási területére vonatkoztatott,

urgv ott Rözüzemi szerződéses jogviszonyban álló

felhasználókról

téilékoztatáSt kérni.

rendszeresen és évente egy alkalommal általánoskörű
Vállatkozó beszámolási kötelezettsége kiterjed különÖsen a 9,11.
adatokra, illetve a
pontban nevesített jellemzőkre, az éves értékesítési
hálőzatba beka pcsolt új fel haszn á ókra,

A

l

A

Vállatkozó nem rendszeres beszámolási kötelezettsége kiterjedhet a
an
v íziközm ű re n d sze rbe n be követk ező hav aria es e m é n ye k r e, a szabálYta
felek
a
nézve
vízvételezésreés minden olyan körülményre, amelyre
megállapodtak vagy szeződési_, teljesítési gyakorlatuk kiterjed.
l

10)

Nem képezi Vállal?ozó feladatát:

1o,1. Az üzemeltetésre átvett létesítményeken (víziközműveken) a karbantartást

nyilvánvalóan meghaladó felújítása,pótlása, elvégzendó fejlesztések
finanszírozása, valámint a kivitelezési és szavatossági hibák elhárításának
vég leges fi nanszírozása.

1o.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb 1
m iávolságra telepített ellenőző aknának, vagy ellenőzó tisztítónYÍlásnak
a kimenetéti otoalán túli, belső hálózaton keletkező územzavarok, hibák
elhárítása,

1o.3, Az önkormányzati tözsvagyonhoz tartozó helyi kisátemelők Üzemzavar
elhárítása, üzemeltetése, fenntartása és cseréje,

1o,4. A használatba vett víziközművek vagyonbiztosítása kivéve, ha a felek az
esetleges vagyonkezelési megállapodás megkötésekor ettól eltéróen nem
állapodnak meg.

(:\
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10,5.

az esetleges
Az. ún, gördülő fejlesztési terv készítése,hacsak a felek
megállapodás megkötésekor ettól eltéróen nem

vagyonkézelési
állapodnak meg.

10'6.AzÜzembehelyezettésaVáttatkozÓáltalhasználatbavetteszközök
külön rendelet szerinti vagyonértékelése,

11)

12)

gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk
-bizósítások
váttalkozó saját költségére
megkötéséről, és lehetóséget biztosít
megtérüléséhez.JGG;
meggyőzódhessenek,
Megrendelőnex arrá,i;óy ; biztosítási fedezet meglétéről
Megrendelő
le g

13)

a

talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti

Ú ag asa bb értékbe n

határozza meg,

jött

létre,
Jelen szeződés határozott időtartamra
megegyezéssel, illetve
közös
;;dzuntetnetiú
f"Ek
a
szerződést
.."r,.,t égyotdalúnyilatkozatukkal, felmondás közlésével.

A

az

alábbiak

8
üzemeltetési szeződést éwégéreszólóan, de legalább
hónapos felmondási idővel felmondhatja,

pz Etlátáséft feletős az

a)
b)

szóló

ha a yíz|közmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásról
rtiinv".á védelmérevagy ? vizgazdálkodásra ,vonatkozó
törvény,
határozatok előírásainak
" -vágy a rá vonatkozó-Éatósági
jogszabályox,
jogerősen
viziközmŐ-;brgáiíátas során történő súlyos megsértését
megállapították.
-a
virixóiÁ,a-szoqaftatő _az üzemeltetési szeződésben megállapított
r,"
huzamosan megszegte,
kotelezetiségÉtneki fáróhatóan, súlyosan vagy

Súlyosjogsértésnekés/vagysrllyo-9szeződésszegésnekminősüla
amelynek
Vátlalkozó,--

o1y"n, neri, felróható magatartása,

következményeként

a szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan

lehetetlenÜl

vagy szünetel,

vett víziközműben a Vállalkozó jelentős kárt okoz és a
"Áátáúa méttányos határidőn belül nem térítimeg,
"kárt felhívásra

n

Víziközmú-szotgáttató az üzemeltetési szeződést
legalább 8 hónapos felmondási idővel

A

felmondja

a

esetekben,
tetmonoÁaila,

víziközmű-szolgáltatásról

az év végéreszólóan,

de

szóló törvényben meghatározott

ha az Ellátásért fetelős az üzemeltetési szezódésben

vagy huzamosan
megáltapítótt' kötelezettségét neki fel róhatóan, súlyosan
megszegte,

tetmonoÉaüa törvényben

vagy az

meghatároiott esetekben, így különösen,

üzemeltetési szeződésben

de nem kizárólagosan

szolgáltatási
a) az önkormányzat a vátlatkozó rekizárólagos
egszegte,
m
ndelkezést
ftrag ára úon atko ző szeződéses
óosu
".ióigáÜta,
ellenértékekéntmeghatározott hatósági díj a
.
b)
a megtérítésétjelentős
l

vaiiiőz:o indokolt

ráfordításainati
a Vátlalkozó nyilvánvalóan veszteséges
és
korlátoua
,értexo"n
gazdálkodásra kényszerü l,

9

c)
d)
14) A

ha az Önkormányzat a víziközművek pótlására vagy fejlesztésére
vonatkozó kötelezettségének teljesítésétolyan mértékben
elmulasztotta, hogy az a szolgáltatás fenntartását, biztonságát
jelentős mértékben veszélyezteti, feltéve, hogy ezen kötelezettség
az Ellátásért felelőst terheli,
a Vszt. 30,§ (4) bek-benk foglalt, a szolgáltatót kötelezően terhelő
munkáltatók indokolt költségeit az Ellátáséft felelős méltányos
határidőn belül nem térítimeg.

Vállalkozó az üzemeltetési szeződés lejárta vagy bármely egyéb okból történő
megszűnése esetén a rábízott víziközműveket a rendeltetésszerű használatnak
megfelelően, működóképes állapotban adja vissza a Megrendelő részére.
l!l, Különös

1)

rendelkezések

Szeződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a je|en üzemeltetési/bérleti
jogviszonyba bevont szennyvízkezeléstszolgáló víziközmű-hálózaton, illetve a
VáIlalkozó, valamint az Ellátáséft felelős és más önkormányzatok - a Vszt, 79.§-a
szerint átmeneti és az Önkormányzaí törvényi várományaként figyelembe vett résztulajdonát képező szennyvízkezelő telepen uniós és állami támogatássa| a
KEOP-1 .2,0lB konstrukciós pályázati felh ívás alapján
2012.február 1. napon megkötött támogatási szeződésben biztosított források

felhasználásával értéknövelő beruházást, fejlesztést és korszerűsítéstvégez,

A támogatási szerződés szerint a beruházás megvalósítását 2014, május 06. napjáig
kell befejezni,

Támog atási szerződés azonos ítási száma: KEO P- 1 .2.0

lB l1

0-20

1

0-0078

A támogatási szeződésben is rögzített módon az Önkormányzat a fejlesztéshez

(a

támogatott projektben résztvevő más önkormányzatokkal együtt) saját erőt köteles
biztosítani, melynek mértéke15,277.436,-Ft-ot tesz ki,

A Víziközmű-szolgáltató a jelen szeződés ll. 3.1 . pontjában meghatározottak szerint
az ún. rendkívüli használati díj megfizetésével az Önkormányzatot terhelő saját erő
mértékéigforrást biztosít ahhoz, hogy az Önkormányzat a támogatott projekt
rnegvalósulása során a ll, 3.2. pont szerinti felosztásban és esedékességben a saját

erőt biztosítsa, teljesíteni tudjon.

Szeződő felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megállapodásuk egyben a felek
között 2010. december 10. napján létrejött finanszírozási előszeződés végrehajtását,

teljesítésétjelenti.

Szerződő felek már most megállapodnak, hogy amennyiben a jelen üzemeltetési
szeződés a ll. 1. pontjában meghatározott határozott időtartam előtt bármilyen okból
megszűnne, úgy az Önkormányzat a már megfizetett rendkívüli használati díjnak a
szolgáltatási időtartammal nem fedezett részétköteles a szeződés megszűnését
követő 30 napon belül egy összegben visszafizetni.

Szerződő felek a Vállalkozót terhelő rendkívüli használati díjra vonatkozó
megállapodásukra utalva kifejezetten rögzítik, hogy az Önkormányzat ezen

részmegállapodásra tekintettel jelölte ki a jelen megállapodásban rögzített határozott
időtartamra a Víziközmú-szolgáltatót a szolgáltatás kizárólagos ellátására azzal, hogy
a Vállatkozó a támogatással létrejövő szennyvízkezelő rendszer birtokbavételére,
használatára a jelen szeződés alapján, minden további külön díjfizetésikötelezettség
nélküljogosult.

\tt

\\

Szerződő felek a rendkívüli használati díj éven belüli esedékességérevonatkozóan
rögzítik, hogy az önkormányzat az ún. rendelkező nyilatkozatát _ a támogatási
szézooes jlőrehaladásával összefüggésben, az egyes beruházási részszámlákhoz
il leszkedve gyakorol hatja,
2)

jelÖlt
Szeződő felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben elkÜlÖnítetten
önkorrnányzati tözévagyon iészétképező víziközművekre nézve azok

Ónxórranízati tulajdonbá'vételét követően -, szándékaik szerint külön megállaPodás
r.r"lán"n'(kUelöléies úton, külön ellenérték kikötése nélkül) a Vszt, 23-26.§-ban
annak
eroirtarnar'megfelelően vagyonkezelési szerződést kívánnak kötni, illetve
lehetőségével számolnak.
3)

Felek rögzítik, hogy az ún. fogyasztóbarát kapcsolati .helyek (ügyfélszolgálat)
kialakításá érdekébőn együttműkóónek akként, hogy az önkormányzat megfeleló
kÖtÖtt
térmértékűés a célra alkámas helyiséget biztosít a VállalkozÓ részérea vele
jog,
hogy az
külön bérleti megállapodás alapján. A Vállalkozót megilleti az a
egy
ügyfélszolgálat helyét a szomszédos települések vonatkozásában Összevonva,
jelölje
ki,
közeti településen

alatt a már meglévő
bővíti és
honlapját, illetve annak ta-rtalmát a jelen üzemeltetésijogviszonyra tekintettel

A Vátlatkozó kötelezettséget vállal, hogy a szeződés időtartama
folyam atosan frissíti.

lY,Záró rende!kezések
1)

2)

16.
Szerződő felek a jelen okirat aláírásával egyidejűleg a közöttük 2002, május
szeződést"
.ápra. iétrejott es'zol1. december 20. napján módosított ,,Üzemeltetési
szolgáltatás
rdá. rnegégyezésselmegszüntetik, és egyben megállapítják, hogy anem
változik.
személYe
szolgáltató
hogy
a
arra,
tolyamatoJsáóa biztosított,-tekintettel

Szeaődőfelek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésÜk során felmerÜlő vitás
kérdéseketés §roblémát<at megt<iseniX tárgyalások útján, egylá9 érdekeire
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat ,írásban
röizíteni, a.-éty megállapodások jelen szeződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit

fogják képezni.

Amennyiben

a

szeződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos

Úton,

eldöntésére a
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor,
"övártét""ek
Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve TörvénYszék
f"lái;
kizárólagos illetékességétkötik ki.
3)

úgy a jogvita

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szeződés többi része érvénYes
,.rá Felek az érvénytelenréndelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint
egyenértékű rendelkezéssel pótolják.

4)

Szeződő felek törvényes képviselői a jelen megállapodást azzal Írlák alá, hogY
a szeződés
á...r érvényességéhez az' önkormányzat Képviselőtestületének
testÜleti
közölt
Vállalkozóvalis
a
és
aláírásától számítoti30 napon belül meghozandó
hozzájár ulása szü ksé g e s.

Jelen szeződés a szeződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

\t

r§

JelenszerződésbennemszabályozottkérdésekbenaPtk,és-ejogintézménytszabályoző
az irányadók,
_ egyéb hatályos i.ör)rlarvo[üán togralt rendelkezések

Miskolc, 2012,július 13,
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