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bankszámlaszám,.
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nevezve),

másrészról

BoRsoDVizzrt,

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Miskolci Törvényszék Cé9bíróságán nyilvántaftott
cégjegyzékszám: 05-1 0-000'1 42
adószám, 1 1 07 2a92,2-05
KSH szám : 1 1a72092-3600-1 1 4,05
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képviseletében:Ficsor Miklós cégvezető
minI vállalkozó
(továbbiakb an,. V íziközm ű- szo! g áttatón ak is nevezve)

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

1) A Megrendelő önkormányzat - utalva a vízgazdálkodásról szÓlÓ 1995, évi LVll, tv,
(továbbiakban: Vgt,) 4.§-ra _ rögzíti, r,ogy 1 je.len okiratba foglalt üzemeltetési
szerzódés a v-gt' +.s Q) Óek-ben definiált közfeladat (kÖzszolgáltatás)

pontjában előírt
megszervezésére irányul, meIynek tárgya a Vgt. 4 § (2) bek, a) és. b)
feladat,
önkormánYzati
kötelező
ivóvízellátásra és szennyvízkezelésre vonatkozó
hatálYos

Szerződőfelek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodá|lk a
Vgt, rendelkezésein alapul, es eiie figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-ÜzemeltetésÍ
egYéb
szerződés megkötésóre a Vgt. 9 § (ri bek. e) pontja szerint koncessziós és
felelős
jogosultak
EllátásétÍ
az
hogy
akként,
pályázali eljáás bonyolításá nettiui
ellátására (közszolgáltatás
üzemeltetés
az
zrt-t
BoRsoDviz
a
döntésével
tesiületi
teljesítésére)kijelölte, és a poIgármestert felhatalmazta ezen megállapodás
aláírására,

2) A BoRSoDvíZ
önkormányzatok

Zfi,. rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa
és többek között a Megrendelő,

az állam, illetve

helYi

tájékoztatja a Megrendetót, hogy a hatályos Alapszabályának
ont oi, ányzaú, llletve állami tulajdonban lévő részvények
rendelkezése szerint
.=.itug". átruházása az lgazgatósá g hozzájárulásához kötött, és ezen módon
fennálIását,
biztostja akizárólagos államTés7vagy onkormányzatitulajdoni státusz

A BoRSo DvíZ Zrt.

,,

ü

/ i<<

2

kötelezettséget vállal, hogy a je|en sze,rződés
Xáprran?tyUan biztosítótt hozzájárulási jog gyakorlásával
hatályossága alatt
a
^."
tenntartla á kizárólagos áIlami, iiletve önkormányzati tulajdonosi szerkezetet,
szerződéses jogviszony tarlama alatt azt egyoldaIúan nem változtatja rneg,

A BoRSoDviZ

3)

Zl1,, lgazgatósága

az önkormányzattal (aki egyben a Vállapozó résztulajdonosa)
kizárőlag
egyetértesben rögzíti, hogy a Váttatxozó, mini-cé9 alapításától kezdve

A BoRSo DviZ

Zft,,

mindazon
víziközmű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységet végez, rendelkezik
labor),
tárgyi eszközökkel, humán erőforrással és szervózeti fóltétellel (akkreditáIt
urőty a megállapodás tárgyát képező víz|kőzmű,szolgáltatásaz(közműves
egyesített
ivóvízeIlátását, közműves szeúyvízelvezetésés tisztítás, valamint
kséges,
szü
re ndszerű csapadékv íz elv ezelés) biztonsá g os el látásához
4)

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatározásakor
a víztközmŰtekintetiel voltak az alatraé- naplan mé9i csak részben hatályosult .
előírásaira,
Vszt,)
(továbbiakban,
tv.
ilorgaftrtasról szóló 2011, evi cClx.
,

hogy

Szerződőfelek a Vszt. 2O12. július 15-én hatályba lópő 29.§-ára utalv,a rÖgzítik,
a létrejött bérleii_üzemeltetési szerződésüli a Vszt. hatálybalépésével előírt

feltételeinek is megfele|,

a Váltapozó ayszt, 1, sz,
lehetővé
melléklete alapján képezhető felhásználói egyenertoksiáma aggály n9|kul
Magyar
a
teszi, hogy a Vszt. hatályosulását követőená ún. tevókenységengedélyt

A B9RSoDvíZZrt.. a Vszt,

35_36.§_ra utalva rögzíti, hogy

Energia Hivataltól kérelmezze, illetve azt megkaphassa,
ll, Megállapodás

1)

Megrendető

a vízgazdálkodásról szóló

1995, évi LVll. törvény rendelkezései alaPján

ZOiZ. 1Ulius 15. napjától 2032. december 31. napjáig, határozott időtartamra
veszi az
üzemeúetésbe adja, Váltatkozó megtekintett álIapotban üzemeltetésbe
kerÜlő kÖzcélÚ
Ó,nkormány,zar tulájdonában lévő, illetve szükségszerűen tulajdonába

szennyvízélvezető - tisztító rendszerét (vagyontárg,lakaz 1. sz. mellékletben),

vett
Vállalkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-Üzerneltetésbe
belÚl
terÜlet)
(ellátási
eszközök használatá val a Megrőnaeló kőiigazgatási területén
az űzemeltetésbe vett víziközművekhez csattakozO (vagy a jeten szerződés.hatálya
alatt csailakozni kívánó vagy csatlakozásra kötelezettl felhasználÓk - vízikÖzmŰszolgáttatásba becsatolt ing-ailannal rendelkezők - részérevízikÖzmŰ-szolgáltatást,
azazközműves szennyvíze|vezeíéstés tisztítást, mint szolgáltatást nYÚjtani,

A

az

Etlátásért feletős közigazgatási
belÜl
területével (területeivel) egyértelműen behatárolható azon területeket, amelYen
mint VÍzikÓzmŰa felhasználók részéreaií=ikormű-szolgáltatást a BoRSoDViZ Zr1.,
felhasznáIói
mindazon
szolgáltató végzi, továbbá esetlegese-n ezt meghaladóan
BORSODVÍZ
a
(közrnűves szolgáltatásba bekapcsólt) ingattanoka-t, melyekre nézve

szerződő felek ellátási területnek teklntik

Zrt., a v íziközmű- szolgáltatá st átve szi

.

kiterjed a jeten megállapodás hatálya
abua éseítegoeuont területeken az újonnan létesült

A Vátlalkozó kötelezeitsége és kizárólagos joga
alatl azellátási területen |,^gy

hacsak a
^rvízközművekkel kapcsolatÖ szolgáItatásra a fenti bekezdós szerint,
egyetárléssel
szerződő íelek az Ülonn.n létesüli víziközmű vonatkozásában közös
eltérően nem rendelkeznek.

3

2)

Az Váltalkozó feladala a szerződés tárgyát képező közcélú vízközmŰvek teljes körŰ,
foIyanratos és szakszerű működtetése a vízi közművek üzemeltetéséről szóló
21l2oo2, (lV 25.) KöViVM rendeletben rögzített követelményeknek nregfelelően.

Szerződő íelek a szolgá|tatásra vonatkoző bázlsadatok ismeretében rögzítik, hogY
a közműves szennyvízszolgáltatás és {isztítás tervezett mennyisége
90 OO0. m'/év
3)

3.1.

A

Vátlatkozó az Önkormányzatnak az üzemeltetés jogának megszerzése
céljából három részletre elosztva, rendkívüli használati díjat fizet, melYnek
összege 52,123.6o7,-Ft + ÁFA, azaz Óívenkótmillió-egyszázhuszonháromezerhatszázhét forint + ÁrR. (továbbiakban. rendkívúlihasználati díj)

A rendkívüli használati díjat a Yállalkozó az Önkor
korábban közölt

mányzat legalább 30 naPpal

rendelkező nyilatkozata alaplán

2012, évben 1 4.162,1 02,-FI+ÁFA,
2013, évben 25.127 ,2B8,-FI+ÁFA,
201 4. évben 12.834,217,-Ft+AFA

összegben és mértékben fizeti meg.

3,2.

Váltalkozó - az üzemeltetés tartama alatt - a MegrendelŐ részérea
víziközművek használatáéfr. mennyisóg arányos használati díjat fizet a befolYt
csatornaszolgáltatási árbevótel aIapulvételével,
A mennyiség arányos használati díj évente egy alkalommal (a tárgyévet követő
év július 31. napjáig) kerül megfizetésre, mértékeaz adott évben (tárgyévben)
Váltalkozóhoz befolyt szoIgáltatási díj, mint árbevétel 10o/o-á.

A

mennyiségarányos használati díjat a Vátlatkozó az Ónkorrnányzatának a
számviltei szabályoknak megfelelően kiállított, a fizetési határidőt legalább 15
nappal megelőzóen közölt számlála alapján, a számlában közölt pénzforgalmi
számlára átutalás útján köteles teljesíteni.

A

Felek rögzítik, hogy a Vállatkozó az Ettátásért felelőst tájékoztatia a Vszt, már

hatályos,1 8.§-nak tartalmáról.

Felek rögzítik hogy az üzemeltetés időtarlamára jelen pont szerintr használati

díjakon felül bármilyen más jogcínren, egyéb díj Megrendelót nem illeti meg.
4)

Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj a Vállalkozóí illeti meg.
Ó n ko rm á n y z at tájékozIatás i köte ezetts é g é n ek e e g et téve rögzíti,

Az

l

l

h o

gy

a csatornaszolgáltatás díla2012. évben: 824 Ftlm3+VTD+ÁFA,a közületek és
51 1

5)

a

FUm3+VTD+ÁFA, a lakosság esetében.

vízikózmű-szol9áltatásról szóló 2011. évi CClX. tv, már
hatályos 65,§-ra rögzítik, hogy a törvényi szabályozás szerint 2013. és az azI kÖvető
évekie a víziközmű-szolgáltaiás díját, mint hatósági díjat a Hivatal javaslatának
figyelembevételéveta víziközmű-szolgáltatásé11 felelős miniszter rendeletben állapítja

Szerződő felek utalva

meg

4

Szerződő felek a Vszt. 65.§ (4) bek-re figyeIemmel kötelezettséget válIalnak,.hogY '
bek. 3. pontjában említett és a jelen szerzódés megkÖtésekor n"rég nem
Vszt. 74,§ (2)'r,rto.agi'
díj meghozataláról szóló végrehajtásr rendeletb.l .(:. aZ
megalkoúti
uruil"g.. egyób kaicsolódó móg nem ismeft jogszabályokban előír1) nreghatározott
mindaion aáátszolgaltatási kötelézettségüknek határidőben eleget tesznek, a.melY a
hatósá9i díj javáslatának megtételéie feljogosított Hivatal dÍjelőkészítőés
díjfe|ügyeleti tevékenységéhezszükséges.
b)

Szerződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhez szÜkséges
jog.osult es
adatszolgá|tatás soián a vattátxozó olyan tájókoztatást (költségadatokat)
megállapítása
díj
köteles a HivatalIaI közölni, amely lehetővé ieszi, hogy a hatósági
az alábbl rendezőelveknek megfelelően töfténhessen, azaz a hatÓsági díj
fedezetként szo|gálhasson az alábbiakra:

a) a
b)

c)
d)

e)

0
g)

vállalkazásba vont víziközmű működtetése körében felmerÜ|Ő kÖltségekre
(hibaelhárítás, készenlét, ügyfélszolgálat stb.),
á víziközművek _ Váltalko2ó javasiata alapján elvégzendő - rekonstrukciós
mu nkáinak költségeire,
a Vátlatkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett nrŰkÖdtető
eszközök működtetésére, javítására, áz elvárható - és a Megrendelővel
egyeztetett - tech n ológ ai színvona|úfej lesztésére,
a-Úáttat*ozó által alkalmazott/megbízoti, a megíelelő biztonságÚ és nrinőséget
garantáló szakmai felkészülisegű szakemberek alkalmazására, azok
i

szúkséges képzésére,továbbképzósóre,
az üzeÁeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelós OnkormánYzat részére
fizetendő használati díjakra,
a felek külön megáilapodása aIapján megállapodott és elíogadott vízi
közm űvek fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás melIett elérhető méltányos üzleti nyereségre,

Szerződö felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkötését kÖvetÖen_a Vszt.
alapján meghozlndó végrehajtáii rendeletek valamely fentebb . íelsorolt
vagY
koliségetemnót< a figyelembóvételét a hatósági díj megállapításakor kizarják
karl&Őzzák, úgy a jelén megállapodástól függetienül a töruényi szabályozást kÖvetik,

A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozőtájékoztatás során figyelembe kell venni
a kózézolgáltatás teTjesítéséhezbiztosított, a költségek elIentételezésérekaPott
költségvetési, illetve önkormányzati

Megrende!ő szavatolja, hogy

.r.*.élyn"k nincs olyan

támogatást.

az ivóvíz és csatornadíj vonatkozásában

jóg,

harmadik

amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó

a

szolgáliatási díjakat bászedle-és megtartsa, továbbá a Váttatkozóí illeti a szolgáltatás
tetjeóitésére tekintettel az Ónkormányzat által igényelhetŐ, . illetve aZ
óixormanyzathoz befolyt esetleges szolgáliatási díj támogatás, hacsak a támogató
ettó| eltérően nem rendelkezik.
7)

8)

Megrendető kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kárlalanÍtási, kártérítési
és Ógyéb kötelezettségek a közműtulajdonos Ónkormányzatot nem terheli,
A Ít2ixazmu-szolgáItatással kapcsolatban megszerzett jogait térÍtésmentesen
biztosítja V áll al kozó részére,

szerződés időtarlama alatt kizárőlag jogosult az ÖnkormánYzati
törzsvagyonhoz tafioz ó a szerződós 1. sz melléXtétenen felsorolt vagYontárgYak
Váttapozó

a

birtokIására, használat ára, hasznaina k szedésóre,

5

melléklet egyben az áladofl. vízikőzművek ós egyéb eszközÖk átadásjegyzókönyvének
minósül, mely tételes leltár szerint tarl,almazza a vízi
átvételi
közművek es egyé-b eszközök műszaki azonosítására vonatkozÓ adatokat, az áladás
kori bruttó es Űtto és könyvszerinti értéket, az alka|mazott érlékcsökkenési leírási

Az 1, sz,

kuIcsokat,

Vátlatkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződéssel birtokába került kizárÓlagos
jogot
ön kormány zati törzsv a§yon na k m nősülő vagyontárg y akra vonatkozó haszn álati
gazdasági
más
nem ideg-eníti el, vaámini azí nem péniUeti hozzájárulásként
társaságba nem viszi be.
i

Etlátásérí fetetős a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállal,
hogy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges (az Ellátásért felelŐs nevére
belegyzett vagy a Vszt. rendelkezései szerint bejegyzendő és gYakorolt) vízvezetési,
vezeték- és hásználati jogok gyakorlásának jogára a jelen szerzódéses jogviszonY
időtartamára a Váltatkoio{ jogőéiija fel azzal, hogy a használatijogok átengedésánek
ellenértékea Víziközma-Őzőtgatiató által fizetett üzemeltetési díjban elszámolásra

Az

került.

A Vátppozó kötelezettségei vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokába kerÜlt (és az
1. sz, mellékletben tételesen nevesített) vízi közműveket és egyéb eszkÖzÖket a
szerzódés fennállása alatt a jő gazda gondosságával kezeli, és megtéríti mindazon
károkat, amelyek a jeten srárrőoésneÁ Xit<otott és a Váttatkozót konkrétan terheló
kötel ezettség e k fe ró
l

A

h

ató

e lm u

l

as

ztásából

fa

kad.,

Vátlapozónak fel nem róható esetleges káresemónyek beállása esetón a
Megrendető elidegeníthetetlen törzsvagyonát képező vagyontárgyakban beállott

károkat a tulajdonos köteles viselni.

9)

A Vállalkozó feladatai:
9,,1

Köteles a rendeltetésszerű használatróI gondoskodni, ennek keretében:

-

biztosítja, hogy a víziközművek üzemeltetése a Vgt. - valamint annak
hatályosulásá1 követően a Vszt. -t továbbá a 38l1995,(|V.5,) Korm.
rendelet és a 21 l2OO2, (lV,25. ) KöVi M rendeIetnek m egfelelően törlánjen,
biztosítla az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 21l2OO2. (lV.25.) KöViVM rendeletnek
megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal szennyvízminőségi

vizsgátatoXat végez, ellenőrzi

_
-

-

az

üzemeltetést,

a

mindenkori

szennyvízminőségi követelmények betartását,
gondoskodik a csátornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
koteles a közművek által ellátott területen a vízmű és csatornamű
mérlékadó és engedélyezett kapacitásán belül a vízigényeket kielégÍteni,
a keletkezó szennyvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani,
biztosítja a keletkezett szennyvíziszap kezelésétés eIhelyezését,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntarlásához elengedhetetlen
karbántartási munkákat, elIenőrzéseket, beállíiásokat. szerződő felek
yíz- és
megállapodása alapján karbantarlásnak minősülnek a
Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége által kiadott Tárgyi
Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban me9határozott
felújításnak nem minósülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantarlásnak minősül. Hrvatkozott szabálYzat
a szerződés mellékletétképezi (2. sz. mellék|et).
az Önkormányzattat egyeztetve, annak nregrendelésére elvégzi a
közművek rekonstrukcioi, retirjitasi és esetleges fejlesztési munkáit a

t)

használati díjból, vagy az Önkormányzat álIal biztosított egyób forrás
felhasználásábóL Amennytben 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
tervkészítós fáztsában, iIletve a kivitelezés során a Vállalkozóí teIjes
körűen tájékoztatni, vele folyamatosan egyeztetni, illetve a szolgáltatást
h átrányosan befoI yá soló vagy akadály oző észrevételeit fig yelembe venni,
ldegen beruházás esetén a Vátlalkozó ajánlatára az Önkormányzat
köteles a Vízikózmú-szolgáltatót legalább társműszaki ellenórként a
beruházás lebonyolításába, küIönösen az átadás-átvételi eIjárásba
bevonni, Amennyiben a műszaki ellenőri feladatok ellátására a VállalkozÓ
nem iesz ajánlatot, vagy azt jogszabály (közbeszerzés, támogatási
e|őírás) kizárla, úgy a Váltatkozó érdekeinek képviseletétlegalább a
műszaki átadás-átvétele során a megrendelőlOnkormányzat teljesítési
segédjekéntbiztosítani kell,
állámi vagy EU-s támogatással megvalósuló víziközmű esetén szerződő
felek törekednek arra, hogy az ennek eredményekónt létrejött új víziközmű
a jelen bérleti jogviszony keretében kerüljön üzemeltetésre.

Gondoskodik az élet- és balesetvódelmi, közegészségügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
egyéb hatósági szervekkel való kapcsolattarlásról, iIletve ezen ügyek

9,2

intézéséröl.

E|végzi a csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intézmények által kibocsátott szennyvíz mennyiségének ellenőrzését,
valamint a vonatkozó rendeletekben előír1 gyakorisággal e szervezetek
kibocsátott szennyvíz minóségének ellenőrzését.

9.J

9 4.

és csatornabekötési és bővítési terveket
(vállalkozói hozzájárulás), a vételezhető ivővíz mennyiségénekvalamint a
közcsatornába bocsátható szennyvíz mennyiségének, minóségének
meghatározását, a rendeIetben foglaltaknak megfelelően adja me9.
Elvégzi a közműegyeztetéseket (9áz, telefon, út, villarnos energia létesítés

Véleményeziaz ivóvíz

eSetén).

A

oÁ

közületi

és a

lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének

megfelelóen elvégzi a vízkőzmű szolgáltatással kapcsolatos leolvasási és
számlázási f e adatokat.
I

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok reklamációk
kivizsgálásáról, Iehetőség szerint rendezéséről, a kivizsgálás

9,6

eredményéről a panaszost tájékozla[la.
9.7

,

98
9.

v.

Váltatkozó

a szerződés teljes

jdőtartamára felelősségbiztosítási

szerződést köt, be|eérlve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz_ és
elemi kár elleni biztosítást is.
Közterületen végzett hibaeIhárítási munkák elvégzéseután
köteles az eredeti állapot helyreállításáróI gondoskodni,

Hibaelhárítási munkák,tűrési kötelezettségét Váltalkozó
kötött szolgáltatási szerződósben köteles rögzíieni.

a

a

Vállalkozó

íogyasztóval

7

9.1O,

Vátlatkozó köteles tájékoztatni a íogyasztókat a hibabejelentés mÓdjáról,
a
nem rendeltetésszerl üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén
felmerült költségek megtérítésikötelezettségéröl,

A váttalkozó köteles az Ettátásérí fetelőst

_

tájékoztatni

a jogszabályi előírásoknak megfelelóen a Hivatal részérebenyújtandó
szolgáltatási oillavastatáról (beleértve a jogszabály által megengedett
módon előterjeézthetó egyedi díjjavaslatot) azzal, hogy a díjjavaslatot
kell az ónkormányzat részéremegküldeni, hogy az

olyan határidóben

a

_
_
_
_
_
_

díjjavaslathoz kapcsolódó észrevételeit,véleményétmég a

díjjaváslai Hivatalnak törlénő bemutatása előtt megtehesse;
évente ahasználati díj alapját képező fogyasztási dÍjbevételről,
félévente a 9o napot me9haladó fogyasztói díjtarlozásokról;
szükség esetén a vízikózmű hálóial javasolt íelújításárÓl, vízikÖzmű
hálőzat fej lesztési ig ényéről
a havariaLseményét miatti korlátozásokról ós üzemszünetekról;
a meglévő üzletszá bályzatáról, illetve az üzletszabályzal mÓdos.Ítására
irányrito kezdeményezbsről, annak hivatali jóváhagyását mege|őzóen;
a meglévő beszeriési szabályzatáról, illetve a beszerzési szabálYzai
jÓváhagYását
móoo"sitasara rrányuló kezdeményezésről, a nnak hivatali
megelőzően.
,

Ellátásér1 fetelős - jogának rendeltetésszerű gyakorlását feltételezve jogosult a VízikózműJszolgáltaíőlól az ellátási területére vonatkoztatott,
vagy ott közüzemi s=eáődéses jogviszonyban álló felhaszná|ókról
kérni.
rendszeresen és évente egy alkalommát áttatanoskörű tájékoztatást
9.1 '1
a
A Vállalkozó beszámolási kötelezettsége kiterjed kÜlÖnÖsen illetve
a
adatokra,
pontban nevesített jelIemzőkre, az áves értékesítési
hálózatba be kapcso lt új fel haszná lókra,

9.11, Az

,

A

Vállatkozó nem rendszeres beszámolási kötelezettsége kiterjedhet a
víziközmű rendszerben bekövetk ező havaria eseményekre, a szabálytalan
vízvételezésreés minden olyan körülményre, amelyre nézve a felek
meg ál la podtak va gy szerződési_, teljesítósi gyakorlatu k kiterjed.

10)

Nem képezi Vállalkozó feladatát:
10

1,

Az üzemeltetésre átvett létesítményeken(víziközműveken) a karbantarlást
nyilvánvalóan meghaladó felújítása,pótlása, eIvégzendó fejlesztések
finanszírozása, valámint a kiviteiezési és szavatossági hibák elhárításának
végleges finanszírozása.

attÓl legfeljebb 1
tisztítÓnYllásnak
ellenőrző
vagy
m távolságra tetepített ellenőrző aknának,
hibák
uzemzayarok,
a kimeneúli oldalán túli, belső hálózaton keletkező
elhárítása.

10,2. A gravitációs csatornarendszeren, a ietekhatáron belüli,

10.3, Az önkormányzati törzsvagyonhoz tadozó helyi kisátemelők územzavar
elhárítása, üzemeltetése, fenntafiása és cseréje,

10.4. A használatba vett víziközművek vagyonbiztosítása kivéve, ha a felek

az
nem
esetleges vagyonkezeIési megállapodás megkötésekor ettől eltérően
állapodnak meg.

8

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

10,6. Az üzembe helyezett és a Váltalkozó áital használaiba vett eszkÖzÖk
külön rendelet szerinti vagyonéftékelése,

11)

saját költségére gondoskodik az

üzemeitetésből eredÓ károk
megtérüleséhez szükséges biztosítások megkötéséről, ós lehetőséget biziosít

Vátlatkozó

Megrendetőnek arra, ho9y a biztosítási fedezet meglétérő| meggyózŐdhessenek,

12)
13)

Megrendelő

a

talajterhelés díját a mindenkori haiályos törvények szerinti

legmagasabb értékben határozza meg.

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

az

alábbiak

Az

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

a)

b)

ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmű-szolgáltatásrÓl szÓlÓ
törvény, a környezet védelmérevagy a vízgazdálkodásra vonatkozÓ
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak
víziközmű-szolgáltatás során törlénő súlyos megsérlésétjogerósen
megállapították.

ha a Yíziközmű-szolgáltató az űzemeltetési szerzódésben

nregállapított
megszegte.
huzamosan
súlyosan
vagy
neki
felróhatóan,
kötelezettségét

Súlyos jogsérlésnek és/vagy súlyos szerzódésszegósnek minősül

Váltatkozó olyan, neki felróható magatadása,

a

anrelynek

következményeként

a szotgáttatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan lehetetlenül

vagy szünetel,
a használatba vett víziközműben a Váltalkozó jelenlős kárt okoz és a
kárl felhívásra méltányos határidőn belül nem tóríti meg,

A

Víziközmű-szolgáttató az üzemeltetósi szerzódést
lega|ább 8 hónapos felmondási idővel

íelmondja

-

a

viziközmű-szolgáltatásról

az év végéreszólóan

de

szóló törvényben nreghatározoti

esetekben,
felmondhatja, ha az Ellátásért felelős az üzemeltetési szerzŐdésben
megállapított kötelezettségét neki feIróhatóan, súlyosan vagy huzamosan
megszegte,
felmondhatja törvényben vagy az üzemeltetési szerzŐdésben
meghatározott esetekben, így különösen, de nem kizárÓlagosan

a) az
b)

a

Vá1atkozó kizáró|agos szolgáltatási
ző szerződéses rend elkezést nregszegte,
a szolgáltatás eIlenérlékekéntmeghatározott hatósági díj a
Vállalkőzó indokolt ráfordításainak a megtérítését1elentős
mérlókben korlálozza és a Vátlatkozó nyilvánvalóan veszteséges

j

og os

önkormányzat
u

ltság ára vonatko

gazdálkodásra kényszerül,

o

c)

d)

ha az ónkormányzat a víziközművek pótlására vagy fejlesztésére
vonatkozó kötelezettségének teljesítésót olyan rnértókben
elmuIasztotta, 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 Ellátásért felelŐs méltánYos
határidőn belül nem térítimeg.

14)

A

Váltalkozó az üzemeltetési szerződés lejárla vagy bármely egyéb okbÓl tÖrténő
nregszűnése esetén a rábízott víziközműveket a rendeltetésszerŰ használatnak
nregfelelően, működőképes áIlapotban adja vissza a Megrendeló részére,
lll, különös

1)

rendelkezések

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen üzenreltetési/bérleti
jogviszonyba
bevon1 szennyvízkezeléstszolgáló víziközmű-hálózaton, illetve a
'váttatxozo,
valamint az Ettátásér{ fetelős és más önkormányzatok - a Vszt. 79.§-a
szerint átmeneti és az önkormányzaí törvényi várományaként figyelenrbe vett résztulajdonát képezó szennyvízkezelő telepen uniós ós á|lami támogatással a
KEOP-1 ,2,aB konstrukciós pályázati felhívás alapján
2012.február 01. napon megkötött támogatási szerződésben biztosított források
felhasználásávaI érléknöveló beruházást, fejlesztést és korszerŰsítést végez.

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

Tárn og atási

szerződés azonos

ítás i száma,. KEO P- 1,2.0 lBl 10-20

1

0-0078

A tánrogatási szerződésben is rögzített módon az Önkormányzat a fejlesztéshez

(a

támogaiott projektben résztvevő más ónkormányzatokkal együtt) saját erőt köteles
biztosítani, melynek mértéke52,123.607,-Ft-ot tesz ki.

A Vízíközmű-szolgáltafó a jelen szerzódés ll, 3.']. pontjában meghatározottak szerint
az űn, rendkívüIi használati díj megíizetésévelaz Ónkormányzatot terhe|Ő saját erő

nrérlékéigforrást biztosít ahhoz, hogy az Ónkormányzat a támogatott projekt
nregvalóiulása során a ll, 3.2. pont szerinti felosztásban és esedékességben a saját

e

rőt biztos ítsa, teljesíteni tudjon,

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megállapodásuk egyben a felek
között 2010, december 10. napján létrejött finanszírozási előszerződés végrehajtásái,
teljesítésétjelenti,

Szerződő felek már most megálIapodnak hogy amennyiben a jelen üzemeltetési
szerződés a il. 1. pontjában meghatározott határozott idótartam előtt bármilyen okból
nregszűnne , úgy az ónkormányzat a már megfizetett rendkívüli használati dÍjnak a
szopattatasi időtartammal nem fedezett részétköteles a szerződés megszűnését
követő 30 napon belül egy összegben visszafizetni.

a

Vátlatkozót terheló rendkívüli használati díjra vonatkozÓ
nregállapodásukra utalva kifejezetten rögzítik, hogy az Onkormányzat ezen
résinregállapodásra tekintettel jelölte ki a jelen megállapodásban rögzített határozOtt
idótartamra a Víziközmű-szolgáltatót a szolgáltatás kizárólagos ellátására azzal, hogY
a Váttalkozó a támogatással létrejövő szennyvízkezelő rendszer birlokbavételére,

Szerződő felek

10

haszná1atára a jelen szerződés alapján minden további külön díjfizetÓsi kÖtelezettség
néIküljogosult.

Szerződő felek a rendkívüli használati díj éven be|üli esedékességérevonatkozóan
rögzítrk, hogy az Önkormányzat az úÁ. rendelkező nyilatkozatát a tánrogaiási
szérződós előrehaladásával öiszefüggésben, az egyes beruházási részszámlákhoz
illeszkedve gyakorolhatja.
l)

Szerződő felek rögzítik, hogy az 1, sz. mellékletben elkülönítetten jelÖlt
önkormányzati törzévagyon iészétképező víziközművekre nézve azok
önkormányzati tulajdonbá vételétkövetően -, szándékaik szerint külön megállaPodás
keretében (kijelöléses úion, külön ellenérlékkikóiése nélkül) a Vszt, 23-26.§-ban

előíftaknak ÚegfeIelően va9yonkeze|ési szerződést kívánnak kötni, illetve annak
lehetőségével számolnak.

a\

Felek rögzítik, hogy aZ ún, fogyasztóbarát kapcsolati heIyek (ügyfélszol9álat)
kialakítása érdekóbőn egyúttműkóánek akként, hogy az önkormányzat megfelelő

térmértékűés a célra alkálmas helyiséget biztosít a VállalkozÓ részérea veIe kÖtÖtt
külön bérleti megállapodás alapján. A Vátlatkozót megilleti az a jog, hogy az
ügyfélszolgálat helyét a szomszédos települések vonatkozásában Összevonva, egy
körzeti településen jelölje ki.
a|att a már meglévő
jogviszonyra
tekintettel bővíti és
jelen
üzemeltetési
honlapját, illetve annak ta-rlalmát a
folya m atosan frissíti.

A Váltapozó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés időtartama

ly. záró rendelkezések
1)

z)

Szerződő felek a jelen okirat aláírásávaI egyidejűleg a közöttük 2002. május 16,
napján létrejött os 2ot1. december 20. napján módosított ,,Üzemeltetési szerződést"
kozbs megágyezéssel megszüntetik, és egyben megállapítják, hogy a szolgáltatás
folyamatoJsága biztosított, tekintettel arra, hogy a szolgáltató személye nem vá|tozjk.
Szerződő felek egybehangzóan rögzitik, hogy együttműködésük során ÍelmerÜló vitás
kérdéseket és problémákat megXísértiX tárgyalások útján, egyrnás érdekeire
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat Írásban
rögzíteni, amóty megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit
fogják képezni,

Amennyiben

a

szerződő felek közötti

jogvita rendezéséretárgyalásos

Úton,

egyeztétósek keretén belül 30 napon belüI nem kerül sor, úgy a jogvita eldÖntésérea

Megrendelő székheIye szerint illetékes helyi bíróság, !lletve TörvánYszék
kizárólagos illetékességétkötik ki.

te'iát

3)

a

Az egyes rendelkezések érvónytelensége esetén a szerződés többi része érvénYes
marad. Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint
egyenérlékűrendelkezéssel pótolják.

4)

Szerződő felek törvényes képvise|ői a jelen megá|lapodást azzal Írták alá, hogY
annak érvényességéhezaz ónkormányzat Képvise|őtestü|etének a szerződés
aláírásától számítoti30 napon belü| megh ozandó és a VáltalkozÓvalis kÖzÖ|t testÚleti
hozzálár ulás a szü ksé g es.

11

Jelen szerzódés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvónyes.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és - e jogintézményíszabálYozó
- egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezósek az irányadók.

Miskolc, 2012.júIius

13.
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