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Csáki
yepy3szo,Alkotmá ny u,2., ké,pviselő;
il:YJ;§r"á"ttirregi önkormán yzat |3718_
öáxormanyzat (é7l7 Alsódobsza,Rákóczi
Barnabás polgármester), Alsódo.bsza iiázsegi
xti,"égi önkormányzat (3716
u.44.,képviselő: eűái-Károly polgárm"Ján-üi**alo"
rityan, po_lgármestÓ, Sóstófalva KÖzségi
úicsanálos,Hősök ür" l_,reóvióto: ;;;;#
Béla polgármester)' mint

önxormán yzat (371-6-so.iotátu.,xossutá'Ü.+a.,iepuirbto:-Sztrat<on
megrendelő, rnásrészről

BorsodvízZrt.(székhely:3527Miskolc,TÖmösiu.2',képviselő:Ficso.rMiklóscégvezetó'
vállalkozÓ) kÖzÖtt az
cégjegyzékszárn: óá-ió]ooor+zl, mini'vatiátxozo 1iovánoiaroan
aláóbiaknak rnegfelelően:
Bevezető rendelkezések

LVll' tv'
utalva a vizgaz.dálkodásról szóló 1995. évi
a
szerződés
Üzemeltetési
foglalt
(továbbiakban, vgt.j'i.§_á : ,rnzítix,. trogv a Jelen-okiratba
melynek
irányul,
ÁLőwn tas; megézervezésére
Vgt. a,§ (2) bek_beJ o,",nnúlt xoirelaoat-li,á
elóíÉszennyvíziezelésre vonatkozó kötelező
tárgya a Vgt. l.s'öi"'ú"r ni pontiadan
önkormányzati feladat
jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a vgt. 9.§
szerződőfetek megállapítják, hogy. a
pávai.,ti 9|járá: nélkÜl kerult sor, tekintettel arra'
í2) bek_ben foglalt í"ináá.árajárapjánaz egyébként kizárólagosan

A Megrendetó önko

rmányzatok

-

I?g;-;""ú;;áil;ld, öxáimanyráÖx'iésztulajdbnosai
rjo nso Dvíz zrt_nek.

oniórr?nvráx

turááonaoan

a

tb

Megállapodás

1)

1995, évi LVll, törvény rendelkezései alapján
Megrende lő a vízgazdálkodá.só t szőló
30. napjáig, 20 éves határozott
2011. december 1. napjától zoáÍ. november
állaPotban üzemeltetésbe
idótartamra'iiár"*"tJ§ó" áo;", Vallálkológeg.t-ekintetiKözségek tulajdonában lévő
e, so,ior"lva
veszi, Megyaszó, Alsódob_sza UJ.";;;ü;
közélú szenn}vizelvézetó és tisáító rendszerét.

2)

Az vállalk oző

szennyvízközművek
feladata a szerződés tárgyát Répező közelú
üzerneltetéséről
viziközművek
a
teljes köű, folyamato9_91 ,r"x*"rui muióotetese
követelményeknek
rögzített

szólő 21l2oo2, (lV.25.) KöúVú rendeletben

megfelelóen.

1z+üzemeltetés
Vállalkozó az önkormányzatoknak, mint Megrendetőnek
AFA, azaz
melynek összege 80,000,000,_Ft
időtartamá ra használati díjat fá,

3) A

szerint:
úvóróuánriltió fárint +áfa, azalábbi ütemezés

+Árn 2a1l.deember 01-ig,
Első ütern: 4o.o00.o00 rt
vonatkozó - Borsodvíz
Második ütem: 4o.00o.o00 rt *ÁÉn ^ii,ó,í"=olgáltatásrá
hatályba lépésének.napja,
Zrt-al köte náő ,
Alsóáobsza,úlcsanálos és sóstófalva
","oődés
A második ütem kifizetésénekit,ltéúiiúgy
jelen
lÖióii JÍerzőaést jeleniegi..üzemeltetővel
önkorrnán viii""
a Borsodvíz
"o'űóiízemtasía'
n"pon teÁonoia és az ivóiízszolgáltatásra
szerződés aláírásátkövető
ellátásához
szolgáltatás
a
és
zrt _ vel szetződéstköt határoz őí., ia éuás,iotit".tamra
szükséges vlziRözműveket birtokb a adja,

,z,z

r(T=

í,Í+

|2

Mindkétátutalásazalábbimegbontásszerintkerülátutalásra:

/

Megyaszó Község önkormányzatának
út 2
Cirn-'-gZra Megyaszó Alkotmány
adószám1 5349837,2,05

i;ilÉJr*

;

11

600006-00000000

-

polgármesteri Hivatala 2o,072,069 f{ +áfa

481 94a,46

Ft +áfa
Atsódobsza Községi Önkormányzat 5,904,000
ctÁ glfi Alsódobsza Rákóczi út44,
adószám:

1

öiááüiiar,

55457 96-2-05
rr

oooo06-00000000-13203454

Ft +áfa 15349961_2_05
úicsanálos Községi önkormán yzat 9.7B4.o00
Ó1* SZrO Újcsanálos,Hősök tere 1,
5349961 -2-05
iraÁrrria.:,l 1 600006-00000000_,1 5305360

adószám:

1

4,240,000 Ft
§óstófalva Községi Önkorrnányzat
óir, szrs Sóstófalva,Kossuth u,48,
adószám: 1 54397 01,2,05

]Járr.ria*

4)

:

1 1

+

áfa

600006-00000000, 13202226

düon
id.őtartamára je_len pont szerinti használati
üzemeltetés
az
hogy
rögzítik,
Felek
;gvéb oíj Megrendelőt nem illeti meg,
felül bármilyen más 69;í,ón;
vállalkozót illeti meg, A csatornadíj
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatomadíj
neá iaiossagi fogyasáók esetében) 455
2011. évben
a ciatoma-oú né'm lakossági fogyasáók
"nr"JnJrÖ"Úlörqö:};
Ft]m3 +vízterhelési'lliEiÁ, a 7t!t7rz;;;
vonatkozóan
i,ÁXO,etö, áaptári
'a évekre
esetében 559 Ft/m"ivizternetési Oi;*ÁrÁ'
,éóá{ani|fiai Rözüzemi szolgáltatási
a Megrendelő/önxoáö i^t-l3rioligi"a,
jogszabálYok
natarioü-áöáil"bilaiigt rendelkező
díjat (csatornadíj) -;,;úá;koi
árként köteles megállapítani.
szerint _ a legmag"."oo úloiagi
Fe

l

ek

ro

gzíti k,.

n"3[

ín J3]

?, ff,ff

'li:T:

u

iíiff Í::.#f §;i.=,iJ"áÓ:..ffi
n

[

:.a los;zabályi
megállapítani,'nog i
:::í,r?.Ztj,j§,l"iin, kell
igényeknek
felhaszná|ói
a.
illetve
jelen szerzooésne(.
tevő
követelrnényeknek, a
lehetővé
m"gT áindreöe1 ". biztonságot
megfelelve _ a
és egyéb

".ágáIrta9.

tevékenységek kifejtése köréoen

,:i'rcae="t"inv,litro

retmeruú kö-|tségekre, ráfordításokra

kiadásokra, így különösen:

qJ
a)avállalkoúsbavontviziközm!működtetésekörébenfelmerulőköltségekre
lnil"Jiia-rita., részentét,ügyfélszolgálat,t?,l, ..
igénYbe vett működtető
b) a vátlalkozó-'ü;;;;ii;téri"í"uá[.nvieo" 1ore!"n éi a megrendelóvel kÖtÖtt

működtetésére, javítá |ir:.,áz'etvárható _ technológiai színv.onalúfejlesáésére,
külön megáÖ;;;son aláburó
ileot9ren biztonságú és minőséget
avállalkozo áíiár árralmazoümeg;átt,
azo.

eszközök

c)

alkalmazására,
garantáló *"xrái- terxészrirtJáóű-'szakeáberek
Ízukségesképzésére,továbbképzésére,
ellátásfelelős önkorm ányzat részére
üzemeltetési jogviszony aríÁi-r,

d) az

e)

0

7V+,

fizetendö dijakra,

a felek külön

megállapodása alapján megállaPodott

és elfogadott

vek fej lesztésére,
méltányos üzleti nyereségre,
a hatékony girááÉóJas mellett elérhető
v iziközmű

za //il §

3

venni a közszolgáltatás
A szolgáltatási díjat csökkentő tényezóként kell figyelembe
kapott költségvetési, illetve

teljesítéséhezniztosít;tt
önkormányzati

á

[oltsegiex éiÉntétetezéier"

támogatást,

lakossági csatornadíjak állami
Megrendelő önkormányzatok jogosultak acsatomadíjak
csökkentésére adott
támogatására, i all"Á áftal a- rá[árragi§ze17ődé§ tárgyát képező rendszene
támogatás a vallalxoiot iir"t, *"g, aii Jebn"
csak, ezen szerződéses rendszerre
arányosított és kimuátátt ié.ret tiizarárágosan_
a 2.sz,alatt, mellékelve)
használhatja rer, (onűrrenvrátor nyilatkozat

7

nincs
hogy.a csatomadíj vonatkoz.ásában 3, szernélynek
Megrendelő szavatolja,
"rö"r.áá|avo=na
nbgv VállaIkozó a díjakat beszedje és
olyan joga, amerv
"ii,
megtartsa.
5)

6)

Szeaódőfelekmegállapodnakabban,hogyaz-üzemeltetésidőtartamátárképzés
úegrerroelő tudomásul veszi, hogy a
szernpontjáuot oszttiatatÉn ógiregnett'teriiút,
[ezoeti éveiben nern fedezik az
4. pontban ,.gr,uiárü"tt áiiár á. u.ámáitetes
évek nyeresége biztosítja egyrészt a
üzernelteto ra;rago§"iár*áitáárit. A késóbbi
haszn-át. peÉt< mindezekre tékintettel
kezdetiévek veszteségétmásrészt " ÁtÁíroró
oij megnatározási módot alkalmazzák,
a jelen szerződés+, iJ"tjaó"n foglalt
biztosított szennyvízelvezetés,
örrkormányzati tulajdonú _ viziközmű által
hatósági árat a MegrendelÓ'
mln1 l'"g*ájrr"bb
"varámennYÍ érintett ÖnkorrnánYzat a
szennyvíztisztítás,_ és-k;;ú,díját,
mint árhatóság jogosult megállapítáni.
állapítja meg
legrnagasabb hat;;Ö'-dr.}Óy:lg9s"!l^ i:"T:,^":,szegben
zat az egységes lágmagasabb hatósági
Amennyiben bármelyi[
'íiái enntett ont orriány
és az ettől
h"pit meg, ,i9!'á pgm:órpu hatósági árkülönbözetet
ártól alacsonyabb
ár közötti
f1o19i
eltérően alacsonyabb összegb"n ,"öárr;.oÉ ára!
szÜkséges
mégállaPításához
köteles Váltatkozónak megtéríteni.Á-ÜtÓJagi
Juét ,"g"lőző ev november 30, napjáig
díjelóterjes áést az;;dáÉrítá99léri;tett
ezen adatok figyelembe
a Vállalkozó köteles szolgáltatni, ^z aonrormanyzátor
árat, hogy az a
hatósági
legmagasabb
vételévelúgy röteiásef mégarlapjtani

Az

iaóeu

XezÖBnapjától alkalmazható legyen,

a lrgvlvet megelóző decnmber 31,
Amennyiben aZ M;"göili.;öTk9l.á.y;at
aí"Áesatlaptti"ara vonaikozó kÖtelezettségét
napjáig u r"grugJ§áúi--n"toragi
jágosun á úrgybvet m egelőzö évben meghatározott
elmulasztana, ugy áüüalr,ózo
,2grJartátni, és. a-Megrendelő/önkormányzat
hatósági árat alkalm ,ri,
ár megállapítáJa) közbenső intézkedés
^tárgyév}en
köteles a jelen ,r"oáoe=nun töópn lnutouaöi
miatt mulasztási kötbért fizetni,
vall"lx oző által a legmagasabb hatósági
"rrui...ása
mulasztási kötbér összege megegyez-ix'á
A
eyu9T megállapított hatósági ár
ána tett díjjavaslata,;lüÉ" tlgv}""t múerozti
szennyvízmennyiség
pozitív különbözeüh"f e, váliálko;; áítái Éirzámlázott
legrnagasabb
egységes
az
targ!áv ieiaanapiatd
szorzatávat. n mutasiiási kötbér a
Á"tO"áói ár elíogadásáíg alkalm azható,
szemben kártalanítási, kártérítési
Megrendelő kijelenti, hogy harmadik személyekkel nyzatokat nem terh e i,
nos önkormá
és egyéb kötelezeftlág"É. rörm űtu lajdo
iszapelhelyezés a Mag Kft
A megszezett jogait térítésmente.en-1riolgalmak éj
ieruráénl biztosítja Vállatkozó részére,
I

jogosl!! a,,kizálólagos
.
szerződés időtartama alatt kizárólag
1, sz, mellékletében felsorolt
szeződés
a
tarloző
hoz
tciz-svagyon
önkorrnányzati
ésére.
;ör;; aóvá i o,i rton aiár", ha szn á at ár a, hasznai n a k szed

Vállalkozó

a

l

Azl.sz.rnellékletegybenazátadottviziközművekésegyébeszközökátadástételes leltár szerint tarlalmazza a
átvételi jegyzőkönyué"n'*x minősü|, mely azonosítására vonatkozÓ adatokat' az
viziközrnűvek és
"ilil;r;xöróirriiza'Ki
és könyvsz"rinti erteret, az alkalmazott értékcsökkenésí
bruttó éi,nettó
átadáskori
leírási

kulcsokat.
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s.zeződéssel birtokába kerult
vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen.
'rninti:ü!._u_"gyoniárgyatra, vonatkozó
kizárólagos önkormányzati tözsvagyoniáx
pénzbeli hozzájárulásként más
használati jogot nem idegeníti el, valamint azt nem

gazdasági társaságba í]em viszi be,

jelen.szerződéssel birtokába keült (és az
A vállalko ző kötelezettséget vállal, hogy a 'vizi1özműy9ket és egyéb eszközöket a
1. sz. mellékletben iet"rör"njő nevesíófu)
gazda óóhooi*ágával.kezeli, és rnegtéríti mindazon
szenödés fennállása ;Étt;
és a Vállalkozót konkrétan terhelő
károkat, amelyek
"'i"ün-r.uEoaésnen"iittotott
l fa kad,
[átá r"rótt.eg ár re rúató el m ulasztásábó
káresemények beállása esetén a
A Vállalkozón"x iJ-n"nr róható
".átt"g"" képező vagyontárgYakban beállott
Megrendelő etioegáníthétetlen ttirzru"g|o'n át
XaróXat a tulajdonos köteles viselni,
t

10,, 11, és 13,
jelgl
.,s,zerződés
Amennyiben a Megrendelőónk9l1ányzat a
meg, hogy az a
szegi
pontjában meghatarizott kötelezettsegei ,olyal, 1n9rtekb9n
jelentős
Rizárja .y3gy
. mértékben
Vállalkozó szotgáttalasi kötelezettááget' megállapításá
hatósági ár
a
során
a6adályatza, to"d;;,;" a . áa1o sa1i ar
jogo"bályoknakl itÉwe a- jelen szerződésben foglaltaknak
megállapítója nem".
évre a natósáói árat, úgy ebben az esetben a
megfelelően állapítja ;;ö_;;
fizetett használati díjat
"9*
.19*visszatarthatja,
Váttalkozó a jelen l.éáOae, 3, pontja sz9|1t T"g
il;y;;* iz'őt ért[aór, irráve to,uuteirafordítások erejéig

Y

HaaVállalkozókáravagytöbbletráfordítása(ideértveahatÓságidíjbanelnern
visszata.rtásával nem rendezhetó, úgy
ismert jogszen1 rarioitasa]i) á _n"rrnaüti oij
már megíizetett használati díjból
ebben az esetben a vál|alkozo jogosúlt- ,i'ált"t"
követelni,
-ui..r"ierítéséért,
iooszenj igénye kielégítését
_ :l__^^ :^Á_,, +nliacítÁc
illetve az ilyen igény teljesítéséértá
f"ü;;;;Hii,,Jii ioi!=áru
rv."tok a válla l kozó felé egyetem legesen felel nek,
M

"dffi;iiiOrk.j"iá

9)

A Vállalkoző íeladatai:
gondoskodni, ennek keretében:
9.1 Köteles a rendeltetésszertíhasználatról
telep üzerneltetése az
biztosítja, hogy a csat;m; és sányvíztisztító
valamint a 38l1995.(lv,5,)
1995. évi LVll. to*env ,Á 1izgazaál<őaásról",
e" a ii)zooi..ttv.zsJ KöViM rendeletnek megfelelően

_

Korm. rendelet

történjen,

;j;ŰÚ;'

üze me lteté s fo lya ma!o,.:1gát

akkreditált"z taooratorium

i.í

e s_

i{9

s

a9

t

!
1
f ..
21noő2. (v,25.) KöViVM rendeletnek

"
gyakoiisággal . .szennyvízminőségi
megfelelő ütemterv szerinti
uzemá[etést, a mindenkori

vizsgálatokat

vegei,

ellenörzi

ái

izeóvvizminóség i rOvetelmények betartását,
jálr"Ji k a csáto;ah Ája"rion előforduló üzemi h bák elhárításá ról,
ó".
területen keletkező
köteles a x*rú"ár által ellátott
a rendelkezésre
,i"nnvui.ránnvisegái ioóáoni, elvezetni és megtisztítani
i

álló kapacitás keretein belül,
a tisztítoti szennyvíz
;i;t";íF hatályo-s ioJrráoalvoqlk megfelelően
elh e lyezését
és
kezelését
víziszap
;fi
' a kól eikórétt,="nny
áiiréő.i a folyam"iói üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
beállításokat, szeződő felek
-rárnantartásnak
karbantartási runxá[át, ellánózéseret,
és
minősülnek

;
;lÉ;út,

a yíz,

megállapodása ,l;pj;
által kiadott íárgyi
Csatomaművek or!!öo, ózakmai Szövetsége
meghatározott
Eszközök Felújításal-üro"nt"rtar" című kiadványban
a munka, ami a
felújításnakn., ,xinosrilo munxáR, valamint mindaz
minősül. Hivatkozott szabályzat
számviteli törvény ,iáiini r"roantartásnak
a szerződés melléklet ét képezi,

,,O(W

(v- / /{
lZíí)
r

r

l
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g.2,

r

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségüpvi, .
és
rornyezetvéáelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi
ÜgYek
ezen
illetve
n"tosági szervekkel való kapcsolattartásról,
vízügyi,

"lyáu
intézésérol.

9.3,

gazdálkodó szervezetek,
Elvégzi a csatoma hálózatba bekapcsolt üze.mj,
mennyiségánek
minőségének,
szennyvíz
intézményeratt"l kibocsátott
gyakorisággal,
előírt
óttenozeóet, a vonatkozó rendeletekben

9.4.

véleményezia csatomabekötési

és bővítésiterveket

(vállalkozói
mennyiségének,
hozzé4árulá.l, á r.or.r"tómába bocsátható szennyvíz
megfelelően
rninőségének meghatározását, a rendeletben foglaltaknak út, villamos
iveóii á xozmr;egyeáetéseket (gáz, telefon,

adja meg,

energia létesítésesetén),

felé. a, saját
közületi fogyasztók felé havonta, a lakossági fogyasáók
szolgáltatással
a
ütemtervénur-'r"gr"relően etúg.i q§at9rnahálózati
kapcsolatos leolvadási és számlázási feladatokat,

9.5. A

9.6.Gondoskodikazesetlegesfogyasztói.panaszok,reklamációk
kívizsgálás
kivizsgálásáról, lehetóség ,. szerin-i rendezáséről, a

t9

eredményéről a panaszost tajékoztatja,

a szeződés teljes

g.7.

Vállalkozó

9.8.

után a vállalkozó
közteruleten végzett hibaelhárítási munkák elvégzése
gondoskodni,
köteles az eredeii állapot helyreállításáról

időtartamára felelősségbiztosítási

továbbá tűz_ és
szerződést ror o"Éértvea kömyezetvédelmi biztosítást,
elemi kár elleni biztosítást is,

9.9.Hibaelháríiásimunkák,'tűrésiköielezettségétVálialkozóaíogiiasztóval
xói,itt szolgáltatási szezódésben köteles rögzíten i,

a íogyasztókal 1 hibabejelentés mó$áról,
esetén a
rrem rendetteieiszeni üzemeltetés miatt történt meghibásodás

9.10. Vállalkozó kötéles

táijékoztatni

égéről,
felm erult költsé gek megtérítésikötelezetts

1O)

Nem képeziVállatkozófeladatát:

1o,1.

Az

üzemeltetésre átvett létesítményenelőforduló . ,beruházások,
és
relonstrurciox,' pótlások íinanszírozása, valamint , a kivitelezési A
finanszírozása.
végleges
.
.r"-uáiorraói nioax elhárításának
felújítási munkák
és
rekonstúkciós
váló
szuxségeisá
későbbiekben
,eÖrá.ei" es finanszírÖzására Felek külön megállaPodást kötnek.

belÜli, attól legfeljebb 1
1o.2, A gravitációs csatomarendszeren, a telekhatáronellenőrző tisáítónYílásnak
í;;;ÉIiát"t"pit.tt etlenőzó aknának, vagy
hibák
a'n kimeneteli oldalán túli, belső háíózaton keletkezó Územzavarok,

elhárítása,

územzavar
1o.3. Az önkorm ányzati tözsvagyonhoz tartozó helyi kisátemelók
etrláiítása, üzáme|tetése, fenntartása és cseréje,

és berendezésekkel kapcso]atos szerződés szerintijó
,! A vízi létesítményekkel
,siávatossági
érvényesítéseMegrendelő feladata.
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es garanciális,
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teljesítési

/a

//')\
///-

6

12)

/

13)

r

14)

15)

§!,

16)

eázere

a

MegrendeIő

talajterhelés düát

legúagasabb értékben halározza meg,

a

mindenkori hátályös

törvények szerinti

szerződő felek megáltapodnak abban,
Jelen szerződés határozott időta.l?rra szól,
közös megál1apodással,
hogy jelen ur"*"rt"t".í szeaődés írásban, kizárólag
csak a 16' és 'l7'
aronnalihatállYal
uiáioaé'
szüntethetö meg, egyéb esetekben "
!ád; megnataroiótt esetekben mondható fel,
Megrendel ő

a

a. vállalko
17)

az

üzerneltetésból eredö károk
és lehetőséget biztosít
rnegtérüléséhez.r,j;;g;; oixó9ilaió[- megrötés.eió|,
meggyőződhessenek
Megrendeloner arii náöv " biáosítási fedezeimeglétéról
az üzemeltetés ötödik événekvégére(2016), a lakossági
-Jia^u
Megrendelő vállalja, hogy
eléri az 1320 db_ot,a neú lakossági szennyvíz
szennyvíz oet<otsslr
évének(2014)végéreeléri a 60 db_
bekötések számapJjig 62ü1."*"t"te" nráioix
a Vállalkozónak elmaradt árbevételét,
ot. Ezek elmaradásá'esetén Megrendelő kárát
köteles megtéríteni,Megrendeló a
ééigaiált
valamint minden,
szükséges
"bfulái*"rült
iz.erződésekkel, esetlege§ peres eljárásokhoz yállalkozó
lakossági szolgartjá;i
ettenertex megfizetése nélkül
foovasztókrat xapcsoütoi
"o"t.zotgalúiast
köteles teljes íten i,

Vállalkozó saját költségére gondoskodik

fel azonnali hatállyal, ha:
szerződést abban az esetben mondhatja

ző azüzemeltetésre

való jogosultságát elveszíti

felmondásijog illeti meg' ha
A Vátlatkozót azonnali hatályú, rendkívüli
foglaltakat felszólítás ellenére
a. A Megrendető lelen szerződ9, 9, pontjában
sem, vagy nem megfelelő határidőben teljesíti
b.

a 4, pontban
Az üzemeltetési szeződésből eredően a csatomadíjakhoz
fennálió joga mian nem juihat
a díjakon
foglaltak ,=áiin1 azaz3. szemétynek
hozzá.

Az azonnali

felrnondás jogát szerződő felek

a

másik félhez intézett írásos

nyilatkozattal gyakorolhatják,
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egyéb okból történő
üzemeltetési szerzódés lejárta, vagy .bármi
_
úizixozmtvet működőképes állapotban
megszűnése esetén a rábízott szennyvíz
részére,
_ adja vissza Megrendelő
figyelembe véve a no*airopást, elhaéznZroáást

vállalkozó

az

hogy együttműködésük során felrnerulő vitás
*zerződőfelek egybehangzóan rögzítik,
útjá1, egyrá: érdekeire
kérdéseketés proor"*ák"t *órirértir-iarlyatasox
megállapodá_saikat ,írásban
tigyelem-;el' rándezni, és ennek Jóran a
kölcsönös
illetve mellékleteit
kiegészítéseit,
jelen
iierzóoés
rögzíteni, amely ,n"öáir"póJások
fogják képezni.

jogvita rendezéséretárgyalásos Úton,
Arnennyiben a szeaődő felek közötti
neir kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a
egyeztetések keretén belül 30 napon belül
Borsod,AbaűyZémplén Megyei Bíróság
felek a Miskolc v"ib.i áiroság,' illetvá-a
illetékességétkötik ki.

2a)

Felekrögzítik,hogyazüz9y1ltetésbőlés-j.el9ns'7erződésbőleredóvitás

Alsóáobsza,Újcsanálos és SÓstófalva
-úáloonauan
kérdésekben a vaílÁIxozaval ruegyaiio,
r"y9 szennyvíz viziközrnű

Községek onxorranváiainak

el,
a xozségex mindenkori polgármeste.re,jár
igényli, úgy e
módosítását
szeződés
Arnennyiben valamety i-dáer__". uzemeltetási
Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egyeztetés
kérdéskörben vállaiti ooi
^
alapján előkészíti,
--')
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Ajelenszerződésbőlvagy'9nl-"krészeíbőleredőjogokéskötelezettségek
hozzá4árulása szükséges,
á ,ar'íÉfél előzetes

".dJo*e,,,v.rásenái
a szerződés többi része érvényes
Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén
Úályor, gazdaságilag tehetőség szerint
marad, Felek az érvénytelenrend.err..rÉst
ágr"nerteXű rendelkezéssel pótolják,
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hatályba,
Jelen szerződés aláírása napján lép

megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,
Jelen szeződés a szeződésben

Jelen szeződésben nem szabályozott \9rd"::íb_a1l'}_
i.i:,ijl9'ntézményt
e kezé se k az rán yad ó k,
ü a v" rúán f o g a t re nd
1""il Jr'ifüi,".jÉó
=r.
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