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Fő út 35,, képviselő: Tóth
mely létrejött Pányok Község önkormánY=*1 !19r,l,PánYok,
valamint a GW-Borsodvíz Kft'
lstván polgármester) a továbbiakban, *ini rvr"giendelő,
mint Vállalkozó között, a
(székhely: 3527 űirxot., Tömösi u2,) a tóvábbiakban,
üzemeltetése tárgyába n,
irl"ór"ná" lő tu lajdonát képező csatornahálózat
rendelkezései
vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll, törvény
időtartamra
éves
20
1, napjától,
alapján,a megtekintett á|lapotban 2009.janyár
veszi, Megrendelő tu|ajdonát
üzemeltetésbe adja, Vállalkozó üzemeítetésbe
(1.sz. melléklet) szerint, A
képező csatornahálózatot, a részletes műszaki leltár
(2.sz. melleklet) jelen szeződés
leltár és az átvételre vonatko-Jó Jelyzőxon yv,
elválaszthatatlan részétképezi,

1.) Megrendelő

a

2,)MegrendelőésVállalkozórögzítik'hogyabeszedettcsatornadíjVállalkozótilteti
meg. A csatornahasználati oil 2ÓoÓ.i"n

iű

l.napiatól 540_FVm3+WD+ÁFA,

AhatóságidÍjfedezimindazonkoltségeketés-ráfordításokat,amelyekarendszer
meghatározoit szolgáltatási határon belüli folyamatos

jelen ..".rádéru"n

működéséhez szükségesek,

AhatÓságicsatomadíjmértékeéventekiigazításrakerulatervezettfajlagos
előírása alapján,
feltételeinek
ráfordítás és a Tárcaközi Bizottság támogatási

adott támogatás a
ál|am által a lakossági iiatornaiilat< csökkentésére
Üzemeltető olyan
vállalkozót illeti, aki azt *ui " célra használhatja fel. Az állami támogatást
amilyen mértékű
mériékben csökkenti a tat<ossáji csatornadíjat,

Az

kap a lakossági fogyasztás után,

AvízterhelésidíjjogszabályszerintikiszámításaésbeszedéseazÜzemeltető
kötelessége.

3, személynek nincs

Megrendelő szavatolja, hogy a csatornadíj vonatkozásában a díjakat beszedje és
olyan 1og.,";;át;;ö"natá voiiá ,.l, n,ogy Vállalkozó
megtartsa,

3.)AMegrendelőkötelezimagát,hogyazúzemeltetésiszeződésidőtartamaalatta
beterjesztendó
csatomaoijárat Vállalkozó'évJrrte december o1, napjáig

díjkalkulációjaalapjánmindenévoecembe13.1napjáigképviselőtestületirendelettel
rendeletben történik,
állapítja meg. A megállapított űax xo=zététe.leönkormanyzaii
melyek éverite jelen szeződéshez csatola ndók,

4.) A Vállalkozó

4.1.

feladatai:

ennek keretében:
köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni,
1995. évi LXVIl, tÖrvénY ,,A
biztosítja, hogy a csatornah álózatüzémeltetése az
a
Korm rendelet
3B/1995.(lV
vrzgazááimodásról" u"r"rint
rctlggz..(v11.14.)KHVMrendeletnekmegfelelóentörténjen,
oiztoiiüa' az üzőmeltetés folyamatosságát és biztonságát,
gondojkodik a csatornahálózaton előfoiduló üzemi hibák elhárításárÓl,
kaÓantartási
elvégzi a folyamato. u.emuit"l fenntartásához elengedhetetlen
megállapodása
felek
szeződő
munkákat, ellenőzésekát, beállításokat.

_

a

és

)

_
_
_

-S
alapjánkarbantartásnakminősülnekaMagyarViziközmű'Szövetségáltal
_ben kiadott Tá rgyi riixo.or Fel új ítási zabályzala című kiadványban

2OO7
valamint mindaz a munka,
n.,"gnáÜioiáti felújítáinak nem minősülő munkák,
A szabálYzat ide
ami a számviteli törvény szerint karbantartásnak minósÜl.
vonatkozó része a szez'ődés 3.sz._ú mellékletétképezi,
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az élet_ és

balesetvédelmi, közegészségügyi, vizügyi,

4.2.

Gondoskodik

4.3.

üzemi, gazdálkodó szervezetek,
bekapcsolt
-Elvégzi a csatornahálózatba
-lliar kibocsátott iiennyurz minóségének, mennyiségének

munkavedelmi fogyasztóvédelmi és
környezetvédelmi teruóvereti, túzrendeszeti,
illetve ezen ügyek intézéséról,
egyéb hatósági ,r"rJrir,ár-uáló kup..olatiartásról,
intézményex

előírt gyakorisággal.
ellenőzését, a ünatxozó rendeletekben

4.4Véleményeziacsatornabekötésiésbővítésiterveket(územeltetőihozzájárulás),
aközcsatomábabocsáthatÓszennyvizmennyiségének'minóségének
megretejoen adja meg. Elvégzi a
meghatáro rÁrá, á rendeletbe; foglalÚ[áak
esetén),
uillu*os energia létesítés
közműegyeztetéseket (gáz, telefon,-út,

díjas fogyasztók felé a saját
A közületi díjas fogyasztók felé havonta, a lakossági szolgáltatással kapcsolatos
ütemtervének megfelelően elvegl-a csatornanátózáti
leolvasási és számlázási feladatokat,

4,5,
4.6.

Gondoskod |k

lehetőség

kivizsgálásáról,
a Panaszost
eredményéről
renoézésérZÍ,--.kiuir.gálás

az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk

..olnt

tájékoztatja.

Y

4,7.Ahelyikisátemelők(ingatlanonbelüli)Územzavarelhárítása.

4.8.Gondoskodikalétesítményeküzemeltetésesoránészleltkivitelezésihibák
Megrendető felé történő bejelentéséről,
létesítményekkel_és berendezésekkel
Nem tartozik vállalkozó tetaoaixáieo" a
azt a Vállalkozó
kapcsolatos garanciális és ,.uu"ioiiagi igény.érvéÁyesítése,
bejelentése

4,g.

""i.pjá;;

_
Megrendelő _ mint Beruházó végzik.

a fogyas|óQa,hibabejelentés módjáról, nem
vállalkozó köteles tájékoztatni'*"ii
tortént h*e3hibásodás esetén a felmerult
üzemelteté,
rendeltetésszerű

költségek megtérítésikötelezettségéról,

Vállalkozó a fogyasztóval kötött
hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét"
szolgáltatási szeződésben rögzíti,

4.1o. A
5.)

Nem képeziVállalkozófeladatát:

Agravitációscsatomarendszerenatelekhatáronbelüli,attóllegfeljebblm
ettenőrző tisztítónYÍlásnak a kimeneteli
távolságra telepített ellenórző "rűn"t , vágy
hibák elhárítása,
a oetsá hátozaton keletkezó üzemzavarok,
oldaláig

munkák végzése,
A rendszeren előforduló rekonstrukciós és beruházási

6.) Megrendelőfeladata,

6.1

engedélYeket. - a vízjogi
Megrendelő a működéshez szükséges hatósági vitlalkozó.r.észére, Jelen
üzemeltetérí..g"jáiy lúot"reu"l_ oes".ezi és átaója
engedélyek, átadását
szeződés aláírására a működéihez szükséges naíósági
másolátban e szérződéshez csatolandók,
követóen kerülhet sor. Az
"ng"d"iv"r
melléklet),

(4. számú

ó

|-t,

Y--/

J

Megrendelő gondoskodik

6.2

megkötéséről,

a

megfeleló mértékűvagyonbiztosítási szeződés

beruházási munkák végzése.
és Derul
onr**.,u, es
A rendszeren előforduló felújítási,rekonstruKclos

6.3

szól, így az,l, pontban meghatározott idő
l.) Jelen szeződés határozott időtartamra
írásban szüntethető meg,
eltelte előtt csak a felek közös megegyezésével
az esetben mondhatja fel azonnali hatállyal, ha
8.) Megrende lő a szeződést abban
elveszíti,
vállalkozó az üzemeltetésre való jogosultságát
illeti meg, ha az Üzémeltetés

Vállalkozót azonnali hatályú, rendkívúlifelmondásijog
okból válik lehetetlenné,
nem Vállalxozo telaoaiát Éep".o egyéb

9.)

Az
nyi

l

azonnali felmondás jogát szeződó felek

a

másik félhez intézett írásos

atkozattal gyakorolhatják,

vagy bármi egYéb okból tÖriénő
1O.)Vállalkozó az üzemeltetési szezódés lejárta,
működőképes állapotban
megszűnése esetén a rábízott csatomárendszert
adla vissza az
figyelembe u"uá-- u normál kopást, elhasználódást
önkormányzatnak.

jogok
szeződésből vagy annak részeibőt eredő
11.)Jelen
'
szükséges,

és kötelezettségek

'ánguorenyezesenez a re'íár elözetes hozzájárulása
szeződés többi része érvényes
Az egyes renoJr<ázásek érvénytelenségeesetén a gazdaságilag lehetőség szerint
hatályos,
marad, Felek az érvénytelenrendelkezést
egyenértékűrendelkezéssel pótolják,

12.)

a

csatomarendszeren harmadik, sz-emélynek
joga, amely vállalkozó jelen
(természetes vagy jogi szeméryn& 1 nincs. olyan
izerzódés szerinti üzemeltetését akadályozná,

Megrendelő szavatolja, hogy

a mellékletekkel együtt érvényes,
Jelen szeződés a bevezetőben, továbbá

JelenszezódésbennemszabályozottkérdésekbenaPtk.és_ejogintézménytszabályozó
_ egyéb hatályos ;ogi);balyoxoán fog lalt rendelkezések az irányadók.

Dátum:

:.ca|,d,tc,'a1,
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MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött

Pányok Község onkormán yzata

(38_98

Pányok, Fő út 35,, képviseló: Tóth lstván), mint

Megiendelő (továbbiakban: Megrendeló)
u.2., cégjegyzékszám:05-09-008638, Adószám:
.;257ga84-2-05, , xeduiráio, Éicsortvtixlós ügyvezető), mint korábbiVállalkozó

GW_Borsodvíz Kft. (g527 Miskolc, Tömösi

05_10_000142, Adószám:
G527 Miskolc, Tömösi u.2., égjegyzékszám:
kÖzÖtt az alulírott
Vállalkozó
mint
11o72og2_2_05. kepviselő: Hámori nttitáné cegveiátój,
napon és helyen, az alábbi feltételekkel

BoRsoDVíz nt.

:

Vállalkozó (GW-Borsodviz Kft')
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Megrendelő és korábbi
jÖtt létre a Megrendelő tulajdonát
között 2008. december 31. napján ,ir"ááTt"t"si szeződés
képező csatorna hálózat üzeme ltetése tárgyába n,
a költségek hosszútávú
2. Felek rögzítik, hogy a közművagyon hatékonyabb műkodtetése,
4l2oo9.10.12 határozatával a csökkentése érdekébőn a BoRSoovíz Zrt. §ázgatósága
a BoRSoDvÍzzrt,2o1o, január 1,
Felügyelő Bizottsájógyetértésével-.. indítványo.t", nosy
Felek
óárirKft._től tetles ioúen o"gy" áTa szolgáltatási tevékenységet,
napjával a GW_Bors-iJóoán
2009.
előreláthatólag
áon§ÓÓvíz'2rt. közgyúlése

rögzítik, hogy

"
decemberében dönt.

"

szeződés 2. pon!áratekintettel megállapodnak abban, hogy 201o_]11T.r.l
Kft. helyett a BoRsoDVlZ
napjától az 1, pontú megnátáro2ot teülete;n a Gw_gorsodvíz

3. Felek

a jelen

Zrt, üzemeltessen.

üzerne]tetési
4. Felek egyetértő aláírásával a jelen szeződés 1. pontjában meghatározott
módosítják, hogY
szeződést a 3. óontü"n rogátett alanyváltozásia tékintettet úgYterületén található,
Megrendelő 2a1o, január 1. napjálól ü"t+:,::l:.*j" Megrendelő
mint Vállalkozónak a
tulajdonát képező csatomah álőzatot a B9RS9DVíZ Zrt._nek,pontja alapján,
(2) bekezdés e.
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 9.§.

nem érinti az 1, pontban
szerződő felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített alanyváltozás
változatlan tartalornrnal rnaradnak
megjelölt üzemeltetési szeződé9_egvé' |onqáit, azok
i"ni'ú"gr"ndelő és a B6RSoDvíZ Zrt. mint Vállalkozó között.

5.

január_1:.TpjátOt 9 i9]"!
6. Szerződő felek kifejezetten hozzí4árulnak ahhoz, hogy 2010,
eredő GW-BorsodvízKft.'t
szerződés 1. pontjában meghatározott uiámefietési szeáóoesből
BoRSoDvízzr1, átvegye, illepe a GW_
illető jogokat teljes könjen, iáltozatlan tártátommal a
tartalommal átvállalja,
Borsodvíz Kft,-t terhelő kötelezettségeket teljes körűen, változatlan
rnegszűnik és
7. szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatálya
tekintik
felek a jelen megállapodás 1. pontjáoan ,éóÉ"tarozott-ir9T9l§l9si_szerződést
a
kÖzgYŰlése
BoRSoDVÍz zrtérvényesnek,abban a nem várt esétoen, "rénnyiben a
átvételét nem tá m ogatja,
szol gá ftatási tevékenyseg

6oo- l!le^,
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mely létrejött

Pányok Község onkormányzata

EGÁt_

lnPoDÁs

(38.98 Pányok,

Fő út 35., képviseló: Tóth lstván), mint

Megiendelő (továbbiakban: Megrendelő)
u.2., cégjegyzékszám: 05_09-008638, Adószám,
mint korábbiVállalkozó
12573084-2-05, , xedui.áio, ÉicsorMixlós ügyvezető),

GW_Borsodvíz Kft. (g527 Miskolc, Tömösi

Adószám:
(g527 Miskolc, Tömösi u.2., égjegyzékszám: 05_1o,o0o142,
alulírott
az
kÖzÖtt
Vállalkozó
mint
11o72og2_2-05. kepviselő: Hámori Rttiiáné cegveietój,
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

BoRsoDVíz z*.

Vállalkozó (GW-Borsodviz Kft')
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Megrendelő és ko.rábbi
jött létre a Megrendelő tulajdonát
között 2008. december 3,í. napján ur"ááTt"t"si szezódés
ké pező cs ato rn a h á lőzat üzeme lteté se tá rg yá ba n,

a költségek hosszútávú
Felek rögzítik, hogy a közművagyon hatékonyabb műkodtetése,
4t2oo9.10.12 határozatával a csökkentése érdekébőn a BORS oavíz Z*. §ázgatósága
a BoRSoDvízZft,2o1o,január 1,
Felügyelő Bizottsájégyetértésével_indítványort", nooy
Felek
óári"Kft.-tól terles xórúen u"gy" áía szolgáltatási tevékenységet.
napjával a GW_Bors-iJóoán
2009.
előreláthatólag
eon§óóvíz-2rt. kozgYÚlése
hogy

2.

rögzítik,

"
decemberében dönt.

"

hogy 201o_]11Y:l:j
3. Felek a jelen szeződés 2. pontláratekintettel megállapodnak abban,
a BoRSoDVlZ
helyett
Kft.
napjától az 1. pontú megnátározott terulete;n a Gw_gorsodvíz

Zrt. üzemeltessen.

üzerneltetési

4. Felek egyetértő aláírásával a jelen szerződés 1. pontjában meghatároz9tt
rnódosítják, hogY
szeződést a 3. pontü"n rogátett alanyváltozásia tekintettel úgYterületén található,
Megrendelő 2o1o, január 1. napjátőt ü"t*:,l*_:.1dj" Megrendelő
mint Vállalkozónak a
tulajdonát képező csatomah álőzatot a B9RS6DVíZ Zrt._nek,pontja alapján,
(2) bekezdés e.
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 9,§.

nem érinti az '1, pontban
5, szerződő felek rogzítik, hogy a 3. pontban rögzített alanyváltozás
változatlan tartalornmal rnaradnak
megjelölt üzemeltetési szeződé9_egvéú|ongáit, azok
i"ni'ú"gr"ndelő és a B9RSoDvíZ Zrt. mint Vállalkozó között.
január_1:
fnjátot 9 i9!"l
6. Szerződő felek kifejezetten hozzí4árulnak ahhoz, hogy 2010,
Kft,-t
GW-Borsodvíz
eredő
szeáóoesből
üzemeltetési
szerződés1. pontjában meghatározott
a
GWilleve
BoRSoDvÍZzrt, átvegYe'
illető jogokat teljes könjen, iáltozatlan tártatommal a
tartalommal átvállalja,
Borsodvíz Ktt.-t terhelő kötelezettségeket teljes körűen, változatlan
rnegszűnik és
7. szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatálya
tekintik
felek a jelen megállapodás 1. pontjáuan ,éóÉ"tarozottT9T9l§l,?si_szerződést
a
közgyűlése
BoRSoDVíz zrt,
érvényesnek,abban a nem vári esétnen, "rénnyiben a
ys eg átvéte lét n e m tá m og atj a,
szdgáltatás i tevéken

2
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BORSODV\ZZít.

tánnoÉx:
!.:J-J....számú határozatával
A jelen megállapodást Pányok Község Képviselőterru'","fill

jóváhagyta.

V

