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Éróo Váro"

önkormányzata

EGÁllnpooÁs

(g4g2 Emőd, Vörösmarty

utca 1-3., kéPviselŐ: Lehóczki

lstván),

Bükkaranyos Község önkormányzata (35il Bükkaranyos, Petőfi utca 100,,

kéPviselÓ:

Székely Béla),

Úá."aáv Kciiség önkormányzata (3555 Harsány, Kossuth utca 67., kéPviselŐ: PaPP
Dezső),

(3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. utca 11,, kéPviselŐ: Czeglédi
Oezso;, mint Megrendelők (továbbiakban: Megrendelők)

k"gvái Község önkormányzata

Adószám:
G\rT_Borso dvízKtt. (3527 Miskolc, Tömösi u.2., cégjegyzékszám: 05-09-008638,
12573084-2-05, , képviselő: Ficsor Miklós ügyvezetŐ), mint korábbiVállalkozó

BoRSoDVíz zt. (3527 Miskolc, Tömösi u.2., cégjegyzékszám: 05-10-000142,

11072og2-2-o5. képviselő: Hámori Attiláné égvezetÓ), mint Vállalkozó
Tulajdonostárs között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Adőszám',

és Úgyis

rnint

hogy közöttük 2Oo2. január 2, napjá1 üzemeltetési
Szeződő felek megállapítják,
-Megrendelők
és Tulajdonostárs közös tulajdonát kéPező emődi
szerződés jött létre a

1_

szennyvíztelep üzemeltetése tárgyában.

2. Felek rögzítik, hogy a közművagyon hatékonyabb működtetése, a kÖltségek hosszútávú
acsökkentése éroeréóán a BoRSoovíz Zr1. lgazgatÓsága 4t2oo9.1o.12 határozatával
január 1,
Felügyelő Bizottság egyetértésével_indítvá nyőzta, hogy a BORSODVÍZ ZX- 2010.
napjávat a GW-Bois oárt= Kft,-től teljes körűen.vegye át a szolgáltatási tevekenységet |9Le_k
gonSOnViZ Zrt. közgyűlése előreláthatólag 2009.
tárgyban
rögzítik, hogy

e

decemberében dönt.

a

3. Felek a jelen szeződés 2. pontjára tekintettel megállapodnak abban, hogy 2OJO.jl11.l.,l
a BORSODV|Z
napjától az t. pontoan meghatározott területen a Gw-Borsodvíz Kft. helYett

Zr1. üzemeltessen.

4. Felek egyetértő aláírásával a jelen szeződés 1. pontjában meghatározott Üzemeltetési
szeződést a 3. pontban rogjített alanyváltozásra tekintettel Úgy módosítják, hogY
találhatÓ,
Megrendel ők 201o.1anuár t. na-platot uzemóltetésbe adják Megrendelők területén
a
Vállalkozónak
mint
Zrt.,nek,
tula]donuka t képező emődi szenáyvíztelepet a BOR_SODVÍZ
pontja
alapján.
iizőazaau<ooasiot szóló 1995. evi Lvtt. törvény 9.§ (2) bekezdés e.
5. Szeződő felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített aianyváltozás nem érinti az 1. Pontban
megjelöli üzemeltetdsi szezóőe.s.egyeb pontjáit, azok változatlan tartalornrnai maradnak

fenn-Megrendelők és a B6RSoDviz Zrt. mint Vállalkozó között.

6, Szeződő felek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 2010. január 1 napjától 9 i9l"n
ir"Láoe, 1, pontjábaá meghatározott üzemeltetési szeződésből eredő GW-Borsodvíz Kft.-t
illetve a GWillető jogokat ieljeó körűen, iáltozatlan tartalommal a BoRSoDvÍZZft.. átvegye,
áivállalja,
tartalomrnal
változatlan
gorsóovíz Kft.-t terhelő köielezettségeket teljes körűen,

7. Szeződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatálya rnegszűnik és
felek a jelen megálla[odás 1. pontjában meghatározott l.:l:\"l9sj szezódést tekintik
a
ervényeónek, abbán á nu, vári esetben, amónnyiben a BORSODVIZ Zrt. közgYŰlése
szolgáltatási tevékenységátvételétnem támogatja.
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Felek jelen megállapodást átolvasták, közösen
megegyezőt írták alá.

mindenben

értelmezték

k

Miskolc,2009.#

o|saN
it'alff
7o\
(fft" "
o..\
/b'
í,T} or--9
-ó ffióft
>.9l tl,íH §:E
i;§
._§
§
'q§"@§''.§_s-,
{J
^\ú

z"§}r7
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ánnpÉr:
A jelen megállapodást Emőd
jóváhagyta.
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A jelen megállapodást Harsány Község Képviselőtestülete
jóváhagyta,

A jelen megállapodást Kisgyór Község

jóváhagyta.
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MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött

Lehóczki
Emőd Város Önkormányzata (3432 Emőd, Vörösmarty utca 1-3., képviselő:
lstván),

petőfi utca ,1o0., képviselő:
Bükkaranyos Község önkormányzata (3554 Bükkaranyos,
Székely Béla), mint Mégrendelők (továbbiakban. Megrendelők)
05_09_008638, Adószám:

GW_Borsodvíz Kft. (3527 Miskolc, Tömösi u.2., cégjegyzékszám:
mint korábbiVállalkozó
12573084_2_05, , kéjviselő: Ficsor Miklós ügyvezető),

Adőszám:
z1-. (3527 Mískolc, Tömösi u,2., cégjegyzékszám: 05_,l0_000142,
alulírott
az
között
Vállalkozó
no72ag2_2-o5. kébviselő: Hámori Attiláné cégveietój, mint
napon és helyen, azalábbi feltételekkel:

BoRsoDVíz

VáIlalkozó (GW_Borsodviz
1. Szeződő felek megállapítják, hogy Megrendelők és korábbi
jött
a Megrendelők közös
létre
rrtj rorott 2oa2, jánu?r 2,, naplán üzemetietési szeződés
t; aj do
l

n

át képező csato

m ahá

lőzat üzeme ltetés e

tá rg

yáb

a

n.

hosszútávú
Felek rögzítik, hogy a közművagyon hatékonyabb működtetése, a költségek
ahatározatával
4l2oo9.10.12
lgazgatÓsága
csökkentése érdekébőna BORSoavÍz Zrt.
január
1,
Felügyelő Bizottság egyetértésével_indítványo}ta, nogy á aonsoDvíZZn,2010,
Felek
tevékenYséget,
szolgáltatási
oári. Ktt.-től teljes könien.regye á1 a
napjával a GW-Bors-iáigynán
. áonsoovíz- zrt. közgyűlése előreláthatólag 2009.
hogy

2,

rögzítik,

"
decemberében dönt.

szeződés 2. pontjára tekintettel megállapodnak abban, hogy 2010,.111T.,.J;
Kft, helYett a BORSODV|Z
napratár az't, pontoán megnatáro2ottterületen a GW-Borsodvíz

3. Felek

a jelen

Zrt. üzemeltessen.

üzemeltetési
4. Felek egyetértó aláírásával a jelen szeződés 1. pontjában meghatározott
1''og_Y
szerződést a 3. pántÚ"n rogzitett alanyváltozásra,.tekintettel ÚgY módosítják,
teruletén található,
Megrendel ők 2o1o.Ániar 1, nJpjától uzemálteté*::9j3k Megrendelók
Vállalkozónak a
mint
Zrt._nek,
tuta]oonut<at képezá csatornah'álózatot a BoRSoDVíZ
alaPján,
iízjazdátuodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 9.§. (2) bekezdés e. Ponija

érinti az 1, pontban
5, szeződő felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített alanyváltozás nem
tartalommal maradnak
megjelölt üzemelteiö ,="oááér.egyéb ponqá11 azot1 .változatlan
között,
íeni'Megrendelők és a BSRSoDvíZ Zrt. mint Vállalkozó

január 1. napjától a j9!en
6. Szeződő felek kifejezetten hozzdjárulnak ahhoz, hogy 2010.
GW-Borsodvíz Kft,-t
ir"ooo". 1. pontjábaÁ meghatározoit üzemeltetési szerződésből eredőáivegYe,
illetve a GWirÉto jogorat ieljeá körűen, iáltozatlan tartalommal a BORSODVÍZzrr.
tartalomrnalátvállalja,
változatlan
Borsodvíz Kft,-t terhelő köielezettségeket teljes köníen,
és

7. szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatálya megszűnik
tekintik
felek a jelen megáriáó"áá. 1. pontjában mágnatarozott T9T9\"§si_sze,rződést
za. közgyűlése a
érvényesnek,abban á num várt esetben, aménnyiben a BoRSoDViz
szolgánatási tevékenységátvételétnem támogatja,

közösen
Felek jelen megállapodást átolvasták,
megegyezőt írták alá.

mindenben
értelmezték és mint akaratukkal
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