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1. srárnú módosííás

ü z a rw s m

mely létrejött egyrészről

Hidasnémeti Község önkornrányzata (3876, Hidasnémeti, PetŐfi u. 11,, kéPviselŐ: Becse
Csaba polgármesteri, Tornyosnémeti Község Önkornrányzata {3877 TornYosnérneti,
Gazdasor it 12., képviselői Bortnyák Nándar polgármester), Hernádszurdok KÖzség
ó*nái***yzata (3s75 !-iernádszurdok, Rákóczi u. 18,, képviselÓ: Varga JÓzsefné
porgar*"rtár, m int inegrendelő (továbbiakban rn*grendelő), másrészről
adÓszám'.
kÖzÖtt az
vállalkozÓ)
(továbbiakban
7ffizzoaz_2-g5 képviselő: Ficsor Miklós), mint vállalkozó
alulírott napon ós helyen, azalábbi feltéteiekkol:

BOR§OBV1zzrt. {3527 fuliskolc, Tömösi u. 2., cégjegyzékszám: 05-10-000142,

2a11". augusztus 3,1-én üzerneltetési
1.) Szerződő íelek megállapítják,
,hogy közöttük
-A
települések szennYvízkezelóse,
Megrendelő
Ürgyát
szeiződós
áierzőaés jött lótre.
üzemeltetése képezi.

'

2)
'9.

§zerzódő felek megállapodnak abban, hogy az 1, pontban megjelölt üzenreltetési
szerződés9.ésÍÜ'pontjaaza|ábbiakszerintváltozik:
A Vállalkozó feladatai:
9.1 Köteles a rendeitetésszerű használatrói gondoskoclni, ennek keretében,

_

biztosítja, hogy a csatorna és szennyvíztisztító teiep Üzemeltetése az
1995, Óvi lvlt. torveny ,,A vízgazdálkodásról", valamint a 38/1995.(lV.5.)
xorrn. rendelet ós a 21ftűa2.{rV.25.) KöV|M rendeletnek rnegfelelően

történjen,

biztositja az üzemeít*tés folyamatosságát és biztonságát,
21EűaZ (lV.25.) KöV|VM rendeletnek
árm*OÚatt laboratóriummai
megfelelő ütemterv seerinti gyakorisággal szennyvíznrinősógi
mindenkori
üzemeltetést,
uiiu"gatutokut végez, ellenőrzi
szennyvízminőségi követelmények betartását,
gonaoikooik a csátornahálózaton előforduló üzemi hibák eihárításáról,
ellátott területen keletkező
köznrűvek
[ot*t**
,=*nnyui=mennyiségei fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre
álló kapacitás keretein belül,
oi=iouiiju a hatályos jogszabályoknak megfeielően a tisztított szennyvíz
áIr,etye***ót, a tálett<ézótt szennyvíziszap kezelésétés el helyezését
folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
erve§zi
t<arnántartási munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő felek
Viz_ és
mágattapoo*sa alapján karbantartásnak minősülnek
Tárgyi
kiadott
CsJtornbmUveX Országos §zakniai §zövetsége által
Észközök Felújítása,Karbantariása című kiadványban rneghatározott

a

az

a

a

a

által

a

felújításnak nem minósülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint kanbantartásnak nrinősül, F{ivatkozott szabáiyzat
a szereődés mellékletát képexi,

q)

Gondos[i,odik az élet- és baiesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
xoinyezetoédelmi, tűzrendészeti, munkavédeimi, fogyasztóvódelmi ós
*svéU hatósági szeniekkel vaió kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek
intéz*séről.

q

A^

'r\

,EI

2

gazd*lkodó §zeruezetek,
ElvéEzi a üsatürnahálózatb* bekapcsolt uzemi,
,teiio*nv*k által kibacsátctt szennyvíz minőségének, mennyiségének
gyakorisággal"
eltenőrzé§ét, a vonatkozó rend*letekben előírt
y.4

véleményezia csatornabekötési

és bővítésitervek*t

(vátlalkozói
mennyiségének,
tro=z*l*rűtas;, a közcsatornába bocsátható szennyvíz
megfelelően
foglaltaknak
nrinőségének meghatárazását, a rendeietben
út, villamos
telefon,
a közműegyeztetóseket {gáz,

,*j* *éE Elvógzi

energia létesítésesetén),

felé a saját
közületi fogyasztók felé havonta, a lakossági fogyasztók
szolgáltatással
csatornahálózati
üiemtervének megáiero;n elvégzi a
kapcsolatos leolvasási és számlázási feladatokat,

oÁ

A

{.l h

GondoskodikazesetlegesfogyasztÓipanaszok,reklamáciÓk
a kivizsgálás
rrluiiug;ia**ror, lehetőség" szerin1- rendezéséről,

eredniényérői a panaszost tájtikoztatja,

szerződós

ijes

időiartamára felelősségbiztosítá.si

vá!la§k*xó

98,

után a válIalkozó
közterületen végzett hibaelhárítási nrunkák elvégzóse
gondoskodni
xáGl** az ereddti állapoi helyreáilításáról

l]u

vállalkozó
|""libaelhárítási munkák ,,tűrósi kötelezettségét
rögzíteni,
r,áiott szolgáltatási szerződésben köteles

9.1 ü.

10.

a

9.7,

te

továbbá tűz- és
szerződést xot, ueÉértvea környezetvédelmi biztosítást,
elemi kár elleni biztosítást is,

a fogyasztóval

a hibabejelentés rnódjáról,
meghibásodás esetén a
nem rendeltetésszeiű üzemeltetés miatt történt

Vá!lal§<oaó köteles tájékoztatni a fogyasztókat

iá meru

rt

költsógek

megtérítósi köte lezettségéről,

,@

üzemzavar
Az önkormányzati törzsvagyonheiz tartozó helyi kisátemelók

g.12,

díjának jóváírása az
A helyi kisátemelők éves villamos energia fogyasztás

*lnáritá**, üzómeltetése, fenntartása és cseréje,

elszámoló számlában.

Nem kópezi vállalknzó feladatát:
10.1.

uzemeItetésre ;*tvett léiesíiményenelőforduló beruházások,
a kivitelezési ós
rekcrnstrukciók, póttasot finanszírozásá, vaiamint

Az

szavatosságirrin*xelhárításánakvég|egesfinanszírozása'A
és felújítási munkák
kósóbbiekben *=utou*g*u** válÓ rekonstrukciós
kötnek,
ós finanszírázására Felek kü|ön megállapodást

1ü.2

"áúi*ra*
attól legfetjebb 1
A gravitációs csatornar*neiszeren, a telekhatáron belüli, tisztítónyílásnak
* íáooli6gra telepiieti etlenőrző aknának, vagy ellenőrző
hibák
a kimeneteli oldaláá ir,ii, n*t*o hálózaton keietkező üzemzavarok,
elháríiása."

hogy jeierr szerzódós módosítása az 1, pontban
Szerződő felek megállapodnak abban,
pint:ait nem érinti azok változatlan tarlalommal
meEjelölt üzemelteté*i u=urroji*-*gyóu
maradnak fenn,

Lt

M'/í'
'f

J

Felek jeien üzemeltetési szerzódésmódosítást átolvasták, közösen

értelmeztékés, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Miskolc, 2ű13. február 5.
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mely létrejött

petőfi u,11, képviselő: Becse
Hidasnémeti Községi önkormányzat (3876 Hidasnémeti
(387v Tornyosnémeti,
Csaba polgármester), Tornyosném9ti Községi önkormányzatFiernádszurdok KÖzségi
polgármester),
Gazdasor út 12., képui.álo, Bortnyák Nándor
Varga Józsefné
önkormányzat (387'5 Hernádszuidok, Rákóczi n, 18,, képviselő,
polgármestór,mint megrendelő, másrészről

képviselŐ: Ficsor Miklós cégvezetŐ"
Borsodvíz Zrt. (székhely.3527 Miskolc, Tömösi u.2,(továbbiakban
vállalkozó) között az
cégjegyzékszám: os_to]ooot+z), mint vállalkozó
alábbiaknak megfelelően:

Bevezető rendel kezések
szÓló 1995. évi LV|l' tv'
Megrendelő önkormányzatok - utalva a vízgazdálkodásrÓl
jelen,-okiratba foglalt Üzemeltetési szerzódés a
(továbbiakban: vgt.) +,§ ,.u 1 rögzítik,, hogy a
megszervezéséreirányul, melynek
Vgt. 4.§ (2) bek_beÁ oeTinlatt roiietaoat Úozslorgaltatás)
vonatkozó kötelező
tárgya a Vgt,4.§ á b;k, b) pontjában elóírt szennyvíikezelésre

A

ön

kormányzati feladat.

jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a vgt. 9.§
szerződő felek megállapítják, hogy a
zá{ alaplán pályázali eljárás nélkül került sor, tekintettel arra,
(2) bek_ben foglalt íetrrátaima
-ö;kórranviátok'
résztulajdonosai az egyébkéntkizárólagosan
hogy a Megrend"iá
á ó B o R S o DVíZ Zri._nek.
ó n [ó r* a nv zaloktu aj d o n á ba n
l

l l

Megál!apodás

1)

rendelkezései alaPján
Megrendelő avízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. törvény
időtartamra
határozott
20
éves
2012. április i nráator 2032. március 31, napjáig,
veszi,
üzemeltetésbe
uzemeltetesbe ,áJ" Vállalkozó me9tekinteit állapotban
kÖzcélú
lévő
Hidasnémeiii"i"v".németi és Hernád-szurdok Községek tulajdonában
szennyvízelvezető és tisztító rendszerét,

2)

a

szerződés tárgy át képező közcélú szennyvízközművek
viziközművek üzemeltetéséről
teljes körű, folyamatos és szakszerű mű[Ódtetése a
szóló 21l2iői. (lV.25 ) KöViVM rendeletben rögzített követelményeknek

Az vállalk oző feladata
megfelelően.

3)

Vállalkozó az önkormányzatoknak, mint Megrendelőnek az üzemeltetés
azaz
időtartamára használati díjai fizet, melynek összege 60,000,000,-Ft,

A

Hatvanmillió forint, az alábbi ütemezés szerint:
2011.április 30-i9: 20.000.000 Ft
201 1.október 30.-i9. 20.000,000 Ft
2012.április 30.-i9: 20.000 000 Ft

jelen pont szerinti használati díjon
Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára
nem illeti meg,
felul bárűilyen maólogcímen, egyéb díj Megrendelőt
4)

Felek rögzítik, ho9y a beszedett cs9torn9_d! t/á!l"alkozót illetj

T99 1j^,atornadíj
+ vízterhelési.díj+ AFA, A 2013,
FVm3
49i
nélkül
kedvezmény
locsotási
2o12.évben
évre és az azt ro*to naptári évekre vonatkozÓan a MegrendelŐ/onkormányzat
szolgáltatási díjat (csatornadíj) _ a mindenkori
(hatósági ár megáliaóitolrl'aközüzemi
4a1

l

/ \
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'\
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\
}
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hatályos ármegállapításról rendelkezö jogszabályok
hatósági árként köteles megállapítani.

/

szerint a

legmagasabb

a jelen

üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXVIl" tv,8.§ (1) bekezdéséttekintik irányadónak
azzal, hogy a díjat ú9y kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi
követelményeknek, a jelen szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek
megfelelve a szolgáltatás magas minőségét és biztonságot lehetővé tevő
tevékenységek kifejtése körében felrnerülő költségekre, ráfordításokra és egyéb
kiadásokra, így különosen.

Felek rögzítik, hogy

a) a
b)

c)
d)

e)

f)

vállalkozásba vont viziközmű működtetése körében felmerülő költségekre
(hibaelhárítás, készenlét,ü9yfélszolgálat stb.),
a vállalkozó üzemeltetési tevékenysége körében igénybe vett működtető
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható - és a megrendelővel kötött
kü lön megállapodáson alapuló - technológ iai színvonalú fejlesztésére,
a vál|alkozó által alkalmazott/megbízott, a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáló szakmai felkészültségű szakemberek alkalmazására, azok
szükséges képzésére,továbbképzésére,
az üzemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részére
fizetendő díjakra,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott
v iziközműve k fej eszté sé re,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhetö méltányos üzleti nyereségre.
l

A szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve
önkormányzati

támogatást"

Felek rögzítik, hogy Megrendelő önkormányzatok jelenleg lakossági csatornadíjak
csökkentésére állami támogatást nem igényelhetnek"

Amennyiben Megrendelő önkormányzatok jogosulttá válnak a lakosságí
csatornadíjak állami támogatására, úgy az állam által a lakossági csatornadíjak

csökkentésére adott támogatás a Vá|lalkozót illeti meg, akijelen szerződés tárgyát
képező rendszerre arányosított és kimutatott részétkizárólagosan csak ezen
szerződéses rendszerre használhatja fel,

Megrendelő szavatolja, hogy a csatornadíj vonatkozásában 3. személynek nincs
olyan joga, amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és
megtartsa,
5)

6)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés időtartamát árképzés
szempontjábÓl oszthatatlan egységnek tekintik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
4. pontban meghatározott díjak az územeltetéskezdeti éveiben nern fedezik az
üzemeltető fajlagos ráfordításait" A későbbi évek nyeresége biztosítja egyrészt a
kezdeti évek veszteségét másrészt a vállalkozó hasznát. Felek mindezekre tekintettel
a jelen szerződés 4. pontjában foglalt díj meghatározási módot alkalmazzák.

Az

önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás,- és kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a Megrendelő,

mint árhatóság jogosult megállapítani. Valamennyi érintett önkormányzat a
legmagasabb hatósági árat egységesen, azonos összegben állapítja meg.
Amennyiben bármelyik érintett önkormányzat az egységes legmagasabb hatósági
ártól alacsonyabb árat állapít meg, úgy a legmagasabb hatósági ár és az ettől

eltérően alacsonyabb összegben megállapított hatósági ár közötti különbözetet
köteles Vállalkozónak megtéríteni, A hatósági árak megállapításához szükséges
díjelőterjesztést az ármegállapítással érintett évet megelőző év november 30. napjáig
a Yállalkozó köteles szolgáltatni. Az önkormányzatok ezen adatok figyelembe

ii

3

vételévelú9y kötelesek megállapítani a legmagasabb hatósági árat, hogy az a
tárgyév kezdőnapjától alkalmazható legyen"
Amennyiben az Megrendelő/Önkormányzat a tárgyévet megelőző december 31"
napjáig a legmagasabb hatósági ár megállapítására vonatkozó kötelezettségét
elmulasztaná, ú9y a Vállalkozó joEosult a tárgyévet megelőző évben meghatározott
hatósági árat alkalmazva a tárgyévben szolgáltatni, és a Megrendelő/Önkormányzat
köteles a jelen szerződésben foglalt (hatósági ár megállapítása) közbensó intézkedés
elmulasztása miatt rnulasztási kötbé11 fizetni.
A mulasztási kötbér összege megegyezik a Vállalkoző által a legmagasabb hatÓsági
árra tett díjjavaslata, illetve a tár9yévet mege|öző évben megállapított hatósági ár
pozitív különbözetének és Vállalkozó által kiszámlázott szennyvízmennyiség
szorzatával" A mu|asztási kötbér a tárEyév kezdőnapjáíől az egységes legmagasabb
hatóság i ár elfogadásáig al kalm azhatő.
7)

B)

Megrendelő kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kártalanítási, kártérítési
és egyéb kötelezettségek a közműtulajdonos önkormányzatakat nem terheli.

szerződés időtartama alatt kizárólag jogosult a kizárólagos
önkormányzati törzsvagyonhoz tarlozó a szerződés 1, sz. mellékletében felsorolt

Vállalkozó

a

va gyo ntá rg ya

k

bi

rtokl ásá ra, haszn álatára, hasznai na k szedésére.

melléklet egyben az átadott viziközrnűvek és egyéb eszközök átadásjegyzőkönyvének
minősül, mely tételes leltár szerint tarlalmazza a
átvételi
viziközművek és egyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó adatokat, az
átadáskori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsökkenési

Az 1. sz.

leírási kulcsokat.

yállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződésse| birtokába került kizárólagos
ön korm á ny zati törzsv agyon na k m nősü ő va gyontárgya kra vonatkozó h aszná lati j ogot
nem idegeníti el, valamint azt nem pénzbeli hozzájárulásként más 9azdasági
társaságba nem viszi be
i

l

A Vállalkoző kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokába került (és az
1. sz. mellékletben tételesen nevesített) viziközműveket és egyéb eszközöket a
szerződés fennállása alatt a jó gazda gondosságával kezeli, és megtérítimindazon
károkat, amelyek a jelen szerződésben kikötött és a Vállalkozót konkrétan terhelŐ
kötelezettségek fel róható

A

el m u

Iasztásából fakad.

VálIalkozónak fel nem róható esetleges káresemények beállása esetén a
Megrendelő eIidegeníthetetlen törzsvagyonát képező vagyontárgyakban beállott

károkat a tulajdonos köteles viselni.

Megrendelő/Önkormányzat a jelen szerződés 10., 11, és 13.
pontjában meghatározott kötelezettségét olyan mértékben szegi meg, hogy az a

Amennyiben

a

VálIaIkozó szolgáltatási kötelezettségét kizárja vagy jelentős méftékben
akadályozza, továbbá, ha a hatósági ár megállapítása során a hatósági ár
megállapítója nem a jogszabályoknak, illetve a jelen szerződésben foglaltaknak
megfelelően állapítja meg az adott évre a hatósági árat, úgy ebben az esetben a
Vállalkozó a jelen szerződés 3. pontja szerint meg nem fizetett használati díjat
arányosan, az őt ér1károk, illetve többletráfordítások erejéig visszatarthatja.

Ha a Vátlalkozó kára vagy többletráfordítása (ideértve a hatósági díjban el nern
ismert jogszerű ráfordításait) a hasznáiati díj visszatartásával nem rendezhetŐ, Úgy
ebben az esetben a Vállalkozó jogosult az általa már megfizetett használati díjbÓ|

jogszerű igénye kielégítését
követelni,
a
illetve az ilyen igény teljesítéséért
A használati díj jogszerű visszatérítéséért,
yete
nek.
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A vállalkozó feladatai.

9.Í KÖteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:
- biztosítja, hogy a csatorna és szennyvízlisztitő telep üzemeltetése az
1995. évi LVll. törvény ,,A vízgazdálkodásról". valamint a 38/1995.(lV.5.)
Korm. rendelet és a 21l2002,(IV,25) KöV|M rendeletnek megfelelően

-

történjen,

biztosítja az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 212Oa2 (lV.25.) xovivtvt rendeletnek

megfelelÖ Ütemterv szerinti gyakorisággal

vizsgálatokat végez, ellenőrzi

az

szennyvízminőségi
a mindenkori

üzemeltetést,

szennyvízminőségi követelmények betartását,

- gondoskodik a csatornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
- köteles a közművek által ellátott területen keletkező

szennYvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre

-

áIló kapacitás keretein belül,

biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelően a tisztított szennyvíz
el hel Yezését, a ke letkezett szen n yv íziszap kezelésétés el helyezését

- elvégzi a

folyamatos üzemvitel fenntartásához eléngedhetetlen

karbantartási munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat, szer}ooo felek
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek a víz- és
Csatornaművek Orszá9os Szakmai Szövetsége által kiadott Tárgyi
EszkÖzök FelÚjítása, Karbantartása című kiadványban meghatá rozott
felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindáz a mu,ika, arni a
számviteli tÖrvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozotí szabáIyzat
a szerződés mellékletét képezi.

9,2.

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
körnYezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédeImi, fogyas}tóúeo"tmi es
egYéb hatÓsági szervekkel való kapcsolattartásról, ill-etve ezen ü9yek
intézéséről,

9.3.

Elvégzi a csatornahálÓzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intézménYekáltal kibocsátott szennyvíz minőségének, mennyiségének
ellenőrzését, a vonatkozó rendeletekben előírt gyaliorisággal,

9,4.

Véleményezi a csatornabekötési és bővítési terveket (vállalkozói
hozzájárulás), a közcsatornába bocsátható szennyvíz rnennyiségének,
minőségének meghatározását,

a

rendeletben fogláltaknak m'egrjetoen

adja meg, Elvégzi a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos

energia létesítésesetén).

9.5. A

kÖzÜleti fogyasztÓk felé havonta, a lakossági fogyasztók felé a saját
Ütemtervének megfelelően elvégzi a csatornahálózati szoIgáltatásial
kapcsolatos leolvasási és számlázási feladatokat.

9.6" Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok,
kivizsgálásáról, lehetőség szerint rendezéséről, a
eredményéről a panaszost tájéko ztatla.

reklamációk
kivizsgálás

9,7. Vá]lalkoző a

szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
szerzŐdést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továdbá tűz- és
elemi kár elleni biztosítást is.

9.8,

F

9.9.

KÖzterÜleten végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a VállaIkozó
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét VálIalkoző a fogyasztóval
szolgáltatási szerződésben köteles rögzíteni.

kötött
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9.10. VáIlalkozó köteles

tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
fel merü lt költségek megtérítésikötelezettségéről,

1o)

Nem képezi VáIlalkozó feladatát:
'10.1

. Az

üzemeltetésre átvett létesítményenelőforduló beruházások,
rekonstrukciók, pótlások finanszírozása, valarnint a kivitelezési és
szavatossági hibák elhárításának végleges finanszírozása" A
későbbiekben szükségessé váló rekonstrukciós és felújítási munkák

végzéséreés finanszírozására Felek külön nnegállapodást kötnek.

10.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb

,1

m távolságra telepített ellenőrző aknának, vagy ellenőrző tisztítónyílásnak

a kimeneteli oldalán túli, belső hálózaton keletkező üzemzavarok, hibák

elhárítása.

10.3. Az önkormányzati törzsvagyonhoz tarlozó helyi kisátenrelők üzemzavar
elhárítása, üzemeltetése, fenntartása és cseréje.

11) Avízi létesítményekkelés berendezésekkel kapcsolatos szerződés szeríntijó teljesítési
és gara nciális, szavatosság i igény érvényesítéseMeg rendelő feladata.

12) Vállalkozó saját

költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk
megtérüléséhez szüksé9es biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít
Megrendelőnek arra, hogy a biztosításifedezet meglétéről meggyőződhessenek.

13)

14)

Megrendelő vállalja, hogy

az

üzemeltetés

első événekvégére(2012),

a

támogatással megvalósult bekötések 75 %-os, az územeltetésötödik événekvégére
(2016) pedig a támogatással megvalósult bekötések 92 o/o-os rákötési arányt kell
elérni, Ezek elmaradása esetén Megrendelő a Yállalkozónak elmaradt árbevételét,
valamint minden, ebből felmerült és igazolt kárát köteles megtéríteni.Megrendelő a
iakossá9i szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz szükséges
fogyasztókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkül Vállalkozó
részéreköteles teljesíteni.

talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti
legmagasabb értékben határ ozza meg.

Megrendelő

a

15)

Jelen szerződés határozott időtartamra szól. Szerződő felek megállapodnak abban,
hogy jelen üzemeltetési szerződés írásban, kizárőlag közös megállapodással,
szüntethető meg, egyéb esetekben a szerződés azonnali hatállyal csak a 16. és 17.
pontban meghatározott esetekben mondható fel,

16)

Megrendelő a szerződést abban az esetben mondhatja fel azonnali hatállyal,

ha:

a. VálIalkoző az üzemeltetésre való jogosultságát elveszíti
17)

--T\"7..-

A VálIalkozőt azonnali hatályú, rendkívüli felmondási jog illeti meg, ha
a.

A Megrendelő jelen szerződés 6,

b.

Az

pontjában foglaltakat felszólítás ellenére
sem, vagy nem megfeleló határidőben teljesíti

üzemeitetési szerződésből eredően a csatornadíjakhoz a 4, pontban
foglaltak szerint, azaz 3. személynek a díjakon fennálló joga miatt nem juthat
hozzá.

l.\

\|

A

Azazonnallfelmondásjogátszerződőfelekamásikfélhezintézettírásos
nyi

18)

latkozattal 9yakorolhatják,

okból történő
územeltetési szerződés lejárta, vagy bármi egyéb
működóképes állapotban _
megszűnése esetén a rábízott szennyvíz vizixozművet
vissza Megrendelő részére,
figyelembe ueuá u normál kopást, elhaóználódást - adja

vállalkozó

az

19)Szerződőfelekegybehanglőanrögzítik,hogyegyüttműködésüksoránfelmerÜlŐvitás
"§ronteráxrt ,"!xirenix- tárgyalások útján, egymás érdekeire
kérdéseketés
"és ennek iorán a megállapodásaikat írásban
kölcsönös rigyeremmel rendezni,
kiegészítéseit,illetve mellékleteit
rögzíteni, amely megállapodásot<';eten szerződés
fogják képezni,

Amennyiben

a

szerződő felek közotti jogvita rendezésére tárgyalásos

úton,

kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a
egyeztetések keretén belül 30 napon belul Áem
ltt"tu" a Borsod_Abaúj_Zemplén Megyei Bíróság

felek

a Miskolc Városi

Bíróság,

illetékességétkötik ki,

-

eredő vitás
rögzítik, hogy az üzemeltetésből és jelen szerződésből
Hernádszurdok
és
kérdésekben a vállalkozóval Hidasnémeti Tornyosnémeti
viziközmű
szennyvíz
lévő
tulajdonában
Községek önkormány zaIainak

20) Felek

jár el.
vonatkozás ában a kozségek mindenkori polgármestere
módosítását igénYli, Ú9Y e
Amennyiben valamely kérdésaz üzemeliletési szerződés
előzetes tárgYalás, egYeztetés
kérdéskörben Vállalk ozó a lvl"gi"nJ"lővel történt
alapján elókészíti.

21) A jelen

jogok
szerzódésből vagy annak részeiből eredő

és kötelezettségek

szükséges,
engedményezesenez a masit< fél e|őzetes hozzájárulása

AzeEyesrendelkezésekérvénytelenségeeseté'naszerződéstöbbirészeérvényes
gazdaságilag lehetőség szerint
marad. Felek az érvényt"r"n,"ÁJ"lkezést hatályos,
egyenértékűrendelkezéssel pótolják,

22)

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba,

egYÜtt érvénYes,
Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel

e jogintézménytszabályozó

JelenszerződésbennemszabályozottkérdésekbenaPtk. irányadók.
az
rendelkezések
foglalt
jogszabályokban
]
hatályos
"gy"n
és

Miskolc, 2011 . augusztus
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Hidasnémeti Községi Önkormányzata

