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öruraó F/NÁNszínozÁssAL vEGyEs .
azÉ'u r ti rr rs tn Énrcn M E G ÁLLnp o oÁs
Kötöilék egyrészről

Emőd Város Önkormányzata
3432 Emőd, Kossuth tér '1.
törzskönyvi azonosító szám: 7257 45

adószám : 1 57 257 47 -2-05
KS H statisztikai szá m jel: 1 57 257 47 -84 1 1 -3?1 -0 5
bankszámiaszám.
képviseletében. Lehóczki lstván polgármester
mint megrendelő ..
is
(továbbiákban: önkormányzatnak és/vagy Eltátásért felelősnek
nevezve),

másrészról BORSODV1ZZrt.

,v

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Miskolci Törvényszék Cégbíróságán nyilvántartott
cégjegyzékszám: 05-1 0-0001 42
adószám : 1 1 07 2092-2-05
KSH szám,. 11072Q92-3600-1 14-05
b a n kszá m l aszám,. 1 1 994002-0 240237 4-00 000000
képviseletében. Ficsor Miklós cégvezető
mint vállalkozó
(továbbia kb an,. V ízi köz m ű,szol g áltató n ak is nevezve)

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

évi LVll, tv,
1) A Megrendető önkormányzat - utalva a vízgazdálkodásról szóló 1995, üzemeltetési
foglalt
je.len
_
okiratba
a
rögzíti, nogi
(továbbiakban: Vgt,) 4.§_ra
-'oetiniatt
(közszolgálta!?:s)
közfeladat
Éek_ben
+ls
szerződés a vit.
Q)
pontjában e|őírt

\,

b)
rnegszervezésére irányul, melynek tárgya a Vgt_ 4 § (2) bek. a) és
felad at,
kormánYzati
ön
köielező
ivóvízell átásra és szennyv ízkezelésre vónatt<oió

a hatálYos

Szerződőfelek me9állapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk
Vgt. rendelkezésein alapul, es eiie figyelemmel rogzitik, hogy a Bérleti-Üzemeltetési
és egYéb
szerződés megkötésére a Vgt. 9 § (ii bek. e) ponlla szerint koncessziós
felelős
jogosultak
Ellátásért
az
hogy
akként,
pályázaíi eljárás bonyolításá net[ui
(közszolgáltatás
testületi döntésével a BoRsoDvíz /rs,1 az üzemeltetés ellátására
teljesítésére)kijelölte, és a poIgármesteri fethatalmazta ezen megállapodás
aláírására.
hogy részvényeinek tulajdonosa
a Megrendelő,
között
és többek

2) A BoRsooviz zrl,, rögzíti,
önkormányzatok

az állam, illetve helyi

tájékoztatja a Megrendetőt, hogy a hatályos Alapszabályának
lévő részvények
rendelkezése szerint az önkorm ányzai, illetve államí tulajdonban
ez91.. rnódon
és.
esetleges átruházása az lgazgatósá g hozzájárulásához kötött,
fennátlását,
Úi.to.it;. akizárőlagos államT és7vagy onkormááyzati tulajdoni státusz

A BoRSo ovíz z*,.

A

- n*|í,l
,

lR^

]]]ljilll{kllíümfliln

nF,

_H

jele_n^szerződés

kötelezettséget,vállal, hogy ?
,"ilqráó.r"n?lyür.
Zr1.|gazgatóság,a
DviZ
BoRSo
A
io'g
úLioiitótt noriá:aniuÉái
-gYakorlásával a
jur.joonosi- szerkezetet'
hatályosság, at"-n
on'xo*a"v.rti
ií;W;
nZ,raáőor"át"ri,
rne9,
fenntartja
egyotdalúah nem változtatja
^
tu,tár.
szerződése, rogür;oiv
"r.tirx
k|zárőlag
3)ABoRSoovizzts''azÖnkormányzattat(akiegybenaVállalkozórésztulajdonosa)
árapiia;átót xezdve
u.,1[jiiro,-,i,i,"eg
rendelkezik mindazon
egyetértésben ,íó)iti-nog v ^
j;[áiuirál (akkreditált labor)'
,;;;;, vonatr,"^ i"árenységet ;ö;;
uzeme-|tetésére

j;;i"*;l"ti'
víziközmű
(közműves
tárgyi eszközökk-ei,
",oto,áJ.rinuo..ó- víziközm]i_,)orgari,tasaz egYesÍtett
*.öárirpodás
amely
tirriiiá'l-u'j'*int
-közműves szennyrlr"i;;;;i;s
"s
ivóvizellátását,
oz szü kséges
ellátásáh
os
birt.;;;9
.rrpuiáu
re n dszerű
" "ú"*te.i

.

]i:líT

r"]aiatyosutt, a víziközmű_
4)Szeuődőfelekrögzítik',hogy1.1:|"nmegállapodástafialmánakmeghatározásakor
;áö;,J.
a|áirás"?q]3;
|9"n"n"
áz
tekintettel voltak
vszt,) előírásaira
}offi zöii. á"i ócfi. t". til",unlakban:

szolgáltatárror

"r'.talybalépésévelelőírt
SzerződőfelekaVszt.2012.július15.énhatálybalépő29.§.árautalv.arögzítik,hogy
vri-t,
a. létrejött néIeti_rizemeltetési

J;ilfiÉ .

ieltételejnek is megfelel,

a Yszt' 1 ' sz'
utalva rögzlti,,hoo v a VáItalkozÓ
3.5
§-ra
Vszt.
nélkÜl lehetővé
_36
A BoRSoD viz Zrt.a
*,nj.^iü"Ö*d:'ii:á;^'
a Magyar
'ÓÓárv
melléklete arapjan'xepezhető
irn, tever<eny.e!éng"délyt
áun"Ű
r,luJ
teszi, hogy , ü;;i. niő".rrarai
azt megkaphassa,
Energia Hivatará't<

aÁlÁ"r.",

illetve

ll. Megállapodás

1)

rendelkezései alapján
szóló 1995, évi LVll, törvény
időtartamra
Megrendelő
"nápiat ő| 2ú2. őecember 31, n"piág,- határozott
rs.
július
ur"r.ltetésbe veszt azÚ
2012.
VáIIatko!ó,,;;Ói;k..i"tt
.allaPJt'nái'
adja,,
áb'a' kerÜlő kÖzcél
üzemeltetósbe
jo ná ban lévő,'iii"t"r. szü ksé.gszerű;; irffi ;n
ányrui tuűi
m el lé kl etben),

a

ö

n

korm

szen nyv

vizgazdálkodásról

íze,r.'.ii.i *)iilá i"no.;#i"ü.

gy,

nr,,igv,k,i

1,

sá

vett

a bérletbe-úzerneltetésbe
l_"_g^:::lt
belül
l9l|,"99,:l
A Vállalkozó köteles és kizánólago:
koiigazgata.i't]rrjÉiJ., i"r9g;erület)hatálya
Megrá,naerc
a
v
al
eszközök használatá
áátr,aí,oző iöv3.1"rá: 2?::"oés
vízikÖzmŰaz üzeme|letesue vett víziközmű"fxr,",
xot.r").it]'t.tÁr.rnálók, vagy
kívánó
,ü"i.Joú
csailakozni
ui.i*o.'Ű-szolgáltatást'
alatt
ingárr;;i-renáetxezor - ii.le'á
nyújtani,
szolgáltatárn,
szolgáltaiást
iiriiítást, mint

..;iü;;;iá

azazközmuu., .."nn yvize|vezeijrie.

amelYen belÜl
Szerződófeleketlátásite.rületnekiekintikaz.Eltátásértfetetősközigazgatási
;;hrurornato á]J'iierr:leteket'

egyértelm;;.
gűööö-Vi/Zrt.' rnint VÍziközműterüleiével (t"iújet"iu"l)
vízikozmti-rrJrgaiiriárt.
a
fethasználói
részére
a felhasználók
u.utiág;r"";;
'ind"'on
'.qr.iiriJ*' nézve a BoRSoDVÍZ
szotgáltató uegri-iouanoa
ingatIanokx,'i''.."jÁ'e
*iói,,riár;;;.kröi,ió
(közrnűves
g aliatást átveszi,
Zrt.. a viz|köz-m ű]szo
hatálYa
joga, kiterjed
kizárólagos
és
1"9:'lÍ|oo"
'.i9l:i az ujonnan létesÜlt
A vátlatkozó kötelezettsége ,)-;;ú. é="irug ouuoiliLrúleteken
a
u"gy
a|all azellátási terüleien
ú"r..zdésszerint' hacsak
t.nii
*ozos egYetártéssel
vízközmúvekkel kapcsolato.
ráközmű
ret".űii
újonnan
az
".nrio*iránán
szerzódő tetáx
eltérően nem rendelkeznek,
t

;;;;T;;;;;:.

3

teljes körű,
Az vállatkozó feladala a szerződés tárgyát képező közcélú vízközművek
územeltetéséröl szóló

folyamatos

és szat<szerű

működtetéíá

a vízi közművek

követelményeknek rnegfelelően,
21l2OO2, (lV.25.) KöV|VM rendeletben rögzített

ismeretében rögzítik, hogy
Szerződő felek a szolgáltatásra vonatko zó bázisadatok
a közműves szennyvízszolg
90 000. m'/év

3.1.

á

ltatás és _tisztítás tervezeti mennyisége

jogának_.megszerzése
Váttalkozó az ónkormányzatnak az üzemeltetés
díjat fizet, rnelynek
céljából r,arom lesrlátre elo'sztva, rendtívüli használati
összege 52.123.6o7,_p1 + ÁFA, azaz ólvenkétmillió_egvszáz,hr1.93onháromezer_

A

hatszázhéttori"ii ÁrA, (továbbiakban: rendkívúlihasználati

díj)

30
A rendkívüli használati díjat a Vállalkozó az Önkor mányzatlegalább
korábban közölt

naPPal

rendelkezó nyilatkozata alapján

2012, évben 1 4.162.1 92,-pl+ÁFA,

B. évben 25, 127 .288,-Ft+ÁFA,
iol q, évben 2.834.21z,-rt+ÁrA
?a

1

összegben és mértékben fizeti meg,

3,2.AVállakozÓ_azÜzemeltetéstartamaalatt-aMegrendel-Őrészérea
használati díjat fizet a befolyt

víziközművek használatáért *"nnyiieg arányos
csatornaszolgáltatási árbevétel alapulvételével,
(a tárgyévet követő
A mennyiség arányos használaii á:u áu"nt" egy,alkalommal
az adott évben (tárgyévben)
év július 31. napjáig) kerül megtiietesre, méit-éke
1oo/o_a,
Vát6pozóhoz oefotli szolgáltatási díj, mint árbevétel
önkorrnányzatának a
mennyiségarányos használati díjat a Válppozo az
határidót legalább 15
számviltei ,iJáivbxnak megfelelően kiállított, a fizetési
közölt pénzforgalm!
nappal *ug"iőro6n közölt ;=171,1áia aláplán, a számlában
számlára áiutalás útján köteles teljesíteni,

A

Felek rögzítik, hogy a váltalkozó
hatályos 1 8.§-nak tarlalmáról,

\}

az

Eltátásér7 fete!ő,st tájékoztatta a

vszt, már

jelen pont szerinti használati
Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára
illeti meg,
nem
díjakon terur úarmíyenmas jogcímen, egyéb dij Megrendelőí
4)

illeti meg,
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj a vátlalkozót
rögzíti,
téve
eleget
nek
é
Az ó n kőrm a p y r rí íajekóztatási kötelezettség
a csatornaszo|gáltatás díja 2012. ávben:

5)

h o

gy

824 Ft!m3+VTD+ÁFA,a közületek és
51 1 Ftim3+VTD+ÁFA, a lakosság esetében,

2011, évi CCIX, tv, már
Szerződő felek utalv a a viziközmű_szolgáltatásról .szóló
za1p., és az azt követő
hatályos 65.§_ra rögzítik, hogy a torvényiizabá|yozá,s.szerint
náto.ági díjat a Hivatal javaslatának
évekre a vízir<az|íű_.)árgá[áta, dUái,,
miÁiszter rendeletben állaPÍtja
figyelembevételével a viziiozmti-srolgirt.tá.erl felelói

*ri

meg.

4
kötelezettséget vállalnak, hogy a
Szerzódő felek a Vszt. 65.§ (4) bek_re figyelemmel
szerzödés megkötésekor még nem
Vszt, 74.§ (2) bek. 3, pontjában emliteti é?; l"1*
végrehaltási rendeletben (és az
megalkotott natosági-Jij"-*ágno =atala|ál-J.oro
előírt) meghatározott
esetleges egyéb kapcsolódó ,"g n"r-i*JJoó",6atyoúo,n
a
É.úridó,ben eleget tesznek, amely
mindazon adatszolgáltatási kötelezettseöur.."i
és
Hivatál díjelókészítő
hatósá9i díj iruJJ"ün"k megtéteúi"ruri"gosítoti
nysé g éh ez szü kséges,
J
Út"rug-y"r"ti'teúéke

szükséges

meotéieléhez
szerzódő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatán?,k.
jo9.osult és
(költségadatokat)
táiél..iátast
adatszolgáttatas soíán á vaíátxoro olyÁ
ieszi, hogy a hatóéági díj megállapítása
köteles a Hivatallal közölni, amely terrétőve
díj
törlénhóssen, azaz a hatósági
m'egfelelóen
renoezoJvór,.'"x
alábbi
az
ieOezetrent szolgálhasson az alábbiakra:
a)
b)

c)

körében felmerülő költségekre
a vállalkozásba vont víziközmű működtetése
stb,),
ÜitáJÁáritás, készenlét,ü9yfélszolgálat
- rekonstrukciós
javaslata ai.píán

a

víziközmtjvek

_

Vállalkozó

"ruegzendő

e

k9,:?"
|.
elvárható
javítá
áz
sera,
működtetésére,

:"l2ii:ft:#'l,=".n§[fi.,usi

tevé ke

n

ysé g

i

ge n

ybe vett

_ és a

rn

űködtető.

Megrendelővel

e)

eszközök
.óv",i"t"tt-technológiaiszínvonalufejlesztésére,' biztonságú és nrinóséget
megtererő
a Vá1alkozó által atlaűazott/megbízott] a
alkalmazására, azok
sraxeiluere1
felkészültségű
oarantáló szakmai
izükséges képzésére,iovábbképzésére
önkormányzat részére
az üzemeltetési jogviszony alapjá n az ellárásfelelős

0

a

d)

g)

fizetendő használati díjakra,

felek külön megállapodása

alapján

megállapodott

és eIfogadott

viz|

közművek fejlesztésére,
méltányos üzleti nyereségre,
á r.r.téXony gazdálkodás mellett elérhetó

követóen a vszt,
- a szerződés megköiését
szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben
valafiely fentebb felsorolt
alapján *"gy,,or.;io uőgr"najlaái rendeletek
vagY
r.,riJ=ági díj megál'aoításakor kizárják
költségelemnek a iigy"r"rúéveteiet ,
követik,
ozást
szabály
l' il;-J"Ü11Üi a toóe n1l i
korlátozzák, ú g y a eié n m e g á a p od á stó
j

l l

kell venni
oző tájékoztatás során figyelembe
A szolgáltatási díj megállapítására vonatk
kapott
a közszolgáltatás teljesítéséh"=nirtáriioti, á költségek ellenütelezésére

\.,

[Ori*g*tási,

illetve önkormányzati

támogatást,

és csatornadíj ,vonatkozásában harmadika
azt, hogy Vállalkozó
személynek nincs olyan joga, ametf n ágákáJaryo!?,
illeti a szolgáltatás
Megrendető szavatolja, hogy

az

ivóv,iz

Üvábbá'a VállatkozÓt
szolgáltatási díjakat úé.r"oj"es megtJrtsa,
igényelhetó,

illetve az
1|tg]
teljesítésér.t.xinÜiá'"';;- ó-ixorÁa,nyzat díj
a
támo§atál, hacsak támogató
befolyt esetleges .r"rgáiÍ,tá,i
önkormátlyzathoz

ettől eltérően nem rendelkezik,
7)

szemben kártalaníiási, kártéritési
Megrendető kijelenti, hogy harmadik személyekkel
os ö nkorm ányzatot nem terheli,
és egyéb kotelezet'üöái', xor* űtu lajáon
,.grreriett jogait térítésmentesen
víziközmű_szolgáltatással x.p..oÜiorn
biztosítja V áll alkozó részére,

A
8)

Vállatkozó

a

jogosult a1 on|o11ányzaIi
szerződés rdőtarlama alatt kizáróla9
|.-", mettertjtébe"n felsorolt vagYontárgYak

törzsvagyonrroz tarto iÁ-,,r"rzódés
szedésére,
üirtonaóárr, használatára, hasznainak

5

melléklet egyben az áladott víziközművek és egyéb eszközök átadás_
a vízi
átvételi jegyzőkönyveiár minősül, mely téte|es .leltár szerint tartalmazza
átadás
az
közművek és egyéb eszközök műszaki a2onosítására vonatkozó adatokat,
leírási
érlékcsökkenési
alkalmazott
az
kori bruttó és nettó és könyvszerinti értékel,

Az 1. sz.

kulcsokat.

került kizárólagos
Vátlatkozó köteIezettséget vállal, hogy jelen szerzödéssel birlokába
használati jogot
önkormány zati lörzsva§yonnat< mlnóáúto vagyontár9 yak:?.vonatkozó
nem idegeníti el, valamint azt nem peri/neti h-ózzájárulásként más 9azdasági
társaságba nem viszi be.
vállal,
Etlátásért feletős a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kÖtelezettséget
nevére
n.gy á víziközmű_szotianatás ellátásához szükség e; q: Ellátásért felelős
vízvezetési,
o"Égvr"tt vagy a Vszt]rendelkezései szerint bejegyzendó és gyakorolt) jogviszony
jelen
szerzódéses
jogáá
a
vezeték- és használati jogok gyakorlásának
átenge.désének
idótartamá ra a Vállailk iOiiogÖitja fet azzal, Áoóv , használatijogok
elszámolásra
díjban
ellenértékea viziiolzÁű_ézőtgaiato által fizete]i üzemeltetési

Az

került.

(és az

került
A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokábaeszkÖzÖket
a
egYéb
és
1. sz. mellékletben tételásen nevesíűt; vtzi XazmŰveket
mindazon

megtéríti
szerzódés fennállása alatt a 1ő gazda góndosságával kezeli, és
konkrétan terheló
károkat, amelyek a jelen .rórrdoérnui xit otott é, " VáttalkozÓt
kötelezettségek felróható elmulasztásából fakad,,
beállása esetén a
A váttatkozónak fel nem róható esetleges káresemények
beállott
Megrendelő elidegeníthetetlen törzsvagyo-nát képező vagyontárgyakban
károkat a tulajdonos köteles viselni.

9)

A

v áll

alkozó feladatai

:

9.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:

-biztosítja,hogyavíziközművekÜzemeltetéseaVgt.-Y"!?TlnJannak
Korm,
hatályosulásá-t-kovetően a Vszt. _t továbbá a 3811995,(lV,5,)

\-'

_
-

rendelet és a 21DaOz,(lv.25.) KöViM rendeletnek megfelelően tÖrténjen,
biztosítj a az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
21t2Oó2. (lV,25,) KöViVM rendeletnek
akkreditált laboratóriummaí
megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal szennyvízminőségi
mindenkori
üzemeltetést,
vizJgálatokat végez, ellenórzi
szen nyvízminöségi követelmények betartását,
gondolkodik a csátornahálózatón előforduló üzemi hibák elhárításáról,
köteles a közművek által ellátott területen a vízmű és csatornamű
mérlékadó és engedélyezett kapacitásán belúl a vízigénYeketkielégíteni,
a keIetkező szenriyvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani,
biztosítja a keletkezett szennyvíziszap kezelésétés elhelyezését,
folyamatos uzemvitet fenntartásához elengedhetetlen
elvégzi
felek
karbantartási munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő
yiz_
és
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek
TárgYi
Csatornaművek orsá9os Szakmai Szövetsége á]tal kiadott
meghatározott
Eszkozot< Felújítása,karbantartása című kiadványban
ami a
felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka,
szabálYzat
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül, Hivatkozott
(2,
melléklet),
a szerződés mellékletétképezi sz,

a

áz

_
_
_
_

a

_ az

a

.

a

a
önkormányzattal egyezteive, annak megrendelésére.elvégzi
a
munkáit
közművek rekónstrukcioi, retirjitasi és esetleges fejlesztési
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g.2.

használati díjból, vagy az Ónkormányzat által biztosított egyéb forrás
felhasználásából. Amennyiben a rekonstrukciós és/vagy felújítási
munkálatokat (idegen beruházásokat) az adott víziközmű rendszeren nem
a Vállalkozó végzi, úgy ebben az esetben az Ónkormányzat köteles már a
tervkészítésfázisában, illetve a kivitelezés során a Vállalkozóf teljes
körűen tájékoztatni, vele folyamatosan egyeztetni, illetve a szolgáltatást
hátrányosan befolyásoló vagy akadályozó észrevételeit figyelembe venni.
ldegen beruházás esetén a Váltatkozó ajánlatára az ÖnkormánYzat
kötóles a Víziközmű-szotgáttatót legalább társműszaki ellenőrként a
beruházás lebonyolításába, különösen az átadás-átvételi eljárásba
bevonni. Amennyiben a műszaki ellenőri feladatok e|látására a VállalkozÓ
nem tesz ajániatot, vagy azt jogszabály (közbeszerzés, támogatási
előírás) kizárja, úgy a Vállatkozó érdekeinek képviseletétlegalább a
műszaÍ<i átadas-átvetete során a megrendelőlÓnkormányzat teljesítési
segédjekéntbiztosíiani kell,
állámi'vagy EU-s támogatással rnegvalósuló víziközmű esetén szeződő
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
egyáb hatósági szervekkel való kapcsolattarlásról, illetve ezen ÜgYek
intézéséről.

ű

9.3.

Elvégzi a csatornahálózatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intézmények által kibocsátott szennyvíz mennyiségének elIenőrzését,
valamint a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal e szervezetek
kibocsátott szennyvíz m inősógének ellenőzését.

g,4.

Véleményeziaz ivóvíz

és csatornabekötési és bővítésiterveket

(vállalkozói hozzájárulás), a vételezhető ivóvíz mennyiségénekvalamint a
közcsatornába bocsátható szennyvíz mennyiségének, rninőségének
meghatározását, a rendeletben foglaltaknak megfelelően adja meg.
Efuégzi a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítés
esetén).

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

9.5. A

közületi

számlázási

9.6.

és a

fe la d

atokat.

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
kivizsgálásáról, lehetőség szerint rendezéséról, a kivizsgálás

eredményéről a panaszost tájékozta|a.

g.7.
9.8.
9,9,

Vállalkozó

a

szerződés teljes idötarlamára felelősségbiztosítási

szerződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és
elemi kár elleni biztosítást is.
Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

a

VállalkozÓ

Hibaelhárítási munkák,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó a fogyaszióval
kötött szolgáltatási szerzödésben köteles rögzíteni,
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9.10.

módjáról,
Váltalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
esetén a
nem rendeltetésszerű üzemeltetés áiatt történt meghibásodás
felmerúlt költségek megtérítésikötelezettségéról,

Váltatkozó köteles az Etlátásér7 feletőst tájékoztaini
benyújtandó
a jogszabályi előírásoknak megfelelóen a Hivatal részére
oiilavastatáról (beleéftve a jogszabály álta| megengedett

,rbtiatt.tasi

díjjavaslatot
mód-on előterjeózthetó egyedi díjjavaslatot| azzal, hoqy .a
hogy az
megküldeni,
otyan határidőben *en a|'ónxoímányzat részére
a
díjjavaslathoz [apcsolódó észievételeit, véleményétmég
Ji;aváslat Hivatalnak ioneno bemutatása elött megtehesse;

a

évente a használati dij alapját képező fogyasztási díjbevételről;
félévente a 90 napot úe9rrátaoo fogyasztói díjtarlozásokról;
víziközmű
szúkségesetén a vízikőzmű háló2a1 1avasoit felújításáról,
hálőzat íej esztési ig é nyéról
a havaria esemen!át Áiatti t<orlátozásokról és üzemszüneiekről;
zal m ódosítá s á ra
a m e g évő uztetszá bá ly zatár ól, etve az üzletszabály
yását m egelőzően
j
ran,u ro rezoeme nYe )ésr at, an nak hivata i óváh ag
szabályzat
beszerzési
a
illetve
a meglévő n"sreoe.i szabályzatáró],
jóváhagyását
hivatali
annak
módosítására iran/úJ ÉJ"*envezésről,
megelózően.
l

l

i

;

i l l

;

l

feltételezve _
Etlátásérí felelős _ jogának rendeltetésszerű gyakorlását
jogosult a Víziközmű-siolgálíatőtól az ellátási terÜletére vonatkoztatott,
va9y ott közüzemi szeződéses jogviszonyban álló felhasználókról
kérni,
rendszeresen és évente egy alkalom*át anatanoskörű tájékoztatást

g.11. Az

a 9,11,
Vállatkozó beszámolási kötelezettsége kiterjed különösen
adatokra, illetve a
pontban nevesített je|lemzőkre, az éveJ értékesítési
hálózatba bekapcsolt új felhasználókra,

A

a
vátlatkozó nem rendszeres beszámolási kötelezettsége kiterjedhet
an
nye k r e, a.szabályta
v íziközmű re nd sze rbe n be követk ező hav aria es e m é
nézve a felek
amelyre
körülményre,
olyan
vízvételezésreés minden

A

l

kiterjed,
megáttapodtak vagy szerzódési_, teljesítési gyakorlatuk

g

10)

Nem képezi Vállalkozó feladatát:

10.1. Az üzemeltetésre átvett létesítményeken(víziközműveken)

a karbantartást

fejlesztések
nyilvánvalóan meghaladó felújítá'sa,pótlása, elvégzendö

elháríiásának
finanszírozása, valámint a kiviteiezési és szavatossági hibák
végleges finanszírozása.

10.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb ]
tisztítónyílásnak
m távolságra űápit.tt ellenörzö aknának, vagy ellenörző
hibák
üzemzavarok,
a kimeneteli otoatan túli, belső hátózaton keletkező
elhárítása.

územzavar
10.3. Az önkormányzaíi törzsvagyonhoz tartozó helyi kisátemelők

elhárítása, üzemeltetése, fenntartása és cseréje,

a felek az

ha
10,4. A használatba vett víziközművek vagyonbiztosítása kivéve, eltéröen nem
ettől
megkötésekor
esetleges urgyonr"relési megállapodás
állapodnak meg.

8

10.5. Az ún. gördülő fejlesztési terv készítése,hacsak a felek az esetleges
vagyonkezelési megállapodás megkötésekor ettól eltérően nem
állapodnak meg.

10.6, Az üzembe helyezett és a Vátlatkozó által használatba vett eszkÖzÖk
külön rendelet szerinti vagyonértékelése.

Váttalkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredó károk
megtérüléséheiszükségós bizlosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít
Megrendelőnek arra, hogy a biztosítási fedezet meglétéről meg9yóződhessenek.

Megrendelő

a

talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti

legm agasabb értékben határozza meg.
13)

Jelen szerződés határozott időtartamra jött létre.
A szerződést a felek megszüntethetik közös megegyezéssel, illetve
szerint egyoldalú nyilatkozatukkal, felmondás közlésével.

az

alábbiak

Az

Etlátásérl fetetős az üzemeltetési szerződést évvégéreszólóan, de legalább 8
hónapos felmondási idóvel felmondhatja,

a)
b)

ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a viziközmű-szolgáltatásról szóló
törvény, a kornyezét vódelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogsza-bályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok elŐÍrásainak
víziközmÚ-szolgáltatás során törlénő súlyos megséftésétjogerősen
megállapították.

ha-a yíziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben

rnegállaPÍtott
megszegte.
huzamosan
súlyosan
vagy
kötelezettségét neki felróhatóan,

Súlyos jogsértésnekés/vagy súlyos szerződésszegésnek minősÜl a
VáilatXazó- olyan, neki felróható rnagatartása, arnelynek
következményeként

a szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan

\t,

lehetetlenÜl

vagy szünetel,
a használatba vett víziközműben a Váttalkozó jeleníős kárt okoz és a
kárl felhívásra méltányos határidőn belüi nem tóríti meg.

A

Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerzódést
legalább 8 hónapos felmondási idövel
felmondja

a

víziközmű-szolgáltatásról

az év végéreszólóan,

de

szóló törvényben rneghatározott

esetekben,
felmondhatja, ha az Ellátásétt felelős az üzemeltetési szerződésben
megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan
megszegte
üzemeltetési szerződésben
felmondhatja törvényben vagy
meghatározott esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan

az

a) az önkormányzat a Váttatkozó kizáróla9os szolgáltatási
jogosultságára vonatkozó szerződéses rendelkezést rnegszegte,
dlj a
b) a szolgáltatás ellenértékekéntmeghatározott hatÓságijelentős
Váltalkőzó indokolt ráfordításainak a megtérítósét

mértékben korláíozza és a Vállatkozó nyilvánvalóan veszteséges
gazdálkodásra kényszerül,

o

c)haazÓnkormányzatavíz.iközművekpÓtlásáravagyfejlesztésére
teljesítésétolya1 mértékben
-r,.'ogy-'az'a
vonatkozó XÓiáezettségének

d)
14) A

szolgáttátás fenntarlását, biztonságát
elmulasztottr,
jelentős mertexüái'veszélyezteti feltéve, hogy ezen kötelezettség
az Eltátásért felelőst terheIi,
X,o!e]9zOen terhelő
a Vszt. 30.§ (4i;;k-ben\ foglalt, a szolgáltalO|
felelős méltányos
munkáltatót< inióxolt költsé!eit az Ettátásért
határidön belül nem térítimeg,

bármely egyéb okbol törtenő
váltalkozó az üzemeltetési szerzödés lejárta vagy

rnegszűnéseeseténarábízottvíziközmŰveketarendeltetésszerűhasználatnak
részére,
vissza a Megrendelő
rnegfelelően, működöképes állapotban adja

lll. különös

1)

rendelkezések

rögzítik, hogy. az onkormányzat a jelen üzerneltetési/bérleti
szerződő felek
-bevon"t
illetve a
szennyiizk"r"rert szolgáió víziközmű_hálózaton,
jogviszonyba
_
a Vszt, 79,§_a
önkormányzatok
Vállalkozó, valamint az Ellátásé,t' űíeía,és más
vett _
figyelernbe
várományaként
szerint átmeneti és az önxormányiai torvenyi
uniós é-s állarni tárnogaiással a
résztulajdonát képezö szennyv izkőzeb telepán
KEOP-1 .2,0/B konstrukciós pályázati felhívás alapján
szerzódésben biztosított források
2012.február 01. napon megroütt támogatási
és korszerűsítéstvégez,
íelhasználásával érléknövelő beruházást, fejlesztést

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

Tárn og atási

szerződés azonos

ítás i száma,. KEoP_ 1,2,0 tB t 10_20

1

0-0078

fejlesztéshez (a
A tárnogatási szerzödésben is rögzített módon az Önkormany1lla
együtt) saját erőt köteles
támogaiott projektben résztvevő i,.1á, onko,mányzatokkal
tesz ki.
biztoJítani, metynex mértéke52.123.607,_Ft_ot

w

szerint

1 pontjában meghatározottak
!l 3 az'ónűormányzatot
terhelő saját erő
az ún. rendkívüli használati díj ;úi;;tesevel
a támo9atott projekt
'és
rnértékéigforrást biztosít at.,hoz,"r,ogy az önkormányzat
esedékességben a saját
rnegvalósulása során a ll. 3.2. pűt ,rJrlnti felosztásban

A víziközmű_szolgáItató

a jelen szerződés

erőt biztosítsa, teljesíteni tudjon,

megállapodá_suk egyben a fel9|
Szerződőfelek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt
előszerzódés vógrehajtását,
között 2o1o,december 10. napjánlétiejött finanúírozási

teljesítésétjelenti,

a jel9n,
szerzödő felek már most megállapodnak, hogy amennyiben előtt bármilYen okból
időtartam
szerződés a ll. 1, pontjában meghaiározott határozott
rnegszűnne,úgyazÖnkormány,zatamármegfizetettrendkívülihasználatidíjnaka
köteles a szerződés megszűnését
szolgáltatási ijótartammal nem ledezett részét
kÖvető30naponbelütegyÖsszegbenvisszafizetni'
üzemeltetési

a

vonatkozó
váttatkozót terhelö rendkívüli használati , !!:1
hogy az onkormányzat ezen
rnegállapoda.ur.r, utalva kifejezetten rögzítik,
jeien megállápodásban rögzitett határozott
részrnegállrpooá.r, tekintettel jelölte ki a
..izáiólagos ellátá sára azzal, hogy
idötartamra a Víziközmű_szotgáliaioi" ,.otgattatás
birtokbavételére,
a Vátlalkozó a támogatással reiielcivo szénnyvízkeze|ő róndszer

szerződó felek
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külön díjfizetésikötelezettség
használatára a jelen szerződés a|apján, minden további
nélküljogosult.
vonatkozóan
szerződő felek a rendkívüli használati díj éven belüli esedékességérea támogaiási
nyilatkozatát
rögzítik, hogy az Óntkormányzat az un. rendelkező
részszámlákhoz
szerzódés előrehaladásával összefuggéiben, az egyes beruházási
illeszkedve gya korolhatja.
2)

jelölt

elkülönítetten
szerződő felek rögzítik, hogy az 1. sz, mellékletben nézve azok
önkormányzati törzsvagyon részétképező víziközművekre
szerint külön megállapodás
önkormányzati tulajdonba vételétkövetően'*, szándékaik
a Vs| ,23_26,§-ban
keretében (kijelölései úton, külön etlenér-tet< kikötése nélkül)
kötni, illetve annak
kívánnak
szerzódést
előírtaknak megfelelően vagyonkeretásl
lehetöségével számolnak.

3)

helyek (ügyfélszolgálat)
Felek rögzítik, hogy az ún. fogyasztóbarát kapcsolati Önkormányzat
megfelelő
kialakítása érdekébenegyüttműködnek akként, hogy az

részérea vele kötött
térmérlékűés a célra alkalmas helyiséget biztosít a-váttatkoró
Váttalkozót megilleti az a jog, hogY az
külön bérleti megáliapooás alapján.
összevonva, egy
ióvtár.iolgátat ná!ét', ..om.réáos települések vonatkozásában
körzeti településen jelölje ki.

Á

időtarlama alatt a már meglévő
A váltatkozó kötelezettséget vállal, hogy a szerzódás jogviszonyra
tekintettel bővíti és
honlapját, illetve annak ta-rtalmát a jele'n üzemeltetési
folyam atosan frissíti.

ly. záró rendelkezések
1)

2)

,b

2002, május 16,
Szerződő felek a jelen okirat aláírásával egyidejűleg, a,.közöttük
szerződést"
napján létrejött es |ot 1. decembe, zo. nápia"Á módos'ított ,,üzemeltetési
a
szo|gáltatás
hogy
közös megegyezéssel megszüntetik, ., "si5,n.n megállapítják,
szemé|ye nem változik,
folyamatossága biztosított, tekintettel aira, riógv , szoIgáltató
vitás

során felmerüló
Szerződőfelek egybehangzóan rö9zítik, hogy együttműködésük
érdekeire
útján,,gylá9
kérdéseket és problémákat me9kísórlix"iár!yalások
,írásban
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek iorán a megállapodásaikat
illetve mellékleteit
rögzíteni, amely megállapodások jelen iierződés kiegészítéseit,

fogják képezni.

a

jogvita rendezéséretárgyalásos Úton,
a jogvita eldöntésére a
egyeztetések keretén belül 30 napon belül áeú kerül sor, úgy
illetve Törvényszék
felek a Megrendelő székhelye szerini ill.t.k., helyi bíróiág,

Amennyiben

szerződő felek közötti

kizárólagos illetékességétkötik ki.

3)

többi része érvényes
Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés
gazdaságilag lehetőség szerint
marad, Felek az érvónytelen róndelkezést hatályos,
egyenértékűrendelkezéssel pótolják,

4)

jelen megállap,odást azzal írt,ák alá, hogy
Szerződő felek törvényes képviselöi a
a szerzódés
annak érvényességéhezaz onxorÁiahyza,t Ké"pviselőtestületénekközölt testületi
vállalkozóvalis
aláírásától számított 30 napon be|ut megh őianat, és a
hozzájárulás a szü kség es.
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Jelen szerződés a szerződésben megjetölt mellékletekkel együtt érvényes.
Jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és - e jogintézménYt szabálYozó
- egyéb hatályos jogszabályokbán foglalt rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 2012.július 1 3.
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