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Kötötték egyrészről

Felsővadász Község Ön kormán yzata
3814 Felsővadász,Petőfi u,8,

képviseletében:Fehér Krisztián polgármester
mint megrendelő

(továbbiakban, önkormányzatnak

és/vagy Ellátásért felelősnek

is

nevezve),

másrészről BORSODVÍz z*,

3527 Miskolc, Tömösi u. 2,
cégjegyzékszám. 05- 1 0-000 1 42
XeóviJáleteben: Ficsor Miklós cégvezető
mintvállalkozó
is nevezve)
iiá"aOniárn an: Víziközm ű-szolgáltatónak

szerint:
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek

t.
1)

Bevezető rendelkezések

_ utalva a vízgazdálkodásról szőlő 1995, évi LVll, tv,
Megrendelő önkormányzat
_ ragri11
a iáÉn okiratba,foglalt Üzemeltetési szerződés
(továbbiakban: vgt,i; ,yn:á
19'sv
megszervezésére irányul,
a Vgt. 4 § (2) oex,.]oeri oónniaií roztetááai,(kazszolgáltatásJ
b) ponijában előírt szennyvízelvezetésre
melynek tárgya a Vgt. 4,§ (2) o91 á| ?s'
feladat,
uo nátXozO kóielező önkorm ányzati

A

okiratba foglalt megállapodásuk a hatályos
szerződőfelek megáIlapítják, hogy a_jelen
rogzitik, hogy a Bérleti_üzemeltetési
Vgt. rendelrezéseiíládi é. :rr íg|ár";rél
ponlja sie|$ koncessziós pályázati eljárás
ná'r.
szerződésmegkötésére a Vgt. 9.§ (?)
'árctáiei
"l i"ua' testületi döntésével a BoRSoDVlZ
nélkül jogosultak ,[rá.t, rröv ai
teljesítésére)kijelölte, és a PolgármesteÉ
Zrt_t azüzemelteté, .rül'a.aiá $azszoúláliatás
felhatalm az ta ezen megál lapod ás aláirására,
2)

BoRSo DviZ zlt.
A
'o.Óirányzatokés

3)

A

rögzíli, hogy részvényeinektulajdonosa

tobbók között

az

állam, illetve helyi

a Megrendelő,

a VállatkozÓ résztulajdonosa)
BoRSo DviZ Ztr. az önkormányzattal (aki egyben
kezdve Rizárőlag vízi
alapításától
egyetértésben rogziii,-nogv , Váttalko)i,,iiint "éó
i,e.g"1,.
rendelkezik mindazon tárgyi
uöÁatkozó tevékénységet
közmű üzemeltetéséie
tetté].llel (akkreditált labor), amelY a
eszközökkel, humán árőforrássar es szérv|="ii

megállapodástár9yátképezővÍzlkozmű.szolgáltatásbiztonságosellátásához

szüksé9es.
4)

Szerződőfelekrögzítik,hogyajelenmegállapodás.tartalmánakmeghatározásakor
,éj"ó."i. részben hatálYosult' a víziközműtekintettel voltak ű ,íairaí'n^pían
."r.igált.iasrólszóló

2011. évi ccix. tv. (tovanoiakban, Vszt,) előírásaira,

hatályba lépő 29,§-ára uialva rögzítik, hogy a
Szerződőíelek a Yszt.2012. július 1-jén
a vsá. hatálybaléóésével előír1 feltételeinek is
létrejött bérleti-üzem.lt"teri szerzódésuk
megfelel.

ar+lu
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A BoRso DviZ zí1. a Vszt.

35_36.§_ra utalva rögzíti, hogy

a

V9llalko_zó..a,

Vszt, 1, sz,

aggály nélkü1.1ehetővé teszi,
melléklete alapjánreóezr,óto fe|hasinálói egyenértékszáma
Energia
engedélyt a Magyar
hogy a Vszt, hatályóiulását követően iz uÁ', tevékenység
jelen jogviszony teljes hatályára,
Hivataltól kérelmezzé,lli"tu. azt megkaphassa a

Il.
1)

Megállapodás

évi LVll. tÖrvény rendelkezései alapján a
Megrendelő a vízgazdálkodásról szóló 1995.
kezdődően, 20 éves határozott időtartamra
létesítményur"*o" r."lvezáienex napjától
üzemeltetésbe veszi az
üzemeltetésbe adja, Vállalkozó megtekintett állapotban rendszert (vagYontárgYak
és tisztító
önkormányzaí tulajáónában lévő, ,r"nÍ!uir"lvezetó
az 1, sz. rnellékletben).
jelleggel jogosult a bérletbe-üzemeltetésbe veti
vátlalkozó köteles és kizárólagos
teruletén belül az Üzemeltetésbe
eszközök nasznataíává- a rvegreia"É iaíiőr=ó^iási
hatálya alatt csatlakozni
szerződés
vett vízi kozművekÁáz csatta[ozó (vagy a-jelén, _
szennyvízcsatorna szolgáltatásba
kívánó vagy csatlaiozasra kötelezett) féinasinátók
víziközmŰ-szolgáltatást, azaz kÖzműves
bekapcsolt ingat|annJ rendelkezők - rélszére
n i,
,r"n nvui.. lve-zetést, m nt szo g á ltatást ny újta
a jelen megállapodás hatálya
A váilalkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed
szo,|gáltatásra a fenti bekezdés
alatt újonnan tetesüt víZkozművet<t<et"t<apcs-olatos
közmű vonatkozásában közös
vízi
létesült
szerint, hacsak a sÁzaaó fen.k az újonnan
egyetértéssel eltérően nem rendelkeznek,

A

i

2)

l

képez9 közcélú vízközművek teljes körű'
Az váilalkozó íeladata a szeződés tárgyát kö)művek
üzemeltetéséről szóló 2112002'
folyamatos es szalcszerű működtetese a-vizi
rögzített követel ményeknek megfelelóen.
iiü. á s. i ktivivvl re noel"iu"n

céljából
jog_áns_k
1"9:,"]1::"
Vállalkozó az önkormányzatnak az üzemeltetés
Hétmillió
+
azaz
o*"ge z.o0o,boo,_Ft ÁFA,
egyszeri .használati-;íj;i riieí, metyn"[
forint + AFA,

A

AzegyszerihasználatidíjatVállatkozÓ'_kiállítottszámlákalapján.akövetkezőkszerint
Xciteré"s rnegfizetni

az Önkorm ányzatfelé:

2.000.ooo,-rt+Árnösszegetjelenszerződésaláírásnapjátkövető30naponbelül,
sikeres múszaki átadás _ átvételi eljárás
2,40o.ooo,_ Ft + AFA összeget a létesítmények
napját követő 30 napon belül és

2,600.00o,_ Ft + Aá- ör*ágái
követó 30 napon belül.

4)

a létesítményeksikeres üzembehelyezési eljárás napját

a fenti fizetési határidők teljesítésével
Amennyiben a Vállalko zóNiziközmű-szolgáltató
(2)iek. szerinti késedelmi kamatot kÖteles fizetni.
késedelernbe esik, lövlptr.. sOt,o §
részérea vízi kÖzművek
A Válhtkozó _ az üzemeltetés tartama alatt - a Megrendelő
díjat iizet a befolyt szennyvízcsatorna
használatáert mennyűog aranyos használati
.ioúartrtasi nettó árbevétel alapulvételével,
alkalommal (a tárgyévet követő év április
A mennyiség ,ranyó, használaii díj évente egy
adott évben (tárgyévben) Vállayozóhoz
napjáig) kerül ,"gfii"téir", áérték"

30.

befolyt nettó árbevéíel 15

o/o-a,

^1'

hasznáati díjjal
köIelezetiséget vállal arra, hogy a mennyiségarányos
30, n.Üaig elszámol az Önkorm ányzaílfllátásért
r.ninO"n tárgyévet követő év ápri|is hó

A Vállalkozó
felelős íelé.

\,--=;if-,:"
-]f

-,F

3

Felek rögzítik, hogy a Váltatkozó az Ellátáséft felelőst tájékoztatta a Vszt. már hatályos
18.§-nak tartalmáról.

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára jelen pont szerinti használati díjakon
fe|ul bárriilyen más ;ogcímen, egyéb díj Megrendelót nem illeti meg.
5)

a

,
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj v Vállaryoz,óf il]eti meg_.__ _..
+ VTD+AFA
A szennlvízeiveáés és tisztítás szolgáltatás díja 2013. évben: 656 FUm"
közületek esetében.
A díj a nem lakossági fogyasztókra vonatkozik,
Á ú'alt.l1oró jelen Őr"áőaa, 4áírásával kötelezettséget vállal arra, hogY a lakossági
zo1'2, évli98 FVm3 + VTD+ÁFA mértékentartja, azt legfeljebb az infláció
auárá|
a hatályos
m'ér.téxevetemeli 2013. évi december hó 31, napjáig, amennyiben
jogszabályok másképpen nem rendelkeznek,

i

6)

tv. már hatálYos
Szerződő felek utalva avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
évekre a
követő
Óá.s_r, rögzítik, hogy a törvényi szabályozás szerint .2^013 és az azt
javaslatának
Hivatal
viziiozmr:_lzo|9áltaiás diját, mint hatósági díjat
rendeletben állaPÍtja
miniszter
felelős
a víziiazmű-szolgáltatásér1

a

iig|"&b.véte-level
meg.

vállalnak, hogY a
Szőződő felek a Vszt, 65,§ (4) bekezdésre figyelemmel kötelezettséget
még nem
megkötésekor
úizt_za.§ (2) bek, á. ponijáo'"n említett és á ;elen szerzódés
(és
esetleges
az
megatkotóti hatósági dí; mógnozataláról szóló végrehajtási rendeletben
mindazon
;gyéb kapcsolódo heó neir ismert jogszabályokban előírt) meghatározott
Áaiárioonen eleget tesznek, amelY a hatósági díj
ááát..orgáltatási kötéle"zettségüknek
-feljo9osított
Hivatal díje|őkészítőés díjfelÜgYeleti
javaslatánar mejtétetere
tevékenysé géhez szükséges.
l)

a

Hivatal díjjavaslatának megtételéhezszükséges
(költségadatokat),jogosult és
ááatszotgáltatás .olán a vaiáuozó olyan tájékoztatást
az
kot"l., i Hivatallal kózölni, amely lehetővé teizi, hogy a hatósági díj megállaPÍtása
fedezetként
díj
hatósági
a
azaz
történhessen,
alábbi rendezóelver<nex megfeleióen
szo g ál h ass on az alábbiakr a:
szerződő felek rögzítik, hogy

l

a)
b)

c)
d)

e)

0
g)

a

kÖltségekre
vállalkozásba vont vízi közmű működtetése körében felmerÜlő
(hibaelhárítás, készenlét, ügyfélszolgálat stb,), . .
rekonstrukciós
vaitatxozó javáslata al,apján elvégzendő
a vízi közművek
rn unkáinak költségeire,
Váltalkozó üzémeltetési tevékenységekörében igénybe u9!t működtető
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható és Megrendelővel
eg yeztetett - technológ iai sz ínvo nalú fejlesztésére,
és minőséget
á" vatntxoró által alkálmazott/megbízott, a megfe_lelő biztonságú
szÜkséges
azok
alkalmazására,
garantáló szakmai felkészültségűizakemberek
képzésére,továbbképzésére,
az' üzemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős Önkormányzat részére
fizetendő használati díjakra,
vízi közművek
a felek külö; megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott
fejlesztésére,
a'hatékony giazdálkodás mellett elérhető méltányos Üzleti nyereségre.

-

a

-

a

kÖvetően a Vszt'
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkÖtését
meghozanáó vegreiájtási renáeletek valamely fentebb felsorolt költségelemnek
jelen
, nÖv.r.roévételéta haúsagídíjmegállapításakor Kizárjáik vagy korlátozzák, ÚgY a
meiátlapooástól függetlenü| a törvényi szabályozást követik,

ilá;;

-.-.. \-

,

4
kell venni a
vonatk ozó tájékoztatás során figyelembe
megállapítására
díj
A szolgáltatási
; költségek ellentételezésére kapott
közszolgáltatás t"iÉ".it".er,", oiztosiiott,
tá mog atást,
Xált.eóri"tesi, il letve ön ko rmá nyzati

Megrendetőszavatolja,hogy'acsatornahasználativonatkozásában3.személyneknincs
Váttatxozó adíjakat beszedje és megtartsa,
megakadályorná'áa.,,niÁ,sy
joga,
amely
olyan

8)Megrendelőkijelenti,hogyharmadikszemélyekkel-szembenkártalanítási,kárlérítésiés
terh e i,
J o*. ó i xo rm a n y z atot nem

9)

Jit'Ji;;,i

;ioö

iitu

l

biztosÍtja
"i
megszerzett jogait térítésmentesen
A víziközrnű_szolgáltatással t<apcsólatban
váttatkozó részére,
önkormányzati
VállatkozÓaszeződésidőtartamaalattkizárőlagjogosultaz
vagyontárgyak
felsorolt
1, sz. mellékletében
törzsvagyonhoz t^riJa-. ázerződés
és é re,
e g yé b

;?;ü

kötel ez

r

;á;;, n aszn aiat ára, hasznai

n a

k szed

Azl'sz.mellékletegybenazátadottviziközmŰu"!..":..gy,L-=Tz'ö,kátadás-átvételi
szerint taialmazza a vízi közművek és
jegyzókönyu.,iár- *iiásut, mety i;i;lJi"úr
bruttó és
vonatkozo áoáiokat, az átadás kori
,rono=,,iá!áá
műszaki
eszkozox
egyéb
., ulxJ,ázott értékcsökkenési leírási kulcsokat,
nettó és könyvszerinti értéket,
került kizárólagos
hogy jelen szerződéssel birtokába
vál^*ozó kötelezettséget vállal,
vonatkoző.használati jogot
uagyontaróyát<ra
,i,iolurti
önkormányzati törzsvagyonnak
liÁŐ)za:arűáixent más gazdasági társaságba
el, valamint azt n.*"pjilt-"
nem idegeníti
nem viszi be,

AVátlalkozókötelezettségetvállal,hogyajelen'szerződésselbirtokábakerült(ésaz1,
rózmrivereiás egven 9s.lköz9ket a szeződés
károkat,
sz, mellékletben tételesen nevesii"tij "jii
gon";;r.Jgeial t<ezai, es fregtérítimindazon
kÖtelezettségek
fennállása alatt a jő gazda
xi*ótoliéi a Vállatkozjt xon*retán terhelő
amelyek a ;elJn
"i"i.aíároun
Í;^v!ftrr::T:'e:r:?i}r'.lffi!
káresemények beállása e,s9tén a Megrendelő
"setleges
;;;"á "óyontargyáxban beállott károkat a tulajdonos
e|idegeníth"t.T[nJoir.vagyonát
köteles viselni,

10)

AVállalkozófeladatai"
10.1Kötelesarendeltetésszerűhasználatrólgondoskodni,ennekkeretében:
telep üzemeltetése az 1995,
siennyvízt's,ztttő
-valamint
..röi-r-es
hogy
biztosítja,
a 3811995,(lV,5,) Korm,
" ,,e'i,i.iő^)áaxooáJrol",
évi LVll. törvény
rendeletnek megfelelően történjen,
rendelet és a2lt2ooz óüiíikoviM
bizto n s á g át,
at^o::: g
il és rcoVitü rendeletnek megfelelő
- o'rÖ Ü',- Jz-uiem"ltetjs f o lvá m2.1t2O02|
trv,is,l
_ akkreditált laboratoriu,irj,u
vizs9álatokat végez,
szennyvízáinőségi
gyaxórisággal
ütemterv szerinti
követelménYek
ellenőrzi az üzemelt.TeJi,'-á'i.lndenkori'szánnyvízúinőségi

_

ó üzem i

bá k e l h á rítás áró l,

::lr*X'-Xi k a csato rn ahálózatone őf ord
t"t"tt .ző szennyvízmennyiséget
tot"l". a közművel arirT "rratott terülei"n
a i"no"rx",esre álló kapacitás keretein
fogadni, elvezetni or-r.giirrtítani
u

l

i

liJ'l.nt, a

hatályos

|

h

i

jogszabály,9aj:*P::?:"

a,ntisztított szennyvíz

elhelyezését,akeletkezettszennyvíziszapkezelésétéselhelyezését
fónntartálaná, elengedhetetlen karbantartási
elvégzi a folyamato. úieruitel
szező{ő felek megállapodása
munkákat, errenoá?Jk-ái,, neálrításoxái.a Yíz, és Csatornaművek országos
alapján karbantartá=nrk-,i..|inosülnek
rargyi Eizkozök Felújítása, Karbantartásant
Szakmai szovetsegJ"áltrr xiroott
m
c ím

ű

ki

advá

n

yba n,ir".

Ji áir?*.ji i.

l

Jj iTá,

-x

n e

m

m in ő s

u

l

ő

m u n ká

(

-:J

k, va

l

a

i

5

minősÜl.
mindaz a munka, ami a számviteli törvény szerint karbantartásnak
Hivatkozott szabályzat a szerződés mellékletét képezi,

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, , vízÜgyi,
'1o.2
-környezetvédelmi,
túzrendészeti,munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb
intézéséről,
hatósági szervekkel való kapcsolattariásról, illetve ezen ügyek

10.3 Elvégzi a

csatorn ahá lőzatba bekapcsolt űzemi,

g

azdál kodó sze rvezete k,

intézmények által kibocsátott szennyvíz minóségének,
ellenórzését, a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal,

mennyiségének

10,4 Véleményezia csatornabekötési és bővítésiterveket
mennyiségének,
nozzáiarui,tás1, a közcsatornába bocsátható szennyvíz
(vállalkozÓi

m

megfelelóen adja
inosegáne(' mág h atáro zását, a rendeletben foglalta knak
a Éozműegyezietéseket(gáz, telefon, út, villamos energia

meg.

Eftdi

létesítésesetén).

10.5Aközületiésalakosságifogyasztókfeléasajátütemtervének
kapcsolatos
megfeleóen etvégzi a csátornahálózati szolgáltatással
leolvasási és számlázási

az

fel adatokat,

esetleges fogyasztói panaszok,

reklarnációk
eredménYéről
t<ivizsgáiásáút, t"t.,.toség szeiint renOáiéséről, a kivizsgálás
a pa n aszos t tá4ékoztatla,

10,6 Gondoskodik

VálIatkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást is,

10.7

szerződést

VállalkozÓ
1o.8 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a
köteles az eredeti

át

tapot helyreáll ításáról 9ondoskodn

1o.9 Hibaelhárítási munkák

i,

,,tűrési kötelezettségét" Vállatlkozó

a fogyasztóval

kötöttszolgáltatásiszeződésbenkötelesrögzíteni.

hibabejelentés módjáról,
10.10 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a
esetén a
nem rendeltetésszerű üzemeltetés míatt történt meghibásodás
felmerültköltségekmegtérítésikötelezettségéről.

a

11.,t pontban felsorolt hibák
észleléseesetén az önkorm ányzatot haladéktalanul értesíteni,

1o.11. Vátlatkozó köteles

11)

jutott,
.a tudomására

Nem képezi Vátlalkozó feladatát:
eszkÖzPÓtlás, felújítás
11,1 pa.üzemeltetésre átvett létesítményeken elvégzendő
valamini a kivitelezési és szavatossági hibák

és a fejlesztések finanszírozása,
elhárításának végleges finanszírozása,

1
11.2 A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb a
tisztítónyílásnak
m távolságra t"i"pit"tt ellenőrző aknának, vagy ellenőzőhibák
elhárítása,

kimeneteli oldalán iüti, n"trő hálózaton keletkezó űzemzavarok,

11.3 Az

önkorm ányzati törzsvagyonhoz tarlozó

helyi kisátemelők Üzemzavar

elhárítása, üzemeltetése, fenntarlása és cseréje,
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12)

Jelen szerződés határozott idótarlamra jött létre,
A szerzódést a felek megszüntethetik közös megegyezéssel, illetve az alábbiak szerint
egyoldalú nyilatkozatukkal, felmondás közlésével,

pz

az

üzemeltetési szerződést évvégéreszólóan,
hónapos felmondási idővel felmondhatja,

Ellátáséft fetelős

a)

de legalább

8

ha a yíziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásról szóló
törvény, a környezá védelmérevagy a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogsza"bályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásaÍnak
viálxozmi-szolgáláás során törlénő súlyos megsértésétjogerősen
megállapították.

b) ha a

megállaPÍtott
yíziközmű-szolgáltató az
,üzemeltetési szerződésben
megSzegte.
vagy
huzamosan
kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan

Súlyos jogsértésnekés/vagy súlyos szerződésszegésnek minősül a VállalkozÓ
olyán, neii telrónató magatartása, amelynek következményeként

a

szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan ellehetet|enÜl
vagy szünete|,
aíásznáIatba vett víziközműben a Váltalkozójelentős kárt okoz és a kárt
felhívásra szakmailag indokolt határidőn be|ül nem térítimeg.

A Vízíkózmű-szotgáttató az üzemeltetési szerződést az év végéreszólóan, de legalább

8

hónapos felmondási idővel

felmondja

a

víziközmű-szolgáltatásról

szóló törvényben

meghatározott

esetekben,
felmondhatja, ha az Ellátásérl felelős az üzemeltetési szeződésben
megállapítótt kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan
megszegték,
íetriondiatja törvényben vagy az üzemeltetési szerződésben meghatározott
esetekben, így különösen, de nem kizár ólagosan

a)
b)
'
c)

az önkormányzat a Váltalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogosultságára
von atko ző szerződéses ren de kezést m e g szegték,
a szolgállatás ellenértékekéntmeghatározott hatóságj díj a VállalkozÓ
indokolt ráfordításainak a megtérítésétjelentős mértékben korlátozza
és a V ál l al kozó nyilvánvalóa n veszteséges g azdá lkod ás ra kényszerü l,
ha az onkormányzat a vízi közművek pótlására vagy fejlesztésére
l

vonatkozó kötelezettségének teljesítésétolyan
elmulasztották, hogy az

a

mértékben

szo19áltatás fenntartását, biztonságát
jelentős mértékbenveszélyezteti, feltéve, hogy ezen kötelezettség az

d)
'

El l átásé rt fel előst terhe

l

i,

a Vszt. 30.§ (4) bekezdésben foglalt, a szolgáltatót kötelezően terhelő
munkáltatók indokolt költségeit az Ellátásétt felelős méltányos
határidőn belül nem térítimeg.

územeltetésiszerződés lejárta vagy bármely egYéb okból tÖrténő
rábízott vízi közműveket a rendeltetésszerŰ használatnak
megszűnése esetén
,n.!f.l"ló.n, működóképes állapotban adja vissza a MegrendelŐ részére.

13) A

Váttalkozó

az
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lll. különös

1)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatáshoz szükséges és az 1. sz.
egyébkéntíorgalomképtelen Önkormányzati
mellékletben elkulonítetten jelölt
_
tözsvagyont képező vízi közmű vagyon a szerződés megkötésének időpontjában az
Ö n ko rm á n y zat

2)

3)

rendelkezések

kizár őlagos

tu l ajdo n

át képezi,

jelÖlt ÖnkormánYzati
Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben elkülönítetten
too.u"gyon részétxépe)ő vízi közművekre nézve- szándékaik szerint külön
megáll;Óodás keretében (kijelöléses úton, külön ellenértékkikötése nélkül) - aVszt.23io.§-o"n előírtaknak megfelelően a jövőben vagyonkezelési szerződés lehetóségét nem
zárjáRki.

A Vátlatkozó kötelezettséget vállal, hogy külön megállapodás alapján megvásárolja vagY
szukség esetén bérli mindazon, a szolgáltatás biztonságos fenntartásához szÜkséges
ún. renászer független vízi közműveket, illetve egyéb eszközöket.

pz. Ellátásért tétetos mindazon vízi közmű nyilvántartásához szÜkséges műszaki,
te*epeszeti adatokat, amelyek a szolgáltatás zökkenómentes műkÖdéséhez
szükségesek.

ly. zárő rendelkezések
1)

Szeződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
teroesexet es prJntemákat megkísédik tárgyalások útján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
tióváÉrr.l rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
mŐ9átlapodások jelen szerzödés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják kéPezni.

a szeződő fe|ek közöttijogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
a
keretén belül 30 napon belül nem kbrül sor, Úgy a jogvita eldÖntésére. a felek

Amennyibe n

Úegrenaeta székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve TörvénYszék kizárólagos
illetékességétkötik ki.

Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
kérdéskorbenVáltakőzó a Megrendetőveltörtént előzetes tár9yalás, egyeztetés alapján
előkészíti,

2)

3)

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYes
marad. Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetóség szerint
egyenértékű rendelkezéssel pótolják.

Szeződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Vszt, Üzemeltetési
joóviszonvt érintő rendelkezései a jelen szerződés hatálya alatt az Üzemeltetés ténYleges
'atáoa.at
Áegelőzően, lényegesen és mindkét fél lényegi érdekétérintően módosulnak,
úgy törekedriek a jelen szerződés módosítására, illetve rögzítik, hogy amennYiben a
,"gállapodásban foglaltak az említett jogszabályok kógens rendelkezéseibe
1.1ón
'rtxorn",
Így azot, helyett a mindenkori hatályos jogszabályi előírások alkalmazandók,

-'AF
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4)Jelenszerződésannakaláírásánaknapjánléphatályba.
egYÜtt érvénYes,
Jelen szerződés a szezódésben megjelölt mellékletekkelptk,
és - e jogintézményt szabályoző
a
Jelen szerzódésben nem szabályozott xeráei"xnen
irányadók,
az
áóván n-.taryos ;ogszanátyoxnan iog lalt rendelkezések

Miskolc, 2O12.szeptember 1 0,
Tr(áodtfi+] ,c)tt. r;leph"trv '*,
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