*l1-7lW
lLliJC
,l

vízt xózrw ű - szo ta Á LT ATÁ s RA vo N AT Kozo
B ÉRLET I - ü z r m r tT ET ÉsI szE RzóDÉs
Kötötték

í))

t__ l-,

L' \

egyrészről Halmaj Község Önkormányzata

3842 Halmaj, Kossuth u, 1
képviseletében : Tóth József polgármester
.

Kiskinizs Község Önkormányzata

3843 Kiskinizs, Rákóczi u.58.
képviseletében: Orosz Miklósné polgármester

Kázsmárk Község Önkormán yzata

3831 Kázsmárk, Fő u.61.
képviseletében:Bortnyik Béla polgármester

Léh Község Önkorm ányzata
3832 Léh, Kossuth u.4l1,
képviseletében: Szem án Károly polgármester
Rásonysápbere ncs Község Ön kormán yzata
3833 Rásonysápberencs, Rákóczi u.99.
képviseletében:Medve Ferenc polgármester
Hernádkércs Község Önkormányzata
3846 Hernádkércs, Kossuth u.72.
képviseletében : Varga Vince po19ármester

Nagykinizs Község Önkormányzata

3844 Nagykinizs, Fó u.60.
képviseletében: Jónás Béla polgármester
Szentistvá n baksa Község Ö n kormá n yzata
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u.1 1 1,
képviseletében.Rontó lstván polgármester
Ön kormán yzata
L. u,6.
Kossuth
3847 Felsődobsza,
polgármester
András
képviseletében:Luterán

Felsődobsia Község

Csobád Község Önkormányzata
3848 Csobád Petőfi S. u.35,

képviseletében:Bukovenszki lstván polgármester
mint megrendelők
(továbbiákban: önkormányzatoknak
nevezve),

és/vagy Ellátásért felelŐsöknek

másrészről BORSODV1Z zrt.

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
cégjegyzékszám : a5-1 0-0001 42
képviseletében:Ficsor Miklós cégvezető
mint vállalkozó
(továbbiakb an,, Víziközm ű-szolgáltatón ak is nevezve)

az

alulírott helyen és napon,

az alábbi feltételek szerint:
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Bevezető rendelkezések

utalva a vízgazdálkodásró| szólő 1995. évi LVll. tv,
a jelen okiratba foglalt üzemeltetési szerződés
1tovaÜbiakban: Vgt.) 4.§_ra
(közszolgáltatás) megszervezéséreirányul,
közfeladat
definiált
á vgt. 4 § (2) bek.-ben
és
b) pontjában e|óírt szennyvízelvezetésre
(2)
a)
bek.
mel|nek 7arglya a Vgt. 4 §
vonatkozó köteIező önkormányzati feladat.

-

A Megrendetó ónkormányzatok

_ rögzíti, hogy

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a hatályos
Vgt. rendelkezésein alapul, és erre figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-üzemeltetési
síerződés megkötésére a Vgt. 9 § (2) bek. e) pontja szerint koncessziós pályázati 9l]_1r?:
nélküljogosulúk akként, hogy az Etlátásért felelősök testületi döntésével a BORSODV|Z
Zr14 a) üizemeltetés ellátására (közszolgáltatás teljesítésére)kijelölte, és a polgármesteft
fel h ata m a zta ezen m egál apod ás aláírásár a.
l

l

2)

A BoRSoDviz
önkormányzalok

Zrt. rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa

és többek között

a Megrendelők,

az

állam, illetve helyi

élékoztatlaa Megrendelőket, hogy a hatályos Alapszabályának
rendelkezése szerint az önkorm ányzati, illetve állami tulajdonban lévő részvények
esetleges átruházása az lgazgatóság hozzájárulásához kötött, és ezen módon biztosítja
a kizár ólagos á lam i és/vagy önkorm á nyzati tu lajdon i státusz fen nál l,ását.

A BoRSoDvíz Zn,
l

3)

4)

(akik egyben a Vállalkozó résztulajdonosai)
mint
cé9 alapításától kezdve kizárólag vizi
Váttalkozó,
egyetértésbenrögzíti, hogy a
xŐ2mű uzemeltetésére vonatkozó tevékenységetvégez, rendelkezik mindazon tárgyi
eszközökkel, humán erőforrással és szervezeti feltétel|el (akkreditált labor), amely a
megállapodás tárgyát képező víziközmű-szolgáltatás biztonsá9os ellátásához
szükséges.

A BoRSoDvíz zrr, az ónkormányzatokkal

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megáIlapodás tartalmának meghatározásakor
tekintettel voltak áz aláírás napján még csak részben hatályosult, a vízikÖzmŰszolgáltatásról szóló 2011. évi CC!X. tv. (továbbiakban: Vszt,) előírásaira,
,í-jénhatályba lépő 29.§-ára utalva rögzítik, hogy a
Szerződő felek a yszt.2Q12. július
létrejött bérleti-üzemeltetési szerződésük a Vszt. hatálybalépésévelelőírt feltételeinek is
megfelel,
35-36.§-ra utalva rögzíti, hogy a Vállalkozó a Vszt. 1, sz.
melléklete alapján képezhető felhasználói egyenértékszáma aggály nélkül lehetővé teszi,
hogy a Vszt. hatályosulását követően az ún. tevékenység engedélyt a Magyar Energia
Hivátattol kérelmezze, illetve azt megkaphassa a jelen jogviszony teljes hatályára.

A BoRSoDviZ zrt. a Vszt,

ll. Megállapodás

1)
'

vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. törvény rendelkezései alapján
zo{s,január 1, napjától 2027. december 31. napjáig, 15 éves határozott időtartamra
uzemeltetésbe adják, Vállatkozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi az
tisztító rendszeft
ónkormányzatok tulajdonában lévő, szennyvízelvezetö
(vagyontárgyak az,1 , sz. mellékletben).
Megrendetők

a

és

V

3

Vállatkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-Üzemeltetésbe vett
eszközök használatával a Megrendelők közigazgatási területén belÜl az Üzemeltetésbe
vett vízi közművekhez csatlakozó (vagy a jelen szerződés hatálya alatt csatlakozni
kívánó vagy csatlakozásra kötelezett) felhasználók - szennyvízcsatorna szolgáltatásba
oexapcsoti ingatlannal rendelkezők - részérevíziközmű-szolgáltatást, azaz kÖzműves
szennyvízelvezetést, mint szolgáltatást nyújtani,

A

Vállalkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed a jelen megállapodás hatálya
alatt újonnan létesült vílkazművekkel kapcsolatos szolgáltatásra a fenti bekezdés
kÖzÖs
szerint, hacsak a szerződő felek az újonnan létesült vízi közmŰ vonatkozásában
egyetértésseleltérően nem rendelkeznek,

A

Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélÚ vízkÖzmŰvek teljes kÖrŰ,
2112002.
foiyamatos és szakszerű működtetése a vízi közművek üzemeltetésóről szÓlő
megfelelően,
lV.ZS.l KöV|VM rendeletben rögzített követelményeknek

2)

Az

3)

A

Válppozó az ónkormányzatoknak az územeltetés jogának megszerzé.se céljából
használati díjat. fizet, melynek összege 52.000,000,_Ft + AFA, azaz
"gy.r"ii
ötvenkettőmilIió forint + AFA.

Az

egyszeri használati díjat Váttatkozó

a

következők szerint kÖteles megfizetni az

Önkormányzatok felé:

3.1.1, Halmaj Község önkormányzata felé 6,674.200 l- Ft +ÁFA, azaz HatmilliÓjelen szerződés aláírásátÓl
hatszázhetvennégyeze-r-kettőszáz forint + Árn összeget a
TakarékszÖvetkezet- nél
Takarék
AbaÚj
számított 30 napon belül az Önkorm ányzat
vezetett 546001 26-1 0003365 sz. számlájára,
3.1.2. Halmaj Község önkormányzata felé 6.674.200 l- Ft +ÁFA, azaz HatmilliÓmegkezdését
Áagzázhetvennégyezór-kettőszáz forint + ÁFn összeget az üzemeltetés
nél
TakarékszÖvetkezetTakarék
Abaúj
ányzat
követő 30 napon belül az önkorm
vezetett 546001 26-1 0003365 sz. számlájára,
3.2.1. Kiskinizs Község önkormányzata felé 1.560.000.- Ft +ÁFA, azaz EgYmilliÓ30 napon
ötszázhatvanezer 1or;n1 iÁrn összeget a jelen szerződés aláírásáíól számított
54600126vezetett
nél
TakarékszövetkezetTakarék
;;Űl-,; Ónkormányzat Abaúj
1 0003499 sz, számlájára.
,1.560.000.- Ft +ÁFA, azaz EgymilliÓ3,2.2, Kiskinizs Község önkormányzaía felé
30 naPon belül
ötszázhatvanezer 196nllÁrn összeget üzemeltetés megkezdését követó
áionr.ó* ányzatAbaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett 54600126-10003499
sz. számlájára.

3,3.1. Kázsmárk Község önkormányzata felé 2.945.800,- Ft +ÁFA, azaz KettőmilliÓforint + Árn összeget a jelen szerződés aláírásától
kilencszáznegyvenötezer]nyolcszáz
K & H Bank Bank Rt.- nél vezetett
Önkormányzat
számított 3g-napon belül az
1 O4O21 42-49565354- 48541005 sz. számlájára,

3,3.2. Kázsmárk Község önkormányzata felé 2.945.800,- Ft +ÁFA, azaz KettőmilliÓkilencszáznegyvenötezei-nyolcszáz iorint + ÁrR összeget üzemeltetés megkezdését
10402142követó 30 napon belül az ÓnkormányzatK & H Bank Bank Rt,- nél vezetett
49565354- 48541005 sz. számlájára.
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3,4.1. Léh Község Önkormányzata felé 1.645.80O,- Ft +ÁFA, azaz Egymillióhatszáznegyvenötezer-nyolcszáz. forint +ÁFA összeget a jelen szerzódés aláírásától
számított 30 napon belül az Onkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet -nél

vezetett 54600 1 26-1 0007 541 sz. számlájára,

3,4.2, Léh Község Onkormányzata f_elé 1.645.8O0,hatszáznegyvenötezer-nyolcszáz

Ft

+ÁFA, azaz Egymillió-

forint +ÁFA összeget üzemeltetés megkezdését követő

30 napon belül az Önkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett
54600

1

26-1 0007 541

sz, számlájára.

3.5,1. Rásonysápberencs Község Önkormányzata felé 2,168.400,- rt +ÁFA, azaz
Kettőmillió- egyszázhatvannyolcezer- négyszáz forint +AFA összeget a jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül az Önkormányzat OTP Bank Rt,- nél vezetett
1

17 34097 -1

5545569 sz. számlájára,

3.5.2, Rásonysápberencs Község Önkormányzata felé 2.168,400,- Ft +ÁFA, azaz
Kettőmillió- egyszázhatvannyolcezer- négyszáz +AFA összeget üzemeltetés
megkezdését követő 30 napon belül az Önkormányzat OTP Bank Rt.- nél vezetett
1

17 34097 -1

5545569 sz. számlájára.

3,6.1. Hernádkércs Község. Önkormányzata felé 1.820,0OO,- Ft +ÁFA, azaz Égymilliónyolcszázhúszezer forint +AFA összeget a jelen szerződés aláírásától számított 30
napon belül az Önkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet - nél vezetett
54600 1 26-1 000 1 428 sz. számlájár a,

3,6.2, Hernádkércs Község.Önkormányzata felé 1.820.0OO,- Ft +ÁFA, azaz Egymilliónyolcszázhúszezer forint +AFA összeget üzemeltetés megkezdésétkövetó 30 napon
belül az önkormányzat Abaűj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett 546001261 000 1 428 sz. számlájára,
3,7,1. Nagykinizs Község Önkormányzata felé 1.645,800,- Ft +ÁFA, azaz Egymilliőhatszáznegyvenötezer- nyolcszá7 forint +AFA összeget a jelen szerződés aláírásától
számított 30 napon belül az Önkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél
vezetett 546001 26-1 0002687 sz, számlájára.
3.7,2. Nagykinizs Község Önkormányzata felé 1,645.8O0,- Ft +ÁFA, azaz Egymillióhalszáznigyvenötezer- nyolcszáz forint +ÁrR összeget üzemeltetés megkezdését
követő 30 napon belül az Önkormányzat Abaűj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett
54600 1 26-1 0002687 sz. számlájára.

3.8.1, Szentistvánbaksa Község Önkormányza\a felé 1.3O0.00O.,- Ft +ÁFA, azaz
Egymillió_ háromszázezer forint +AFA összeget a jelen szerződés aláírásától számított
30 napon belül az Önkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett
54600

1

26-1 0002577

sz. számldjára.

3,8,2. Szentistvánbaksa Község Önkormányzata felé 1.300.0OO,,- Ft +ÁFA, azaz
Egymillió- 65rgrTsz,,ázezer forint +AFA összeget üzemeltetés megkezdését követő 30
napon belül az önkormányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet - nél vezetett
54600

1

26-1 0002577

sz. számlájára.
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3.9.1. Felsődobsza Község önkormányzata felé 3.38o.00o,_ Ft +ÁFA, azaz
jelen szerződés aláírásátÓl
Hárommillió -háromszáznyolcvanezer forint + Árn összeget a

számított napon belül az önkormányzat Abaúj Takarék TakarékszÖvetkezet- nél vezetett
546001 26-1 0006856 sz számlájára,
+ÁFA, azaz HárommilliÓ3,g.2, Felsődobsza Község önkormányzatafelé 3,380.0O0,- Ft
háromszáznyolcvanezer fórint + Árn összeget az üzemeltetés megkezdését kÖvető 30
.áp"i belül'ön ko rmányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett 546001 261 0006856 sz, számlájára,

+ÁrA, azaz KettŐmilliÓ3.1o,1. Csobád Község önkormányzata felé 2.860,000,- rt
30
ny.olcszázhatvanezer foint + ÁFA összeget a jelen szerződés aláírásátÓl számított
nápon belül az önkormányzat Abaú,1 Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett
546001 1 9-,1 001 0880 sz. számldjára.
3.1o.2. Csobád Község önkormányzata 'felé 2.860.0O0,- rt +Árn, azaz KettómilliÓnyolcszázhatvanezer +Árn összeget üzemeltetés megkezdését követő 30 naPon belÜl
ái önt or111 ányzat Abaúj Takarék Takarékszövetkezet- nél vezetett 546001 19-10010880
sz, számlájára
valamennyi Önkormányzat,,számára fizetendŐ használati díj
3.11. Felek rögzítik, hogy
-s.
20o. 0oo,- Ft +Áfa, azáz Ótmillió-kettőszázezer forint +ÁFA
!Oo/o-át, mindössze."n
összeget foglalónak tekintik.

a fenti fizetési határidók
VállalkozóA/íziközmű-szol9áltató
(2)
szerinti késedelmi kamatot
bek.
301/A
a
Ptk.
úgy
§
iárj"ritereuel késedelembe esik,
3.12. Amennyiben

a

köteles fizetni.

4)

a Megrendelők részérea vízi kÖzművek
használatáért mennyiség arányos haszná|ati díjat fizet a befolyt szennyvízcsatorna

A

Váltatkozó

_ az üzemeltetés tartama alatt

-

szolgáltatás i nettó á rbevétel al apulvételével,
Áménnyiség arányos használati díj évente egy alkalommal (a tárgyévet követő év áPrilis
go. napíaigi kerul' megfizetésre, mértékeaz adolt évben (tárgyévben) VállalkozÓhoz
befolyt nettó árbevétel 19 %-a.

a

mennyiségarányos használati díjjal
minden tárgyévet követő év április hó 30. napjáig elszámol az ÖnkormányzatoklEllátásért
felelősök felé,

A

VálIalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy

Felek rögzítik, hogy

a

Váttalkozó
tartalmáról,
1
8.§-nak
hatályos

az Ellátásért felelősöket

té4ékoztatÍaa

Vszt. már

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtarlamára jelen pont szerinti használati díjakon

felUl bármilyen más jogcímen, egyéb díj Megrendelőket nem illeti meg.
5)

1

.
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj a Vá|alkozóí il]eti me9^ __ __,
+ VTD+AFA
FUm"
928
évben:
2013.
díja
szolgáltatás
tisztítás
és
A szennlvízeiveáés
közületek esetében.
A díj a nem lakosságifogyasztókra vonatkozik.
n vattalxozó jelené."iaae" aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a lakossági
díjakat a2O1á, eri mértékentarlla, azt legfeljebb az infláció mértékévelemeli 2O13. évi
décember hó 3,1. napjáig, amennyiben a hatályos jogszabályok másképpen nem
rendelkeznek.

|,t_

.--,(
_,)

A Válla|kozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a lakossági
díjaknál alkalmazza

r

)
6)

a jelenlegi locsolási kedvezményt ami jelenleg 10%, az erre vonatkozó

szabályozás szerint
az ön korm ány zati íörzsv agyon hoz tat' ozó fogyasztói házi szennyvíz átemelők
villamos díj kompenzáciőjáí amijelenleg 5 Ft/m3

Szerződő felek utalva a víziközmű-szolgáltatásról szőló 2011, évi CCIX, tv. már hatályos
65,§-ra rögzítik, hogy a törvényi szabályozás szerint 2013, és az azt követő évekre a
víziÉozmű-izolgáltaiás díját, mint hatósági díjat a Hivatal javaslatának
figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja
meg,

Szűződő felek a Vszt. 65.§ (4) bekezdésre figyelemmel kötelezettséget vállalnak, hogy a
Vszt. 74,§ (2) bek. 3. pontjában említett és a jelen szerződés megkötésekor még nem
díj meghozataláról szóló végrehajtási rendeletben (és az esetleges
megalkotótt hatósági-még
nem ismert jogszabályokban előírt) meghatározott mindazon
egy?n kapcsolódó
aóátszotgaltatási kötelezettségüknek határidőben eleget tesznek, amely a hatósági díj

javaslatának megtételére feljogosított Hivatal díjelőkészítő és díjfelügyeleti
tevékenységéhez szükséges,

7)

Szerződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhez szÜkséges
adatszolgáltatás soián a Vátlatkozó olyan tájékoztatást (költségadatokat) jogosult és
köteles á Hivatallal közölni, amely lehetővé teszi, hogy a hatósági díj megállapítása az
alábbi rendezóelveknek megfelelően történhessen, azaz a hatósági díj fedezetként

szolgálhass on az alábbiakra

:

a) a vállalkozásba vont vízi közmű működtetése körében felmerülő
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb.),

b) a vízi közművek _ Vállatkozó javaslata alapján elvégzendő mu

költségekre

rekonstrukciós

nkáinak költségeire,

Vá1alkozó üzémeltetésitevékenységekörében igénybe vett működtető
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható és a Megrendelővel

c) a
d)

e)

f)
g)

ológ iai sz ínvona ú fej lesztésére,
a megfelelő biztonságú és minőséget
alkalmazott/megbízott,
a-Vátlalkozó által
alkalmazására, azok szükséges
szakemberek
garantáló szakmai felkészültségű
képzésére,továbbképzésére,
az üzemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős Onkormányzatok részére
fizetendő használati d íjakra,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott vízi kÖzművek
fejlesztésére,
a-hatékony gazdálkodás me|lett elérhető méltányos üzleti nyereségre.

egyeztetett

-

tech

n

l

Szeződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően a Vszt,

alapján meghozandó vé9rehajtási rendeletek valamely fentebb felsorolt költségelemnek
jelen
a figyelembévételét a hatósági díj megállapításakor kizárják vagy korlátozzák, Úgy a
meg ál lapodástól fü g g etlen ü l a törvé nyi szabály ozást követi k.

A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó tájékozlatás során figyelembe kell venni a
közszolgáltatás teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekapott
költségvetési, illetve önkormányzati

támogatást,

Megrendelők szavatollák, hogy a csatornahasználati vonatkozásában 3. személynek
ninós olyan joga, amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és
megtartsa.
8)

Megrendelók kijelentik, hogy harmadik személyekkel szemben kárlalanítási, kártérítési
és Ógyéb köteIezettségek a közműtulajdonos Ónkormányzatokat nem terheli,

7

jogait térítésmentesenbiztosítják
A víziközmű_szolgáltatással kapcsolatban megszerzett

vállalkozó részére,

9)

alatt kizárőlag jogosult az önkormányzati
1,
sz, - a szerződéskötést követően, 2013. évi
törzsvagyonhoz tartozó a szerződés
rnellékletét
január trO Ot. napjáig véglegesítendő és a szerződés elválaszthatatlan
hasznainak
használatára,
kepezO- mellékletében felsorolt vagyontárgyak birtoklására,

a

vállatkozó

szerződés időtartama

szedésére,

átadás-átvételi
Az 1, sz. melléklet egyben az átadoltvízi közművek és egYéb eszkÖzÖk
kÖzművek és
vízi
a
tarlalmazza
szerint
jegyzőkönyvenet< miáósul, mely tételes leltár
bruttÓ és
kori
átadás
az
adatokat,
egyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó
kulcsokat,
leírási
nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsökkenési

birtokába került kizárólagos
vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződéssel
jogot
mindóuÍo vagyontárgyakra von_atkozÓ. használati
önkormányr"ti-torr.ua§yonnak
más gazdasági társaságba
nem idegeníti el, valamint azt nem pénzbeli hózzájárul,ásként
nem viszi be,
jelen szerzódéssel birtokába kerÜlt (és az 1,
Vállatkozó kötelezettséget vállal, hogy a
egyéb eszkÖzÖket a szerződés
sz, mellékletben tételesen nevesített) Ű2i uőzmuveket és
mindazon károkat,
fennállása atatt a jó gazda gondósságával kezeli, és megtéríti
kÖtelezettségek
terheló
konkrétan
amelyek a jeren szeiződ?soen t<it<otott éJa Vátlatkozót
felróható elmulasztásából fakad,
a Megrendelő
A vátlalkozónak fel nem róható eset|eges káresemények beállása esetén
beállott károkat a tulajdonos
elidegenítheteiten törzsvagyonátképeiő vagyontárgyakban
köteles viselni.

A

1O)

A Vállalkozó feladatai:

10.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:
1995,
_ biztosítja,
hogy a csatorna és szennyvíztisitító telep üzemeltetése az
-iül.'toűény
Korm,
valamint a 3a!]995.(lV.5.)
,,A vízgazdálkodáéról",

evi

_
_

tÖrténjen,
rendelet és a 2lÍzOlo2,(lv,25.) KöV|M rendeletnek megfelelően
biztonságát,
és
oiztóiitja az üzemeltetés folyamato_sllg?.t
megfelelő
akkreditált laboratóriummal'a 21I2Oo2. (lv.zs.) KÖViM rendeletnek
végez,
vizsgálatokat
ütemterv szerinti gyakorisággal szennyvízminőségi
követelmények
az üzemJltetést, a'úindenkori szennyvízminőségi

ellenórzi

_
_
_
_

betartását,
előfordu|ó üzemi hibák elhárításáról,
9ondoskodik a csatornahálózaton
kötelás a közművek által ellátott területen keletkező szennyvízmennyiséget
és megtisztítani a rendelkezésre álló kapacitás keretein

toÖáJni, eiviietni
belül,

a

hatályos jogszabályoknak megfelelőe! a .. tisztított szennYvíz
e h e lyezését
ÁL-rv"'.orét, a ke l'etkeiet-t szen n y v íziszap kezelésétés
"elvéjzi a folyamatos üzemvitel fónntartásához elengedhetetlen karbantartási
megállapodása
n..,uniák"t, állenőrzéseket, beállításokat. szeződő felek
Országos
Csatornaművek
karbantartásnak minősülnek a Yíz- és
Karbantartása
"lápian
sráÉmai Szövetsége által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,
munkák, valamint
című kiadványban meghatározott felújíiásnak nem minósülő
számviteli tórvény szerint karbantartásnak minősÜl,
mindaz a munka,
".i"
Hivatkozott szabályzaí a szerződés mellékletét képezi.

oiiiositla

l

l

élet_ és balesetvédelmi, közegészségÜgyi, vízügyi,
és egYéb
1oinvezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi
intézésérŐl,
r.'átoááóiszervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek

10.2 Gondoskodik

az

ú, -}

r
8

1o.3 Elvégzi a csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szeryezetek,
intézményekáltal kibocsátott szennyvíz minőségének, mennyiségének
ellenőrzését, a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal.

1o.4 Véleményezi a csatornabekötési és bővítésiterveket (vállalkozói
hozzájárulás), a közcsatornába bocsátható szennyvíz mennyiségének,
minőségének meghat ározását, a rendeletben foglaltaknak megfelelóen adja
meg. Elvégzi a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia
létesítésesetén),

10.5 A közületi fogyasztók felé havonta, a lakossági fogyasztók felé a saját
ütemtervének megfelelően elvégzi a csatornahálózati szol9áltatással
kapcsolatos leolvasási és számlázási feladatokat.

az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről
lehetőség
kivizsgálásáról,
panaszost
tájékoztatja.
a

1o.6 Gondoskodik

1o.7 Vátlalkozó

a szerződés teljes

időtartamára felelósségbiztosítási
szerződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tŰz- és

elemi kár elleni biztosítást is,

10.8 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a Vállalkozó
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

10,9 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét" Vállalkoző a fogyasztÓval
kötött

szolgáltatási szerződésben köteles rögzíteni,

1o,10 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
felmerü lt költségek megtérítésikötelezettségéről.
10.11. Vá1alkozó köteles a tudomására jutott, a 11.1 pontban felsorolt
üzemzavarok, hibák észleléseesetén az Önkormányzatokat haladéktalanul
értesíteni.
11)

Nem képezi Vállalkozó feladatát:

Az üzemeltetésre átvett létesítményekenelvégzendő eszközpótlás, felújítás
fejlesztések finanszírozása, valamint a kivitelezési és szavatossági hibák

11.1

és a

elhárításának végleges finanszírozása.

11.2 A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb
m távolságra telepített ellenőrző aknának, vagy ellenőrző tisztítÓnyílásnak

1

a

kimeneteli oldalán túli, belső hálózaton keletkező üzemzavarok, hibák elhárítása.

12)

Vátlatkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít MegrendelŐknek arra,
hogy a biztosítási fedezet meglétéről meg9yőződhessenek.

13)

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

l_
9

szólóan, de legalább 8
Etlátásérí felelősök az űzemeltetési szerződést évvégére
hónapos felmondási idővel felmondhatja,

Az

a)

szóló
ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásról
vonatkozó
torvJny, a környeze1 védelmérevagy a vízgazdálkodásraelóírásainak
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok jogerősen

,iziuúÁi-szolgálűás során törlénó súlyos megsértését
megállapították,

b) n^'á

ii=iközmű-szolgáltató az .územeltetési szerződésben megállaPÍtott
megszegte,
koteÉzettiégétneki feúónatóan, súlyosan vagy huzamosan
minősül a vállalkozó
súlyos jogsértésnek és/vagy súlyos szerződésszegésnek
orvJn,,i"[i felróható magatá,,tasa, amelynek következményeként
*iIehetetlenül
szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan
vagy szünetel,
és a káft
a használatba vett vízi közműben a Vállalkozójelentős kárt okoz
i"t6iua.r" szakmailag indokolt határidőn belül nem térítimeg,

a

AVíziközmű-szolgáltatóazüzemeltetési
hónapos felmondási idővel

felmondja

a

szerződést azév végéreszólóan, de legalább 8

víziközmű-szolgáltatásról

szólÓ törvényben meghatározott

esetekben,
szerződésben
felmondhatja, ha az Ettátásért fetetősök az Üzemeltetési
huzamosan
vagY
súlyosan
felróhatóan,
,"Óáirápitótt kötelezettségét neki

megszegték'

"

meghatározott
felmondhatja törvényben vagy az uzemelltetési szerződésben
esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan

kizárólagos szolgáltatási
a) az ónkormányzatok Vállalkozó
kezést m e9 szegték,
rend
éses
szerződ
ra vb atk oző
os ltsá
hatósági díj a VallalkozÓ
b)
-/ áizorgan;tás ellenértékekéntmeghatározott
jelentós mértékbenkorlátozza
.1

c)
-t
d)
-''

og

u

gá

e

n

l

inooto'ít ráfordításainak a megtéritését
kényszerü l,
és a V át l al kozó nyilv ánvalóan úeszteségesg azdál kodásra
fejlesztésére
;;;;ÖÁxiiraivratok a vizi közművát< pOtlasára vagy mértékben
vonatkozó kötálezettségének teljesítésétolyan biztonságát
szo19álfatás fenntartását,
elmulasztották, hogy az
az
mértékben-veszélyezteti,fáltéve, hogy ezen kötelezettség
'i"i"nto.
Ett átásé tí fe l el ó söket terhel i,
terhelő
á Vs=t. 30.§ (4) bekezdésben foglalt, a szolgáltatót kötelezően
méltányos
munkáltatóx inoo1ott költségeii az Etlátásért felelősÖk
határidőn belül nem térítimeg,

a

14)AVállalkozÓazÜzemeltetésiszerződéslejártavagybárme|yegyébokbóltörténő
használatnak
megszűnése esetén a rábízott vízi közműveket a rendeltetésszerŰ
részére,
megfelelóen, ,núkodőképes állapotban adja vissza a Megrendelők

lIl.

különös

rendelkezések

1)Szerződőfelekmegállapítják,hogyasz.olgáltatáshozszükségesésazl.sz.
"
forgalomképtelen önkormányzati
jelolt

- egyéoként megkötésének idópontlában az
mellékletben elkülönítetten
törzsvagyont képezó _ vízi közmű vagyon-á szerződés
Ö

nXorő ányzatok kizárólagos tulajdonát képezi,

b.*_

'-)

L1
2

I

l

10
2)

Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. sz, mellékletben elkülönítetten jelölt önkormányzati

törzsvagyon részétképező vízi közművekre nézve- szándékaik szerint külön
megállapodás keretében (kijelöléses úton, külön ellenédékkikötése nélkül) - aYszt.2326.§-ban előírtaknak megfelelően a jövóben vagyonkezelési szerződés lehetóségót nem
zárjákki,

3)

4)

A

Vá1alkozó kötelezettséget vállal, hogy küIön megállapodás alapján megvásárolja vagy
szükség esetén bérli mindazon, a szolgáltatás biztonságos fenntartásához szúkséges
A megvásárlás
ún, renószer független víziközműveket, illetve egyéb eszközöket,
+
időpontjáig aváítatuozó évente 4.5OO e Ft Ata, azaz Négymillió-ötszázezer forint+ AFA
bérleti d'r.lat fizet az említett eszközökért.

Váltalkozó kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységelőddel, a Vasonca Kft.-vel
munkáltatói megállapodást köt annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonságos
fenntartásához szükséges alkalm azottak munkajogi jogutódlás keretében a Vállalkozóval
határ ozatlan d ő re szó ó m u n kaj ogvi szo n yt létes ítse n e k.
A megállapodás 7 fó munkavállaló átvételére vonatkozik,
4,1.

A

i

l

4.2. Az Ellátásért felelós vagy a tevékenységelőd cég a vállalkozó cé9 rendelkezésére
bocsátja mindazon fogyasztói nyilvántartásokat, közüzemi és alvállalkozÓi
szerző,désállományt, továbbá víziközmű nyilvántartásához szükséges műszaki,
térképészetiadatokat, amelyek a szolgáltatás zökkenőmentes működéséhez
szükségesek.
5)

A

Váltatkozó kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2013. január hó 01. napjáig
Halmajon üzemmérnökséget létesít.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettség teljesítéseés az Ún.
fogyasztóbarát kapcsolati helyek (ügyfélszolgálat) kialakítása érdekében
egyuttműkodnet< akként, hogy az Ónkormányzaí megfelelő térmértékűés a célra
alkalmas helyiséget biztosít a Vállalkozó részérea vele kötött
alapján.
6)

külön bérleti megállapodás

A Vállalkozó kötelezettséget vállal, - feltéve, hogy az engedményezési ellenértékbena
felek megállapodnak -hogy külön szerződés alapján megvásárolja a Vasonca Kft., mint
tevékenységelőd kintlévősé9ét,

ly. záró rendelkezések
1)

Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni.
Amennyiben a szeződő felek közöttijogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a
Megrendetők székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve Törvényszék kizárólagos
illetékességétkötik ki.

Amennyiben valamely kérdésaz územeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörb en Vátlatkozó a Megrendelőkkeltörtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.
2)

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényes
marad. Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint
egyenértékű rendelkezéssel pótolják.
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3)

a Vszt, Üzemeltetési
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben
ténYleges
územeltetés
az
alatt
jelen szerződés hatálya
;olviszonyt érintő rendelkezéiei a
módosulnak,
érintően
átadását megelőzóen, lényege."á é. mindkét fél lényegi érdekét
hogY amennYiben a
úgy törekeorie1 á ielen szJződés módosítására, illetve rögzítik,
az említett jogszabályok kógens rendelkezéseibe
i;lá. megatlaóoJasoan foglaltak
előírások alkalmazandÓk,
ütközne, ugy ;roi helyett a irindenkori hatályos iogszabályi

4)

Jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Jelenszeződésaszerződésbenmegjelöltmellékletekkelegyüttérvényes.
ptk- és - e jogintézményt szabályozó'
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
áóvtu hatályos jogszabályokban ioglalt rendelkezések az irányadók
Halmaj, 2012,június 29,

\

Halmaj Község

q"::"t
Kiskinizs Község

Tóth lózsef
;,Polgármester

Rásonysápberencs Község

l--(?'/,,

"i

g{ önkonmányzata

. _:l_
'r:r'}'' ) i^,
stván ',i',,
nester t1-:.i,'--, "')+'
polgármesfgr

Jónás Béla

\ ruJl

relsoOo6lza Xözség Önkormányzata
Luterán András

Léh Község
Szemán Károly
polgármester

polgármester

7ioi Kóz5,j\
l/cl.
,
/8^-)-\
'Os;',
§ *u' _,
,Éfu %a,.,
&]ÉiU
-t :

/^rW^lise/i

\]üf

r\rs'.4

Varga Vince
polgármester

t :í
r:

Csobád'
liir\1,.l|

/ruri,ÜnL

BoR

!.l;r,

\,:i Bu(őn

lr 11!.,i,lJ]lij potiJ

ZZlt.

Ficsor Miklós
cégvezetó

7'l

,.)'iA

:]]:1

) ,^ 1\,: r,. "

b

''

