Ja9 -.rt

-.t-

#q

1l

üzemrtrerÉg szenzőoÉs
mely létrejött

Nyésta Községi Önkormányzat (3812 Nyésta, Fő u. 18., képviselŐ: Bárdos Ferenc
pólgármester, ádószám: lSS4fiZla-0-0S, számlaszám: 54600188-10004043), mint
Megrendelő, másrészről

Borsodvíz Zrt. (székhely:3527 Miskolc, Tömösi u.2., képviselŐ: Ficsor Miklós cégvezetŐ,
cégjegyzékszám: 05-10:000142), mint Vállalkozó (továbbiakban VállalkozÓ) közÖtt az
alábbiaknak megfelelően:

Bevezető rendelkezések

v

a

vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. tv,
rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetési szezódés a
(továb6iaxban: Vgt.) 4.§-ra
Vgt. a,§ (2) bek_biá oeTiniátt t<oifetadat (kozs2olgáltatás) megszervezésére irányul, melynek
tirgv"'a' Vgt. 4,§ (2) bek. b) pontjában előírt szennyvízkezelésre vonatkozó kötelező

A Megrendelő önkormányzat
j
önkormányzati

utalva

feladat.

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szeződés megkötésére a Vgt. 9,§
tekintettel arra,
14 o"r-o"n foglalt ietrráta'imazaJátapjan péitlyázati eljárás nélkül került sor, kizárólagosan
Meg-rendelő önkormányzat résztulajdonosa az egyébként
nógv
o n [Órm á ny za{ok tu aj d o n ába n á ó B O RS O DV\Z Zrt-neU..
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Megál!apodás

1)
'

Megrendelő avizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény rendelkezései alaPján
2012. április 17. Íapjátől 2032. április 30. napjáig, 20 éves határozott időtartamra
üzemeltetésbe adja, Vállaltozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe Veszi, NYésta
Község tulajdonában lévő közcélú.szennyvízelvezető és tisztító rendszerét.

2)

Az Vállatkoző íeladata a szeződés tárgyát képező közcélú szennyvízkÖzműYe.!1

3)

A Vátlalkoző az önkormányzatnak, mint MegrendelŐnek elóre egyszer! használati
díjat fizet, azüzemeltetésre vonatkoző szerződés hatályba lépéséneknaPján.
po égvr."ri hasznátati díj a szennyvíz elvezető rendszerre vonatkozóan: 1.000.000

teljes körű, folyamatos és szakszerű műkodtetése a viziközművek Üzemeltetéséről
szólő21l2Oo2.'(lv,25.) KöViM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelően.

Ft+AFA.

4)

Azüzemeltetó Vállalkoző - az üzemeltetés tartama alatt - az ÖnkorrnánYzat résléYe
a létesítményekhasználatáért mennyiség arányos hasznátati díiat fizet a befolYt
szennyvíz csátorna árbevétel alapul vételével, az alábbiak szerint:
díjat, az
üzemánető Úattalkozo 2012. évle nem fizet mennyiség arányos használati
első év melyre használati díj kerül kifizetésre: 2013,
A mennyis.ig-"ránroi rrasinatati díj évente kerül megfizetésre, mértéke: az adott
évben befolyt árbevétel 15 %,a.
használati díjon
Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára jelen pont szerinti
meg,
illeti
nem
feltil bármilyen mállogcímen, egyéb díj Megrendetőt

5)

Felek rögzítik, hogy a be9zedett csatornadíj_Vállalkozót illeti meg,
és
A csatornar^üáiúú. ai;" zol2.évben: 569 FUm3+VTD+ÁFA a közületek
300 FUm3+WO+ÁrR a lakosság esetében
törvénynek
2012. évet követő években a díjmegállapítás a2O11.évi CCIX,
megfelelóen történik.
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A szolgáltatási díjat csökkentő tényezóként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhezbiztosított,

támogatást.

önkormányzati

a költségek

ellentételezésérekapott költségvetési, illetve

Megrendelő Önkormányzatjogosult a lakossági csatornadíjak állami támogatására,
az állam által a lakossági csatornadíjak csökkentésére adott támogatás a Vállalkozót
illeti meg, aki azt csak ezen szerzódéses rendszerre használhatja fel. (Önkormányzat
nyilatkozat a 2.sz. alatt mellékelve)

Megrendelő szavatolja, hogy a csatornadíj vonatkozásában 3. személynek nincs
olyan joga, amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és
megtartsa.
6)

Szeződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés időtartamát árképzés

szempontjából oszthatatlan egységnek tekintik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy
az 5. pontban meghatározott díjak az üzemeltetés kezdeti éveiben nem fedezik az
üzemeltető fajlagos ráfordításait. A késöbbi évek nyeresége biztosítja egyrészt a
kezdeti évek veszteségét másrészt a vállalkozó hasznát. Felek mindezekre tekintettel
a jelen szerződés 5. pontjában foglalt díj meghatározási módot alkalmazzák.

7)

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

8)

Vállalkozó

szerződés időtartama alatt kizárólag jogosult a kizárólagos
önkormányzati tözsvagyonhoz tartoző a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt

a

vagyontárgyak

bi

rtokl

ására,

h

aszn álatár a, h asznai nak szedésére.

pa 1. sz. melléklet egyben az áladolt viziközművek és egyéb eszközök átadásátvételi jegyzőkönyvének minősül, mely tételes leltár szerint tartalmazza a
viziközművek és egyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó adatokat, az

átadáskori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsökkenési
leírási kulcsokat,

Vá!ta!kozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szeződéssel birtokába került
kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyakra vonatkozó
használáti jogot nem idegeníti el, valamint azt nem pénzbeli hozz{lárulásként más
gazdaságitársaságba nem viszi be.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen izerződéssel birtokába került (és az
1. sz. mellékletben tételesen nevesített) viziközműveket és egyéb eszközÖket a
szeződés fennállása alatt a jó gazda gondosságával kezeli, és megtérítimindazon
károkat, amelyek a jelen szeződésben kikötött és a Vállalkozót konkrétan terhelő
köte ezettség e k fe ró h ató e m u as Áásából f a kad.
A Vállalkoiónax fel nem róható esetleges káresemények beállása esetén a
Megrendelő elidegeníthetetlen tözsvagyonát képező vagyontárgyakban beállott
károkat a tulajdonos köteles viselni.
l

l

l

l

Amennyiben a Megrendető/Önkormányzat a jelen szerződés 10., 11, és 13,
pontjábán meghatáózott kötelezettségét olyan mértékben szegi m_eg, hogy az a
Vallálrozo s}olgáltatási kötelezettóégét kizárja vagy jelentős . mértékben
akadályozza, továbbá, ha a hatósági ár megállapítása során a hatosági dr
megállápítója nem a jogszabályoknak, illetve a jelen szezódésben foglaltaknak
,"§r"t"io"á attapítla Áeó az adott évre a hatósági árat, úgy ebbe1 az esetben a
válTalrozo a jelen .="ádé. 3. pontja szerint Úeg nem fizetett használati díjat
arányosan, az'őt ért károk, illetve többletráfordítások erejéi9 visszatarthatja.
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Ha a Vátlalkoző kára vagy többletráfordítása (ideértve a hatósági díjban el nem
ismert jogszerű ráfordításait) a használati díj visszatartásával nem rendezhetÓ, ÚgY
ebben az esetben a Vátlatkozó jogosult az általa már megfizetett használati dÍjból

jogszerű igénye kielégítését
követelni.
a
illetve az ilyen igény teljesítéséért
A-használati díj jogizerű visszatérítéséért,
nek.
felé
íelel
Vá
l
lal
kozó
a
korm
ányzat
Meg rendel ő/Ön

9)

A Vállalkozó feladatai:
9. 1

Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:
biztosítja, hogy a csatorna és szennyvíztisztító telep üzemeltetése az
1995. évi LVÚ. törvény,,A vízgazdálkodásról", valamint a 38l1995.(lV.5,)
Korm. rendelet és a 21l2O02.(lV.25.) KöV|M rendeletnek megfelelóen
történjen,

biztosítja az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
2112002. (lV.25,) KöVIM rendeletnek
at<rreditált laboratóriummal
gyakorisággal szennyvízminóségi
szerinti
megfelelő ütemterv
mindenkori
üzemeltetést,
vizJgálatokat végez, ellenőrzi
szen nyvízm nóség i követelmények betartását,
gondoikodik a csátornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
ellátott területen keletkező
közművek
[oteles
szennyvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre
álló kapacitás keretein belül,
biztosíija a hatályos jogszabályoknak megfelelóen a tisztított szennyvíz
elhelye2ését,a keletkezett szen n yvíziszap kezelésétés el helyezését
folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
eMé§zi
karbántartási münkákat, ellenózéseket, beállításokat. szezódő felek
Yíz, és
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek
Tárgyi
kiadott
által
Szövetsége
Szakmai
Országos
Csátornáművek
rneghatározott
kiadványban
című
Eszközök Felújítása, Karbantartása
felújításnak nem minósülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minósül. Hivatkozott szabálYzat
a szerződés mellékletétképezi.

a

az

\y

a

i

a

által

a

a

9,2.

9.3.

Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
hatósági szervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek
"gyéO
intézéséról.
Elvégzi a csatornahálózatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intéáények által kibocsátott szennyvíz minőségének, mennyiségének
ellenőzéiét, a vonatkozó rendeletekben elóírt gyakorisággal.

és bóvítésiterveket

9.4.

véleményezia csatornabekötési

9.5.

A

9.6.

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
Úviisgatasaról, lehetőség- szerin-i- rendezéséról, a kivizsgálás

(vállalkozói

hozzájárűlás), a közcsatornába bocsátható szennyvíz mennyiségélgk,
rnlno.'egeneú' meghatározását, a rendeletben foglaltaknak megfelelően
adja még. Elvégii a közműegyeztetéseket (9áz, telefon, út, villamos
energia létesítésesetén).
közületi fogyasztók felé havonta, a lakossági fogyasztók felé a saját
ütemtervéneli-megfelelően elvégzi a csatornahálózati szolgáltatással
ka pcsolatos leolvasási és sám lázási feladatokat,

eredményéről a panaszost tájékoztala.

N-| űr
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9.7.

a szeruódés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
szeződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és

Vállalkozó

elemi kár elleni biztosítást is,
9.8.

9.9.

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után a Vállalkozó
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötetezettségét" Vállalkoző a fogyasztóval
szolgáltatási szerződésben köteles rögzíteni.

kötött

9,1o. Vállalkozó köteles

tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
fel m erü lt költségek m egtérítésikötelezettség éről.

10)

Nem képezi Vállalkozó feladatát:

1o.1,
'*.ú/

Pa

üzemeltetésre átvett létesítményenelőforduló beruházások,
a kivitelezési és
szavatossági hibák elhárításának vé9leges íinanszírozása. A
későbbiekben szükségessé váló rekonstrukciós és felújítási munkák
rekonstrukciók, pótlások finanszírozása, valamint

végzéséreés finanszírozására Felek külön megállapodást kötnek.

1o.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb
m távolságra telepített

1

ellenőző aknának, vagy ellenőrzó tisáítónyílásnak

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

1o,3, Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó helyi kisátemelők üzemzavar
el

hárítása, üzemeltetése, fenntartása és cseréje.

11) Avizi létesítményekkelés berendezésekkel kapcsolatos szeződés szerintijó

teljesítési

és garanciális, szavatossági igény érvényesítéseMegrendelő feladata.

12)

Vátlalkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésból eredő károk
megtérüléséhezszükséges biztosítások megkötéséről, és lehetóséget biáosít
Megrendetőnek arra, hogy a biztosításifedezet meglétéról meggyózódhessenek.

\!./

13)
'

Megrende!ő vállalja, hogy az üzeme]tetés ötödik événekvégére(2017), a lakossági
szennyvíz bekötések száma eléri a 41 db-ot, a nem lakossági szennyvíz bekötések
számá pedig azüzemetetés harmadik évének(2015) végéreeléri a 4 db-ot, Ezek
elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozónak elmaradt árbevételét,valamint
minden, ebből felmerült és igazolt kárát köteles megtéríteni. Megrendelő a lakossági
szolgáltatási szeződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz szükséges fogyasztókkal
kapósolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkül Vállalkozó részére
köteles teljesíteni.

14)

talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti
m ag asabb értékben határ ozza m eg,

Megrendelő
leg

a

15)

Jelen szezódés határozott időtartamra szól, Szezódő felek megállaPodnak abban,
hogy jelen üzemeltetési szerződés írásban, kizárólag közös megállaPodá..g!,
szüntethetó 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. vál

la l koz

ő az üzemeltetésre való jogosu ltság át elveszíti

M

rQr

5

17)

illeti meg, ha
A Vállalkozótazonnali hatályú, rendkívüli felmondásijog

felszólítás ellenére
a. A Megrendelő jelen szeződés 13. pontjában foglaltakat
s"rn, i"gy nem megfelelő határidóben teljesíti
b.

az 5. pontban
M. üzemeltetési szerződésból eredóen a csatornadíjakhoz
joga miatt nem juthat
rogran-á[ szerint,

hozzá.

^=^.e,-"iemélynek

a díjakon fennálló

Al.azonnalifelmondásjogátszeuődőfelekamásikfélhezintézettírásos

nyilatkozattal gyakorolhatják,

18)
19)
\r2

okból történó
üzemeltetési szezódés lejárta, vagy bármi 9.9y."b
állapotban _
működőképes
megszűnése esetén a rábízott izánnyviz, iiz*ozmaiet
_ adja vissza Megrendelő részére,
figyelembe ueuá nor*ál r<opást, elnáóznáIódást

Vállalkozó

az

"

együttműködésük során felmerüló vitás
Szerződőfelek egybeh9ngló9n rögzítik, hogy
Útján, egymás érdekeire
kérdéseket és problémákat r,igr.irénix-iariyaasoxmegállapodásaikat írásban
a
kölcsönös figyelemmet renoeznil"á* tnn"x §órán
kiegészÍteseit' illetve mellékleteit
rögzíteni, ameIy megállapodasor'letán iierződés
fogják képezni.

a

jogvita rendezésére tárgyalásos

úton,
jogvita
eldöntésére a
kerül sor, úgy a
egyeztetések keretén belül 30 nábon o"iú, ."",
Törvényszék-illeiékességétkÖtik ki,
felek a Miskolc Városi Bíróság, ill,;t;; á Úirtot.i

Amennyiben

20)

szerződő felek közötti

jelen szerzódésból eredó vitás
Felek rögzítik, hogy az _ üzemeltetésból ésónrormányzata
tulajdonában lévő
kérdésekben a Vállalkozóval'i,l;á;-16zseg
polgármestere jár el,
szennyvíz vizirtlzmú vonatkozás;ó;; ; Község'mindenkori
móooéítását igényli, úgy azt
Amennyiben valamely kérdésa) územettetésiézeződés
e kérdéskörben vállalkozó
alapján elókészíti,

"

úú;;"iárá úrténtelözetes

tárgyalás, egyeztetés

jogok és kötelezettségek
jelen szerződésből vagy annak részeiból eredó
szükséges,
engedménfifiéh"' a mas]x fél elózetes hozzá4árulása

21) A

többi része érvényes

szerződés
Az egyes rendelkezések érvénytelensége.esejina gazdaságilag lehetóség szerint
hatályos,
marad. Felek az érvényt"r"n,énJélkezést
egyenértékűrendelkezéssel pótolják,

22)

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba,

egYÜtt érvénYes,
Jelen szeződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel
a ptk. és - e jogintézménytszabályoző
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
irányadók.
_ egyéb hatályos i"öiráirarváxúán foglalt rendelkezések az

Miskolc, 2012. április 17,

Borsodvíz Zrt.

