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képviseletében: Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke
mínt üzeme

lte

tő/váItalkozó vagy köz szolgáItató

az alulirotthelyen és naporr, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokról szótó 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8 § (4) bek-e, iutuiint' * ötv. s.5"1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról szÓlÓ
(2) bek_ b)
1995. évi LVII. *."(Üvatuiakban: Vsr) 4 § (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§
pontja a helyi onkormány zat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti az adott telePÜlés
1./

lakott területén

ivővizminőségu vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivőwzellátás, valamint
szennyvízkezelés
közszolgáltatás formáj ában történő megszerv ezésétés ellátásat.

Felek rögzitik_ a fenti pontban kötelezően elóírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más onkormányzatoka| egyrittműködve 1994. január 25, naPján kelt
goisopvlz zrt< akként, hogy az egyes állami tulajdonú
alapitő okiratial létrehonák a
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásaról szóló jogszabály szerint az érintett
oni<ormányzatokrészőea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
a apportálták,
ad ott helyí v iziközműveket az Üz e m e I te t ő r észlt énfiírsaságb
2.1

a jelen megállapodás megkotéséig - az
nem
értve - az Ónkormányzat, illetve a
alábbi beÉezdésben'említettközbenső időszakot ide
ivóviz
területén lévő lakossági és köztileti fogyasaók részéreaz Üzemeltető látta el az

Felek megállapitják, hogy az üzemeltető alapitásírtól

szolgáltatásiésaszennyvizkezelésifeladatokat.
január l-jére vonatkoztatva az
FeleT< a kózbenső időszakra utalva rögzitik, hogy 2010.
onkormányzat ráutalő magatartásával hozzájűit ahhoz, hogy a BORSODVIZ Zít.
tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
"gyr".-éiyes
tovaUUiatU an az ivőviz szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatokat,

.lt

(

Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy sem a B6RS9DVíZ
azaz
a közöthik fennálló kozfeladat e|IÍÚási'
korulírt szolgáltató oamit o, nem foglalták írásba
felek kifejezetten rögzitlk,
elemeit, ugyanakkor
közszolgáhatási jogviszony gyakorolt tartalmi
és a'ffitott teljesítésea jogszabályoknak
hogy az üzemeltető ,"oúíttutauumrvu*utos,
megfelelően történt.

(2)
jelen üzemeltetési szerződés megkotésérea Vgt- 9 §
Szerződőfelek megá liapirják hogy a
alapján koncesszió, paty-uti eljárás nélktil
bek. d) és e) pontjában foglart rerrrataim azás
(részvényese) az egyébként
kenilt sor, tekintettel arra, hogy a
rylry:r*nosa
I<tzárőlagosanönkormányzatoktr_rlajdon"ábanállóBoRSoDViZZrt_nek,

uűÁia

3./

kozfeladataként rneghatározotl
A jelen szerződéscélja, hogy aMegrendető/ónkormanYzat

Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában könilírt ivóvízellátást,
aVi-i- +,§ iZÍbek. bj pon6aUun körulírt szennyvízkezelést

a

(A
által teljesitett szolgáltatás Útján biztosítsa'
kozszo.gáltatás formáj ában, az üzemeltető
éofu,taúsűk vagy szerződés tárgyának
továbbiakban a jelen pontban köűlírt ,rá{eaii|ast
nevezve.)
II. Megállapodás

1.1AMegrendetőaVgt'HivatkozottrendelkezéseialapjánaszerződésbenmeghatározoLl
el|átásaérdekében Üzerneltetési
időtartamig a szerződéstángyaként ^"gi;áÁlsr.agatűas érdekében,
kozfeladat ellatása
szgrződéstaat urituít ora-za a vonatfozó
jogosult és koteles. az L 3, pontban
A, Váltalkozó u j"i"n ,""rződés utup:i"Laárólagosan
ó"7irr*irryZ"t kÖzigazgatási teniletén ellátni'
meghatárazott szolgáltatási tevekenysáj;;;
teljesíteni,
ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
A VáIlalkozójogosult az általanyújtott szolgáltatás az
kÖzigazgatási tertiletén
szolgiltitur-i.rr.nZ.t éket ÓnkormámYzat
formájában
személyektő| intézményektől,
_
^"gnuíároion
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő ;;;;;;,"*é!v?!,ő|;jogi
,"olgáltutári áqtent $ízdíj,szennYvíz- és
szervezetektől (továb6iakban: fbgyu;;;kj
csatornadíj ) b eszedni.
fogyasztókkal .kőaJzemi (szo|gáltatási) szerződést
A, közszolgáltaró jogosult és köteles a
zoí|YairánYadó izletszabálYzatot alkotni.
kötni, továbbá afogyasáőkkal kapcsoúr6fit,

A'Közszalgáltalókötelestörekedniarra,hogyafogyas,ztővalkotendóközüzemiszerződésta
jogviszonY létrejÓhet a szerzőőő
a
felek írásba foglaljak azza|,hogy
"ú.
ráuta

önálló fogyasztói

"r.rorr"iv

a

fogYasztő
az
valamint
történő yizlközl;ii rendszerbe való csatlakozősa,
állása,
kiulukitáru és a közszolgáltató rendelkezésre

b ^ő;;;;i"al
csatlakozási pontJn ieresáül

felek

fogy;;;i.k"l láásítendő
Ráii;ló ;;' afurtásnak minostit különösen

teljesítéséhez. sztikséBes eszkÖzÖk'
Szerződő felek rőgátik, hogy a szolgáItatás
vagyonát képezih ktilÖnÖsen, a
berendezése§ ui"ito"rritirrek a kozszolgaűtd 2ég. (n}omvonalas létesítmények,a
szolgáItatás tetlesitesenez sztikséges űzikozművek
éprtmények,technoiógiai berendezések' csatlakozási
szolgáltatás erratasatrá z rendeltéptileiek,
a a szolgáltatásba bevont egyéb targyi eszközök,

2.1

;;;Ó

,

//l t/

teljes kÓrŰ,
Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát képező kózcélÚ vízlkÖzmővek
3.1
szóló 2I/200Z, GV,25,)
folyurnuro, és szakszerű működtetése a vizikózművek üzemeltetésérŐl
megfelelően_
rovivnr rendeletben rögzitett követelményeknek

A

/

jogosult a.uerz2dés targYaként
4.1 VáIIaIkozó a szerződés időtartama alatt kizárólagosan
alapján a hatósági árként
definiált szolgdltatas teljesítésére,és a teljesített smlgáItatások
időtartama alatt az Územeltetőt
megállapitott szolgáltatisi dijak b.rr"Jé.éi".A, szerzidés
közigazgatási teniletén belül a
kizárólagos jog illeti ileg, hogy az ónkormanyzat
hl<tzárőtagosság kiterjed arra is, hogy az
fogyasztókt ől származóan júdelernre tegyen szert.
fogyasztóval kötött
közig;gaúsi hatá_raln. belül,

üzemeltető az elilriria*y^t
bővítse.
á.sarrupoaás alapján bekötéseket végezzen, szo|gáltatását

a

hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a síerződé,r.nn'áua, a alatt tulajdonosként
jogszabályoknak m_egfelelő hatósági árként közzétett dilak
kezeli, karbantafila, é§ _
_
beszeáésével biztósított fedezet esetén felújítja, bővíti.

A váIíalkazókötelezettséget vállal,

a

az árak megállapításáról

Felek rögzitlk,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor
irányúónak azza|, hogY a díjat ÚgY.kell
szóló 1990. évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik
_
j2q;?abályi követelményeknek, a jelen
megállapitani, hogy az fedezetet,llyultron
"
_ a szolgá|tatás magas minőségét
szerződésnek, illeú a felhasználói ig-ényekn.! r"_.éF.r:lve
felmenilő kÖltségekre'
és biztonságot lehetővé tevő tevókenységek túejtese korében
5./

ráforditásokra és egyéb kiadásokra, így ki,ilönösen:

a)
b)

c)
d)

e)

0

működtetése körében felmenilő kÖltségeket
(hibaelh áritás, készenlét, ügyfélszolgálat stb,), ,
vett működtető eszkozok
a vállalkozó rizemeltetési-ievékenfsége koiében igénybe
megrendelővel kötött ktilon
működtetésére, javitására, az etrraÁato és a
_ technológiai színvonalú fej lesztésere,
megállapodaso., iap,rló
és minőséget
a vállalkozó által alkal mazott/Űgbizott a megfelelő biztonságú
szükséges
azok
garantálő szakmai felkészültségúszakemberek akalmazásíra,

a

vállalko zásba

vont viziközmű

képzésére,továbbképzésére,
részéreíizetendő
az űzemeltetési jogvi szony alapján az ellátásfelelős önkormányzat
díjakra,
viziközművek
a felek lailon megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott
fejlesztésére,
16zletí nyereségre,
a Latékony lazdálkodás mellett elérhetó méltányos

venni a közszolgáltatás
szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként !.ll figyelembe
kapott költségvetési, illetve
teljesítéséhezuirtásitott, a költsé§ek ellentételezésere

A

önkormány zati támo gatást

m

-

Díjajánlato hatósági ár, szolgáltatási díjak

és _kezelés díját, mint
szolgáltatás és szennyvízelvezetés, szennyvíaisnitás,
jogosult megállapítani,
legmagasabu rrutorigi á. it uMrgrridrtő, mint árhatóság
I.1

Az ivőviz

(továbbiakban: dijajánlat) az
hatósági árak megállapitásához sztikséges díjelőterj_esáést
írásban köteles
1 5, napjáig a Vállalkozó
írmegállapítással erirritett évet megel őző év-december

A

szolgáltatni.

:/;

t"7

/

_ valamint az üzemeltető alapitási tönilményeire, illetve az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ; Ónkormányml
képező v',ikozm§ rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatak
üzemeltetőnat a
-aasraátasi
a
"e§ta1donát
módszer, illetve egységes díj kenil a|kaImazásra
vonatkozásauun .girJgJ.
en,
BÖilÖDvíZ zrt| auírtas akór r ö gátett szolidarit ás elvének megfel elő

A

dijajánIat

megfelelő
KözszolgáItató jogszatálynak és a szerződésnek
hatósőgi Írat (szolgáltatási
díjkalkulációja alapjan úgy kötele, *.garáp;tuni ,ui"g^ugusabb
íttől akalmazható legyen,
díj akat), ha g aza targye; t ezdőnapj

AZ

onkormányzat

a

10, napjáig a legmagasabb batősági fr
Amenrtyiben az ónkormányzat a tárgyév ]anyT
(u.l9e.ty. az'-Üzemeltető hiteles értesítését)
megál|apttására vonatkozó kbtelezettséiét
ai hiányaban - jogosult a kozolt díjajánlatanak
elmulasáa ná, vgy a iáilotkoró síteni.
szalgíítatási d íj at fel számítani, il l etve érvénye
*.g[r

?.l

tutáó

"ro

Felekmármostmegállapodnak,hogyamelnyib9nazonkormanyzaÍhatóságiár
összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval

megállapítására vonattóo neti felíóh;ámuhsztásáxa!
uaÁrv ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasáók me*érítesi igéű,
',reite, brio*áyr"t köteles az Üzemeltetőt káÍta|a.utani'
érvényesítene,úgy i-ÁlurZraruun

IV.

A

kötelezettségei
Vóllalkozó, illetve aMegrendelőjogai és

|.l A, Vallalkozó feladatai:
gondoskodni, ennek keretében:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerü hasznilatről

biztasiila,hogyaközműveküzemeltetéseaz1995.éviLVII.törvény,,A
rendelet és a 2I/2002.(IY'25')

Korm.
vizgazdálkodáiról,,, valamint a satggs.(N.5.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiaonságát,
(IV.25.) rovivrrn rendeletnek megfelelő
akkreditált laboratóriummal i-itns"oz.
és szennyvízminőségi .vizsgálatokat végez,
útemterv szerinti gyakorisággal ivóvíz_
minőségi követelmények betartását,
ellenőrzi az izemeltetést, a mindenkori
előforduló iiaemi hib ák elhárításaró l,
londo skod űá iarc, ruton
az ivővizmennyiséget. biztosítani és a
köteles a közművek által elláioJ tenileten
és megtisáitan a rendelkezésre
keletkező szennyvízmennyisegei fogadni, elvezetni
álló kapacitások keretein belúl,
a tisztitott szetlnyviz elhelyezését'a
biáosítja a hatályos jogszabáIyoknak megfelelően
keletkezett szenáyvíziizap kezelésétés elhelyezését
fenntártásahoz elengedhetetlen karbantartási
folyamatos
elvégzt
felek megállapodása alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat, Szerződő
országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a iir_ e, csatornaművek

a

*.*"ita

á|talkiadottTárgyiEszközökFelújítás4Karbantartásacíműkiadványban
munkák, valamint mindaz a munka, ami
meghatározott felújításnak n.* *iná*lő

számviteli;;áy

szabáIYzaÍ
szerint kÁantartásnak minősúl. Hivatkozott

szer ző dés mel l ékl etét képezi,

/'

/l*

,lj

y

a
a

/

vízűgyi, kömyezetvédelmi,
I.2.1 Gotdoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
és egyéb hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi
kapcsolattartásról, illetv e ezen ügyek intézéséről,
szervezetek, intézmények
I 3.1 Etvégzi a csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, .gazdálkodó
minőség;nek, menn}iségénekellenőrzését, vonatkozó

a

által kibocsátott r^"inyro

rendeletekben előítt gyakorisággal,

és bővítésiterveket (vállalkozói
1.4.1 véleményeziaz ivőviz és csatornabekotési
szennyvíz mennyiségének,minőségének
hozzájírulás). Elvégzi a közcsatornáb^a bocsátható
megfelelően adja meg, Elvégzi a
meghatározását, J rendeletben foglaltaknak
létesítésesetén),
r.oáti.ev.ztetáseket (gaz, telefon, út, villamos energia
a

saját ütemtervének megfelelően

1.5./ A közületi és a lakossági fogyasaőkfelé
fel adatokat,
iro,tgaftxas sal kap cso lato s leo lva sási és számlázási

elvégzi a

kivizsgálásáről' lehetóség

panaszolq reklamációk
1.6./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói
a panaszost tájékoztatla,
szerint rendezéséror, u tiui"Űálás eredményéról
T.7.! yallatkozó
a

a

szerződést kÖt' beleértve
szerződés teljes időtartamára felelŐsségbiaosítási

kar elleni biztositást is,
környezetvédelmi báoritast,iorraubátűz_ és elemi

utárr
1.8.t közteruleten végzett hibaelhíritást munkák elvégzése

a vállalkozó

köteles az

eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,

YóIlalkozó
I.9.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettsógét

a

fogyasztóval kötött

szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni,
hibabejelerrtés módjaról, n€m
1.10./ Yátlalkozó kötele§ tájékoztatni a fogyasztőkat,.a
esetén a felmerült koltségek
rendeltetésszerú üzemeltetés miatt tártJnt áeghiuasoaas

megtérítésikötelezetts égérőI.

izemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
1.t1./ yállatkozósaját költségére gondoskodik az
biáosít MegrendelŐnek arra' hogy a
szükséges biztosítá'sok *.döt#rőL ,és lehetőséget
biztosíiási fedezet meglótéről meggyőződhessenek,
szerződés megkötésével,
Vállatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a köújzemi
1.12.1
ésjogait a közműves ivóvízellátásáról
valamint a fogyasáókkal kapcsolatos ttii.t"".ttrégeit
31llggi, GV 5 ) Korm, rendelet szabályozza,
és a közműrr", ,".nnyui ie1iézetésről szóló

A

2.

l A Megrende lő feladatai:

esetleges Peres eljárásokhoz
2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel,
ellenértékmegfizetése nélktil
szükséges fogyasztókkal ápcsolaios adatszolgáltatást
Yállaliozó részérekötele§ telj esíteni,

,,

7' ,"'J

t

/

/

,

Megrendelő a talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti legmagasabb
értékbenhatározzameg.

2.2.1

2.3 .l

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hlbaelháritás, karbantartás, felÚjítás) a
fizetése néllail
feladathozszükséges mértéúga település köaeruleteit kulon ellenérték
használj a, igényb e ve gye.
i"timeguetésébe sorolt intézményelqkOltségvetésiszervek

az izemeltetéssel összefiiggésben (lailönösen

; ohőáa"yr"r

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
koikifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási díjat
megftzeíí.

a

időtartama alatt általa

2 4.1 Az ónkormányzatkőtelezi magát,hogy a szerződésfennállásának
és tulajdonát kéPező
(saját forrásból vagy támogatás fehásinálasaval) t_étesített(új beruházás)

feltéve, hogY az alább
viztkőzművek hasznositásáruüzemeltetésére az Üzemeltetőtjeloli ki,
(Izemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértéks"eriníi hasztálati díj megfizetésére az
nem ellenzitámogatott beruházások esetén atímogatő az Üzemelterókijelölését

a felek már most
beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően
által igénYbe
^,
megállapodnalg hogy az nemhaladhatja meg a beruhánáshoz az Onkormányzat
használ ati időtartamáhaz
vett saját erő mértékű, az il beruházás üzeieltetővel megállapodott
arányosítva.
illetve a
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor,
megállapodástól
használati
beruházás lényeges folyamatairól az Üremetúőt az esetleges

űj

fiiggetlenü

l

táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség

a

szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott együttműkodésre kötelezettek,
1./

Felek

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a

a

szerződés megsánése esetén az elszilmolás

különösen

az alábbial<ra

megoldása;
közegészségügyet veszélyeztetővízminőségi problémák feltárása,
a természeti ?őrorrásot ko*y"zettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
rr"nnyiirkezelési feladxok (monitoring tevékenYség,
vizszolgáltatási
megoldásában valÓ
takarékoss ági elvárásolq környez etszennyezés csökkentése stb.)
együttműködés;
a viziközmű,r.il állupotára, meghibásodására utaló jelzések, észrevételek kÖzlése,
havária események bejelentése, azok elháritásával való közreműkódés, vízkorlátozás

és

elrendelése;

a

szolgőltatási díjak megbatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedések,egy erte,tések foganato sítása;
a
a fogyasxól 7adiinzetési hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés,
kötelezettség
oilnaátetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési
Ágsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alaPozhatja
u, a korulmény, haáz Onkormányzal teniletén a fogyasztők az egy számlázás|
^"§
időizakra számttott' szolgáltatási dij légalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
a lakhatási
késedelembe esnek. AzÓnkormánymtiegélyezési gyakorlata (krilönösen
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támogatás esetén) során kóteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesült fogyasxók a szolgáltatási díjhátralékukat csökkentsék.

VI.

A

szerződós időtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől az.zal, hogy a jelen okirat aláirásátől
jogosult, ide
számitott 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem
nem érrve azt azesetet, ba a szerződés megkötését követően bekövetkezettjogszabálYváItozás
válik
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé
a
hacsak
megszÜntetését,
bármelyik fel részére,amely teirer ésszenien indokolj a a szerződés
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
esetben mondhatják fel azonnali hatállyal, ha a Vállalkozó az
ha
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerÜl, továbbá,
a Vállatkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

2.íFelek a szerződéstabban az

Az

azannali felmondás jogát szerzőőő felek a másik félhez intézett Írásos nYllatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, Úoáy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adó magatartás
iágy kóruláen}..grÁnt"Úsére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fel,

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdeúfél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
3./ Mindkét fél jogosult

megszüntetrli a szerződéskötésétől számitott 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben.

a) aVállalkozó

szerzódésszegése esetéq ha

a Váttalkozó az űzemeltetésre vonatkozó jogosultságát elvesai.

b)

aMegrendelő sűlyos szerződésszegése esetérr, különösen,

ha

a Vállatkozó kizarólagos szolgáltatási j ogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utoisó bekeidesébenrógzitett, az )nkormányzat egytittműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követöen bármelyik rr"riaaa fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyéi utolsó napjára (december 3l.) vonatkozÓ, Írásban
közolt, indoklás nélkiili felmondás útján megszüntetni.
4.1

A

\/[I. Zárő rendelkezések

I.1 Szerződó felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés problóáákat megkísérliktargyalások útján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rendezni, és ennók során a megállapodásaikat írásban rögziteni, amely
rőgattapoaások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellókleteit fogiák kéPezru-
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2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeáetések
Miskolc Városi
keretén ueút :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldontésérea felek a
Bíróság, illetve a Bbrsod-Ab aúj-ZemplénMegyei Biróság illetékességétkötik ki.

ÚgY e

3.1 Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli,
kérdéskörbón Vátlatkozó a Megrendelővel tartént előzetes tárgyalás, egYeztetés alaPján
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek ű'e*enytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ak.

A BoRSoDvíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőságelnöke, mint cégbeje9iÍzett
(annak aláirását
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerzódés tartalmát
egyetértett.
azzal
a
és
megelázően; a nons obva Zft. Igazgatósága megtárgyalt
5./

A

jelen szerződés az okirat aláirásának napjáva| lép hatályba, tekintettel arra, hogY az
jőváhagYta, a
onkoimáruyzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
polgármestert
a szerződés
BoRsoDvIz zrt{ a kozszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a
6.1

aláir ás ár a felh atal mazta.

Ű

Ónkormánynr Képviselőtestületének

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

lelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

-

jogintézménYt szabálYaző
Ie|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és - e
és a
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásrÓl
foglalt
Korm.
közrnűves szennyvizeliezetésről szóló 38/1995. GV.5.)

rendelet

rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 2011 november

Mályi,
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Mályi Önkormányzat
viszokai István

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

polgármester

8

l]

!

\ll tit;nll

--+xzt LríLtús,\drc
,

29.

\ \,7-,\1,1 lt(}lt ]/

tl

