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Kötötték egyrészről nnád Önt<ormányzat
székhely: 3909 Mád, Rákóczi u. 50.

törzsszám: .r4É.h,?.í...
képviseletében: Tatárka József polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat
.

másrészről BORSODVÍZZrt.
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi

u.2.
42
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1
0-000
05
zékszám.
cégegy
képviseletében: Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke
m{nt üzemeltető/váIlalkozó vagy közszolgáItató

az alulkotlhelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Etőzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatoktőlszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öt".) 8.§ (4) bek-e, szóló
ialamint" az ötv. s.5-1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról
(2) bek. b)
1995. évi LVil. tv.-(továbbiakban: vst.) 4 § (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§
telePÜlés
adott
az
minősíti
pontja a helyi önkormányzat kótelezően ellátandó feladatanak
1,/

lakott területén

ivővtzminőségú vizre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővízellátás, valamint
szennyvizkezelés
kozszolgáltatásformájábantörténőmegszervezésétésellátását.

Felek rögzítlk_ a fenti pontban kötelezően előírt kozfeladat teljesítése érdekében-, hogY
kelt
* órtor*ányzat más oni<ormányzatokkal együttműködve 1994. január 25. napján
alapitő okirattal létrehozták a BoRSoDvtz zrt+ akként, hogy az egyes állami tulajdonú
injathnok önkormányzati tulajdonba adásaról szóló jogszabály szerint az érintett
ofi<ormányzatokrészéie a Vagyónéúadő Bizottság dontése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi víziközművek et az Üzemeltető részvénytarsaságba apportalták.
2.1

jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi beÉezdésben-"*üi"tt közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasaók részéreaz Üzemeltető látta e| az ivőviz
szolgáltatási é s a szennyv izkezel ési fel adatokat.
január l-jére vonatkoztatxa az
FeleT< a közbenső időszakra utalva rőgzítilL hogy 2010.
ónkormanyzat ráutalő magatartásával hozzájűit abboz, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
"gyr""rnelyes
tovaU U i atU an az iv őv iz szo|gáltatási é s szennyvízkezel ési fel ad atokat.

Felek megállapitlá,|., hogy az Üzemeltető alapitásától

a

(

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
korulírt ,átgaituio váltáskor nem foglaltak írásba a közöthik fennálló kozfeladat ellátási, azaz
rőgzítk,
közszolgáltatási ;ogviszony gyakoroit tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten
jogszabályoknak
Uzeműtíta szolgálíatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
Ű;y

"; történt.
megfelelően

hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkotésérea Vgt- 9 § (2)
Szerződőfelek megállapitják,
'foglattTeUrátat*azás
alapján koncessziós PálYíuati eljárás nélkül
bek. d) és e) ponfrában
kerult sor, tekinteáI arta, f,ogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként

kizárőlagosanönkormányzato{ulajdonábanállóBORSODV1űZrtnek,

3./

A jelen szerződés célja, hogy aMegrendelő/Ónkormányzat

kozfeladataként meghatározotÍ

Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körulírt ivóvízellátást,
a Vgt. 4 § (2) bek, b) pontjában könilírt szennyvízkezelést
a

biáosítsa. (A
közszolgáltatás formáj ábaru az üzemeltető által teljesitett szolgáltatáS irtján
szerződés tárglának
továbbii'kban a jelen pootuán könilírt szolgáltatást szolgáltatásnak vagy
nevezve.)

IL Megállapodás

A Megrendelő a vgt.Hivatkozott rendelkezései alapján a

szerződésben meghatározott
érdekében Üzemeltetési
időtartami"g a szerződéslárgyaként meghatározntt szolgáltatás ellátása
érdekébenszerződésúöt a vállalkozival a vonatkozó kozfeladat ellátása
A VáIlatkozó a jelen szerződés alapján kizárólagosan jogosult és kÖteles az I- 3- Pontban
területén elláúni,
Áeghatátozoít s)olgáltatási tevékenységetaz Onkormanyzat közigazgatási
1.1

teljesíteni,

nyújtott szolgáItatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
közigazgatási terÜletén
formájábanmóg-határorott szolgik;tási ellenértéket az )nkormányzat
j
jogi
szemétyekttí! intézményekíől,
lakó a szolgáltatást igénybevévő - magánszeme]v9tto!
(vizdij, szennyvíz- és
szervezetektőí (továbúúan: fogyaszto9 szolgáltatási díjként

AyáIlalkozójogosult az

áItala

csatornadíj ) beszedni.

KözszolgáItató jogosult és koteles a fogyasáókkal ,koa;izemi (szolgáhatási) szerződést
alkotni.
kötni, tová6bá a fogyászlőkkal kapcsolatos jógviszonyra irányadó üzletszabálYzatot

A

köteles törekedni arra, hogy afogyasztőval kötendÖ kÖzÜzerni szerződést a
jogviszony létrejohet a szerződő
felek írásb"a foglalják azzal, hogy a fogyasáókkal létesítendÖ
felek ráutaló-magatartásáva|ls. p.riutatő magatartásnak minősÜl kúlÖnÖsen a fogYasztő
valamint az
csatlakozási ponton keresáül történő viziközmű rendszerbe való csatlakozás4
állása.
onano rogyasáol méröhely kialakítása és a KözszolgáItató rendelkezésre

hKözszolgákaró

a

szolgáItatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
kiilönösen, a
berendezéselg vizikozrriűvek a kazszolgákató cég vagyonát képezi§
a
létesítrnények,
szolgáItatás teljesítéséhezszükséges üziközművek (nyomvonalas
berendezések, csatlakozási
suaigáItatás ellátásához rendelt eptiletek, építmények,technológiai

2.1 Szerződő felek rőgzitlk, hogy

poót l

és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

/

vízlközművek teljes ködi'
váttalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú
3.1
üzemeltetéséről szóló 2Il2O02, gV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetés e avizi{Őzművék
rovivlrr rendeletben rögzitett követelményeknek megfelelően,

A

jogosult a szerzŐ.dés targYaként
4.1 Váltalkozó a szerződés időtartam a alatt h,tzárőlagosan
siolgáltatások alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
szerzode' időtu.tama alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatisr díjak b"r".Jereie. A
önkormanyzat kózigazgatást terÜletén belÜl a
kizárólagos joe illeti fro8, hogy
L.kirárőtugosság kiterjed arra is' hogy az
fogyasáókt ől származóan júdelernre.tegyen szertfogyasztóval kötött
belül,

;

üzemeltető

á.gar

r"p

"

aás

az Óarorii"yr"t
al apj

án

b

A váltalkozókötelezetts

kozigűgatási, \utá:u!".

ekot éseket v égezzen, szo|gáltatását

b

a

ővít se,

vont viziközműveket
éget válla:, hogy a jelen szerződés teljesítésébe

tulajdonosként a jó gazda gondosságával
és egyéb eszkozoket a sZerződé, r.nríárrara alatt
m_egfelelő hatósági árként közzétetl dijak
kezeli, karbantartja, és a iogsraaiiv"[""r.
_
bővíti.
b.r".áérérrelbixósitott fedezet esetén felújítja,

-

az átakmegállaPÍtásarÓl

Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkotésekor
szóló1990.éviLXVIIfu.8.§(l)bek..éttekintikirányadónakazzaI,hogyadíjatúgykell
követelményeknek, a jelen
5.1

u i2q;?abályi
megállapítant, hogy az fedezetet.
megreietroe
- a szoIgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetá a felhasználói igé"]veúek
kÓrében felmeÜlő kÖltségekre'
és biztonságot leheóvé tevő t"rrót".ryrJg"t kilfejtése
ráfordításoka es egyéb kiadásokra, így ktilönösen,

ú;il

a)
b)

,

műkodtetése körében felmenilő koltségeket
(hib aelh ár itás, készenlét,ügyfel szolgálat stb, ),.
vett működtető eszkozok
a vállalkozo ü"e*"lteteri1""ei"nfrége kórében igénybe
és a megrendelővel kötött lnilön
működtetésére, javítására, az eívaÁató
atap"tó _ technol őgiui szinvonalú fejlesxésere,

a

vállalko zásba

vont viziközmű

_

megállapodason

és minőséget
alkalmazott/mágbízott a *egfeleló bixonságú
szükséges
azok
felkésztilts egr" ,ruk"mberek alkalmazására,
továbbképzésére,
Éépzésére,

c) a vállalkozó áItal
garantáló s"at_ai

d)azizemeltetésijogviszonyalapjánazellátásfelelősönkormányzatrészérefizetendő
díjakra,

e)afelekkrilönmegállapodásaalapjánmegállapodottéselfogadottvizikÖzművek

f)

fejlesztésére,
méltányos üzleti nyereségre,
a hatékony §azdálkodás mellett elérhető

figyelembe venni a közszolgáltatás
szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként !"1]
résérekaPott koltségvetési' illetve
teljesítéséhezuirtositott, a költségek ellentétele

A

önkormány zati támo gatásl.

m

1.1

Az

ivőviz

Díjajánlat, hatósági

áro szolgáltatási

díjak

és -kezelés díját' mint
szolgáItatás és szennyvizelvezetés, szennYvíztisaítás,

jogosult megállapítani,
legmagasabu r,uto*igi á.Á uMugrriarlő, mintarhatóság

(továbbiakban. Őíjajánlat) az
árak megállapitásához.szükséges díjelőterj_esáést
köteles
év-december 15. napjáig a vállalkozó írásban
ármegállapítással e.inátt évet megel őző

A

hatóság

i

szolgáltatni.

/

illetve az eddig gYakorolt

A díjajánlat - valamint az üzemeltető alapitási könilményeire,
díjmegállapításimódszerreutalvaaZonkormanyzaltudomásulveszi,hogyaz
rendszerbe csatlakozott Önkormányzatak

územeltetőnét a cégfulajdonát képező viziközmő
illetve egységes díj kenil alkalmazásra a
vonatkozásában egység., a-ir"aroiasi módszer,
BoRSÓ;iríZzrt7Áap:rtasakorrőgÁtettszolidaritáselvénekmegfelelően,

é, _ 1 szerződésnek rnegfeleló
ónlrormfuryzat a Közszolgákató...jogszabálynak
i.g,'ugu.abb hatósági fuat (szolgáltatási
díjkalkulác iőja alapjá, úgy ffi;É,*.sdúp'duJu
hó * u' itogy e; kezdőnapj írtől atkalmazható legy en.
díj

Az

"k"ü

j*,,r* 10. napjaig a legmagasabb hatósági ár
2.1 Lmennylben az on1CIrmányzat a tátgy.év
. ar-'úírmultótő htteles értesítését)
megál1apítására vonatkoó kátelezeuséga iÜi.Jn
díjajánlatának
hatósági a.t-Úanvauan - jogosult a kozolt
elmulasztan á, űgy a vatuttrin megfelelőszolgákatásidíjatfe|számitant'illeweérvényesíteni.

hatósági ár
az
már most megállapodnak, hogy amennyiben
^ónkormanyzat
mu|urÁarára összefirggésben a Kozszalgáltatóval
megállapitására vonatko"o Éti felróható
jogosult szerv szankciókat
igenyt, o,ur*"i, ellenórzésre
szemben a fogyasztók megtérítési
kártalatitanÍ,
oeTt., ó"iiriirry*r köteles az Územeltetőt
érvényesítene,úgy u *rrrurierű

Felek

Tv.
|.l

A Vállalkozó

A váltalkozó,

illetve a Megrendelőjogai és kötelezettségei

feladatai:

gondoskodni, ennek keretében:
1.1./ Kötetes a rendeltetésszerű haszlálatről

biztosítja,hogyaközműveküzemeltetéseazlgg5.éviLVII.törvény,,A
Korm. rendelet és a 2I/Z002.(IY-7'5')
vizgazdálkodásról,,] uuúin u 3811995.(IV.5.)
KöiiiM rendeletnek megfelelően történjen, , .
folyamato s ságát é s b izt9lsá9_11
b ixo sítj a az űzemelteté s-

.. .
rendeletnek megfelelő
Éoviwr
21í20ő.
a
Gv.25,)
akkreditált unoruiori,rrn,ui
"j|;Ű.€
végez,
gal ivavíi_ es s,eoáyuízminőségi vizsgálatokat
ütemterv szerirrti
mindenkori minő ségi követ elmények betartását,
ell enőrzi az üzemeIteté st, a
elhádtásaról,
g"ráárt"J *, aualaratán előforduló iieemi hibák
az ivővízmennyiséget biztositani és a
köteles a közművek által ellátott tenileten
és megtisztítau a rendelkezésre
keletkező szennyvizmennyiséget roguJni, elvezetni
álló kapacitások keretein belül,
tisztitott szettnYviz elhelYezését' a
biáosítja a hatályos jogszabályoknlk.megfelelóen,a
elhelyezését
kezelésétés
-Úntunarano"
keletkezett szennyviziszap'ti"e*.,oit"l
elengedhetetlen karbantartási
elvégzi u roryu.uios
felek megállapodása alapján
munkákat, .n"n i."Jr.t t, beállításokat. Szerződő
országos Szakmai Szövetsége
karbantartárnut *inortitnet a Víz- és Csatornaművek

általkiadott'a'n''-"szközökFeluiítása,'.Karbantartásacíműkiadványban
a munka, ami
r"ri;íárut-nem minöstifi munkálq valamint mindaz szabálYzat

meghatarozott

számviteli

torvő s ioint

karbantartásnak minősÜl. Hivatkozott

szerződés mellékletét képezi,

4

a
a

i

l

V
I

l

1_2j Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vizügyi, kÖrnYezetvédelmi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasáóvédelmi és egyéb hatósági

kapcso lattartásról, illew e ezen ügyek intézéséről,

,]

szewezetek, intézménYek
1.3./ Elvégzi a csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, .gazd.álkodő
minőségének, mennyiségének ellenőrzését, vonatkozó

a

áItal kibocsátott szennyviz

rendeletekben előírt gyakorisággal.

(vállalkozói
1.4./ Véleményeziaz ivőviz és csatornabekötési és bővítési terveket
mennyiségénelq minőségének
hozzájárulás). Elvégzi a közcsatornába bocsátható szennyviz
meg, E|végzi a
megbatározását, ; rendeletben foglaltaknak megfelelően adja

koáűegyeztetéseket (gín, telefon, út, villamo

s energia létesítésesetén),

megfelelően elvégzi a
I.5.1 Aközületi és a lakossági fogyasáók felé a saját ütemtervének
fe l adatokat,
szolgáltatás sal kap cso lato s leo lva sási é s számlázási
reHamációk kivizsgálásárÓl,
1.6./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszolq

lehetőség

panaszost tájékonatja,
szerint rendezéséről, a kiviz§álás eredményéről a

kÓt, beleértve
szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést
is,
biztosítást
rédelmi biáosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni

1.7./ Vátlalkozó
a

tá*yeret

a

után
1.8./ Közterúleten végzett hibaelháritási munkák elvégzése
eredeti átlapothelyreállításáról gondoskodni,

I.g./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kotelezettségétVáIIaIkozó
szolgáltatási szerző

d é sb

a VáIlalkozó köteles

a

az

fogyasztóval kÖtött

en kóteles rögzíteni,

módjáról, nem
I.10./ Vállalkozó kötele§ tí1ékoztatnia fogyasztókat a hibabejelentés
költségek
felmertilt
a
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibasoaas esetén

megtérítésikötelezetts égeről.

károk megtéruléséhez
L1l./ yátlatkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő
arta, hogY a
Megrendelőnek
szükséges biztosítasok ..gfotériről, és lehetőséget biztosít
ő ző dhes senek,
b ixo súsi fedez et megl étéröl meggy

yáltalkozó egyéb, územeltetéssel, illetve a közűzemi szerződés megkotésével,
1.12.1
jogait a közműves ivóvízellátásáról
valamint a fogyasztó*áí tup.rolatos kötelezettségeit és
5 Korm. rendelet szabliYozza.
és a kozműrr"* *""nnyuizelvőzaésről szóló 38ltgg5. GV )

h

2.1

A Megrendelő feladatai:

szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
megfizetése nélkil
szükséges fogyasaókkal kápcsolaios adatszolgáltatást ellenérték
Váltalkozó r észéreköteles telj esíteni.
2.I.1 Megrendető

a lakossági

/

szerinti legmagasabb
2.2./ Megrendelő a talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények
értékbenhatározza meg,
2.3

.

l A Me grendető kötelezettséget vállal, hogy
a
az územeltetésselösszefiiggésben (lnilönösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítás)
fizetése nélkÜl
feladathoz ,"ritr.g., mértÓÉg a teleptilés közterületeit külön ellenérték

használja, igényb e vegye.

szervek
ónkormányzat Tioltségvetésébesorolt intézményelgkoltségvetési

az

szolgáltatási díj hátralék ára készfizető kezességet vállal.
alapuló) szolgáltatási díjat
a kozkifolyo[on Áe.t (vagy a felek átalány mégállapodásán
megftzeti.
2.4.1

alatt hhala
Az ónkormanyzatkotelezi magát,hogy a szerződésfennállásának időtartama

(Új beruházás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagytámogatás feftásználáával) l_étesített
jelöli ki, re!éry, hogY az alább
vizlközművek hasznos xá{áru üzemelteté sére az Územeltetőt

vállalkozik, illetve

Üzemeltető
meghatározott mértékszerinii használati díj megíizetésére.az
nem ellenz;
kijelölését
iááguronberuházások esetén atámogatő az územekelő

illetően.a felek már most
beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat
igénybe
iuladhatja. meg a beruh áu,áshaz az Onkormányzat által
hogy
^z
megállapodnal<,
megállapodott használatiidőtatarnához
vett saját erő mértei a, azűjberubíuás üzeűettetővel
arányosítva.
elhatározásakor, illetve a
Onkotmányzal kötelezettséget vállal, hogy új beruházás
rnegállapodástól
lényeges folyamatairól az Uzámetűőt az esetleges használati
^z
beruhazás
fu ggetlenü l táj ékonatj a.

űj

Űi"Á

V. Eryüttműködési kötelezettség
1./

Felek

a

szerződés fennállása alatt (illetve

a

szerződés megsánése esetén az elszámolás

alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek,

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a

kiilönösen

az alábbiakra:

feltárása, megoldása,
közegészségugyet veszélyeztető vízminőségi problémák
a takarékos
a természeti ?oronasol ko*y.zettudatoi felhasználására tekintettel tevékenYség,
,r"nnliirkezelési feladatok (monitoring
vizszolgáltatási
stb.) megoldásában való
takarékossági elvarások, környezetszenrryezés csökkentése
eg$ittműködés;
kÖzlése,
a viziközműrr.l állupo tár4 meglnbásodására utaló jelzések, észrevételek
vízkorlátozás
bavártaesemények bejelentése,ázok elhárításával való kozreműkodés,

és

elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak meghatározása, illetve

elfogadása tekintetében szÜkséges

intézkedések, egyeztetések foganatosítása;

a
fogyasztal7oaiirrzetési-hajlandóságának növelésére irányuló meggYŐzés,
ai;naátetot csökkentése. Ú"n pont szerinti egytittműködési kötelezettség
a Közszolgáltvjó rész3ről történő szerződés felmondását alaPozhalja
megsértését'és
fogyasrtők az egy számlázási.
meg aZ a torulmény, ha'az Ónkormányzal teniletén a
íizetési
idősza1a számitott szolgáltatási díj lógalább 1l3_ával 90 napot meghaladó

a

késedelemb.

*".t. Az

Őnfurmaruyzat segélyezésigyakorlata (lailÖnÖsen a lakhatási

6

a segélYben
támogatásesetén) során kóteles megtenni mindent annak érdekében, hogY
részűlt fogyasztók a szolgáltatási díjhátralékukat csökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

jelen,okirat aláirásirtől
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól azzal, hogy a
fel sem jogosult, ide
egyik
gyakorlásara
számított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás
bekövetkezett jogszabálYváltozás
nem értve azt azesetet, ha,a szerződés megkötését követően
vagy olyan mértékben terhesebbé válik
eredményeként a ,r"Űődéu teljesítéselei'etetlenül,
megszüntetését, hacsak a
barmelyik féI részére,amely teher ésszerűen indokolj a a szerződés
f.l.k .o. tekintettel u srerrődérmódosításában nem állapodnak meg,
hatállYal, ha a Vallalkozó az
szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali
visszavonásra kerÜl' továbbá' ha
üzemeltetésre való jososultsaga (engedélye) megsrrinik^vagY

2.1Felek

a

a Yáltalkozó

a srolgá|tatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy,

félhez intézett Írásos nYilatkozaÍtal
azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik
felmondásra okot adó magatartás
gyakorolhatjáb feltéve, t o;y a felmondás közlése előtt a
a felmondást gyakorló fel,
vagy konilmény rn"gránt"Ésérekellö póthatáridöt biztosított

Az

3./ Mindkét fel jogosult

a

a másik
szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,

indokott nyilatkozatával
féllel írásban közolt és az ellenérdeű fél szerződésszegésóvel
időtartamon belül, az alábbi esetekben:
megszüntet ni a szerződéskötésétől számított 10 éves

a)

aVátlaltrozó szerződésszegése esetén, ha
jogosultságát elveszti,
a vállatkozó az §zemeltetésre vonatkozó

b)

aMegrendelő súlyos uerződésszegése esetéq különösen,

ha

j
ány zat meg sze gi,
a vá l Ia t ko z ó kizaró lago s szolgált atás i o gát az Ö nkorm
Ónkormányzat egy{ittműkÖdési
a V. 1. pon6an* utoisó bet<e'zdeseb eiÁgritett, az
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

idótartam elteltét
felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó l0 éves
6 hónapos
^rendes
bármelyik ,r"íiaaa fel jogosult a jelen megállapodást legalább
követően
(december 3l,) vonatkoző, írásban
felmondási idő tűzJsevel, és atárgy{v utolsó iapjára
közölt, indoklás nélkUli felmondás útján megszüntetni,
4.1

wLzátő

rendelkezések

során felmerülő vitás
I.1 szerződő felek egybehangzőan rögzitilq hogy e,sw{lűködésük
egymás érdekeire kölcsönös
kérdésekete, p.ouiíáákat inegkíserít táígyúásak űtlán,
írásban rőgziteni, amely
figyelemmel rendezni, és .nn.k során a megállapodásaikat
mellékleteit fogiak képezni,
ÁZsrátrupoaások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve

/

2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeáetések
keretén ueút :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Bbrsod-Abaűj-Zemp|én Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.
3.1 Amennyiben valamely kérdésaz územeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskorbán Vátlatkozó a Megrendelővel tartént előzetes targyalás, egyeztetés alaPján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvónytelensóge esetén a szerződés többi része érvénYesmarad,
Felek Ű'e*enytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolják.

A BoRSoDvíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes kópviselő rögÁti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláirását
megelÓzően) a B9RS oDy]Z Zrt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetértett,
5./

szerződés az okirat aláirásának napjával lép hatályba tekintettel arra, bagy az
^jelen
Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határazatával jóváhagyta, a
ónkormányzal
BoRSoDViZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
aláir ásár a felhatalmaáa.
Az Onkormányzal Képviselőtestületének tárgyban született határozata(l) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6.1

e

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a V5., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
kózműves szennyvizelvezetésről szóló 38lI995. (ry.5.) Korm. rendelet foglalt

rendelkezések az ir ány adők.

nrao, .4i]{,\,..

1.1

Miskolc, 20|l. november 29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

Tatárka József
polgármester

8

'' 1!

