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képviseletében:Ficsor Miklós cégvezető
mint vállalkozó
(továbbiakb an: Víziközmű-szolgáItatónak is nevezve)

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
!.
1)

Bevezető rendeIkezések

A Megrcndelő önkormányzat - utalva avízgazdálkodásról szóló í995. évi LVll. tv.
_ rögzíti, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetési
ttováűoiaxban: Vgt,) 4.§-ra
izeződés a vgt. 4.§ (2) bek-ben definiált köáeladat (közszolgáltatás)
megszervezésére irányul, melynek tárgya a Vgt. 4:§ (2) bek. a) és b) Pontjában előírt
iv ői ízell átás ra vo natko ző kötelező ö n ko rmá n yzati f e ad at.
l

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a hatályos
Vgt, rendelkezéseiá alapúl, és erre figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-üzemeltetési
sz-erzódés megkötésére a Vgt. 9.§ (2) bek. e} pontja szerint koncessziós pályázati
nélkül Jogosultak akiént, hogy az Ellátásért felelős testületi döntésével a
"tjara,
sbnsoovíz z*-t az üzemeltetés ellátására (közszolgáltatás teljesítésére)kijelölte,
és a polgármestert felhatalmaáa ezen megállapodás aláírására.
2)

A BoRSoDvíZ zít. rögzíti,

hogy részvényeinek tulajdonosa
a Megrendelő.
között
és
többek
önkormányzatok

az állam, illetve

helyi

A BoRsoDvíZ zít. tájékoztatja a

Megrendelőt, hogy a hatályos Alapszabályának
rendelkezése szerint az önkormányzati, illetve állami tulajdonban lévó részvények
esetleges átruházása az lgazgatóság hozzájárulásához kötött, és ezen módon
biztositja a kizárólagos állami és/vagy önkormányzati tulajdoni státusz fennállását.

3)

önkormányzattat (aki egyben a Vállalkozó résztulajdonosa)
egyetértésbenrögzíti, hogy a Váttal4ozó, mint cég alapításától kezdve kizárólag
vtii*azmu üzemeltetésére vonatkazó tevékenységetvégez, rendelkezik mindazon
tárgyi eszközökkel, humán erőforrással és szervezeti feltétellel (akkreditált Íabor},
megállapodás tárgyát képező víziközmű-szolgáltatás biztonságos
amáy
ellátásához szükséges.

A BoRsoDvíz Zíí.az

a

/ffirl;r'

2

4) szeuődő

felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatározásakor
tekintettel voltak áz aralraé- napján még csak részben hatályosult, a víz|kÖzmŰszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vszt.) előírásaira.

,1-jén
hatályba lépő 29.§-ára utalva rogzítik, hogY
Szerződő felek a Vszt.2a12. július
Vszt. hatálybaléPésévelelőírt
szerződésük
létrejött bérleti-üzemeltetési
feltételeinek is megfelel.

a

a

A BoRSoDvíZzrr. a Vszt. 35-36.§-ra utalva rógzíti, hogy a VállalkozÓ a Vszt. 1. sz,
melléklete alapján képezhetó fehásználói egyenértékszáma aggálY nélkÜl lehetővé
teszi, hogy a Vszt. hatályosulását követóen az Ún. tevékenység engedélyt a MagYar
Energia Hivataltól kérelmezze, illetve azt megkaphassa,

ll. Megá!lapodás
1)

Megrendető avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény rendelkezesei alaPján
2027. december 3í. napjáig határozott időtartamra
zaiz. július í5. napjától
-Váltatkozó
megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi az
üzemeítetésbe adja,
ónkormányzat tudjdonában lévő, közélú ivóvízellátó rendszerá (vagyontárgyak az
1. sz. mellékletben).
Váttatkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-Üzemeltetésbe vett
eszközök használatával a Megrendető közigazgatási területén belŰl az Üzemeltetésbe
vett vízi közművekhez csailakoző (vagy a jelen szerződés hatálya alatt csatlakozni
kívánó vagy csatlakozásra kötelezett) felhasználók víziközmŰ-szolgáltatásba
becsatolt in§atlannal rendelkezők - részérevízikőzmŰ-szolgáltatást, azaz kÖzműves
ivóvízellátást, mint szolgáltatást nyújtani.

A

A VáIlatkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed a jelen megállapodás hatálYa
alatt újonnan létesült vízközművekkel kapcsolatos szolgáltatásra a fenti bekezdés
szerint, hacsak a szerződő felek az újonnan létesült vízi kózmű vonatkozásában
közös

2)

egyetértésseleltéóen nern rendelkeznek.

Az Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közélú vízközművek teljes kÖrŰ,
folyamatos és szakszerű működtetése a vízi közművek üzemeltetéséről szólÓ
zl'tzaoz. (lV.25.) KöV|VM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelóen.

3}

A

Váttatkozó

_ azüzemeltetés tartama alatt - a Megrendelő részérea vízi kÖzművek

használatáért mennyiség arányos használati díjat fizet a befolyt ivővíz szolgáltatási
nettó árbevétel alapulvételével.
A mennyiség arányos használati díj évente egy alkalommal (a tárgyévet,kÖvető év
július 3i. napjáig) kenjl megfizetésre, mértékeaz adott évben {tárgyévben)
o/o-a.
VáIíatkazóhoz bef olyt nettó áóevétel 1 5

Felek rögzítik, hogy

a

Vállalkozó

az Ellátásért felelőst

tájékoztatta

a Vszt.

már

hatályos 18.§-nak tartalmáról.
Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára jelen pont szerinti használati díjakon
felü} bármilyen más jogcímen, egyéb dí1 Megrendelőí nem illeti meg.
4)

Felek rögzítik, hogy a beszedett ivóvízdíj a vállalkozóí illeti meg.

Azivővízszolgáltatás díja 2a12. évben: 424FtIm3
459 Ftlms

+

+

ÁrR lakossági
ÁrR közületi

,-/
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/

5)

tv, már
Szerződő felek utalva a víziközmű-szolgáltatásról szőló 2o11. évi cclx,
követő
azt
az
és
2013_
szerint
nátalyo,65.§_ra rogiítix, hogy a törvényiizabályozás
javaslatának
Hivatal
a
díjat
évekre a viziközmu-szoqaitátás díját, mint hatósági
állaPÍ§a
rigyeiemnevételévela víziközmű-szoigáltatásért felelős miniszter rendeletben
meg.

vállalnak, hogy a
Szerződő felek a Vszt. 65.§ (4) bek-re figyelemmel kÖte,lezettséget
még nem
jelen
megkötésekor
g_pontjáoaá
szerzódés
a
említett éi
ú.it. za,s (2) bek.
az
rendeletben
_(és
*"g"xotóti'hatósági díj meghozataláről szóló végrehajtási
meghatározott
jogszabálvokban
előírt)
órJtl"g", egyéb xaicsotooo meg n"m ismert
amely a
mindaion áátszo{altatási kötelezettségüknek határidőben eleget t9pal9!,
nátosági díj ;aváJáiánax megtételéiefeljogosított Hivatal díjelőkészítőés
d íjfelügyeleti tevékenységéhezszükséges,
6)

szÜkséges
Szerződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhezjogosult
és
(költségadatokat)
áoátszolgaltatás .dún á vaiíáxozo olyan tájéXoaatast
megállaPÍtása
köteles á Hivatallal közölni, amely lehetövé teszi, hogy a hatósági díj
az alábbi renoezóóveknek m'egfelelően történhessen, azaz a hatósági díj
fedezetként szolgálhasson az alábbiakra:
vont vízi közmű működtetése körében felmeÜlő kÖltségekre
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb, ),
á vízi xozművek _ Vátlaíkőió javasiata alapján elvégzendő - rekonstrukciós
munkáinak költségeire,
a Váttalkozó üzjmeltetési tevékenysége köreben igénybe vett műkÖdtetó
és a Megrendelővel
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható
egyeztetett - technológiai színvona lú fej lesztésPr9,
a\áttatt<ozó által alkal-mazotVmegbízott, a megfelelő biztonságú és minős{let
garantáló szakmai felkészültségű szakemberek alkalmaására, azok
szükséges képzésére,továbbképzésére,
az űz{melteiési jogviszony alaplan az ellátásfelelős Önkormányzat részére
fizetendó használati díjakra,
a felek külön megáilapodása alapján megállapodott és effogadott vízi
közm űvek fejlesztésére,
a hatókony gazdálkodás mellett elérhető méltányos Üzleti nyereségre.

a) a vállalkozásba
b)

c)
d)

e)

0
g)

-

Vszt,
Szerződőfelek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkÖtését kÖvetően_a
felsorolt
fentebb
valamely
árapján meghozándó vegrehajtasi rendeletek
_.
xotiógepmnöx a figyelembévéteiéta hatósági díj megállapításakor kizárjék vagy
törvényi szabd|lyozást követik.
xáaatőual<, úgy a ;ei-án megállapodástólfüggetlenüla

A szolgáltatásidü megállapítására vonatkozó tiájékoztatás során figyelembe kellvenni
a közézolgáltatás teTjesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott
költségvetési, lletve önkormányzati támogatást,
i

Megrendető szavatolja, hqy az ivóvízdíj vonatkozásgO?n S személynek nincs olYan
jogá, amely megakaóályozÁá aá, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és megtartsa.
7)

Megrendető kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kártalanítási, kártérítési
és Ógyéb kötelezettségei a közműtulajdonos Önkormányzaíoí nem terheli,
ii2it<azmi:-szolgáltátással kapcsolatban megszezett jogait térítésmentesen
biztosítja Vállalkozó

A

részére,

..4

,hc

l

8)

alatt kizárólag jogosult az önkormányzati
vátbtkozó a szerződés idótartama ,1.
sz, mellékletében felsorolt vagyontárgyak
tözsvagyonhoz tarto zó a szerzódés
bi

rtokáiára, használat

ár

a, hasznai nak szedésére,

eszkÖzÖk átadásAz 1. sz. melléklet egyben az átadott vízi közművek és egyébtartalmazza
a vízi
szerint
átvételi i"gy-könweiár minősül, mely tételes _leltár
átadás
az
adatokat,
közművek é, ÖÉÍ,-;szÉzökműszaki aionosítására vonatkozó
értékcsÖkkenésileírási
kori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott
kulcsokaL

kerult kizárólagos
váIlalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szezódéssel birtokába
használati jogot
vonatkozó
önkormányzati törzsvagyonnak minoiúto vagyontárgyakra
gazdasági
más
nem idegeníti el, valamint azt nem penioeti hozzájárulásként
társaságba nem viszi be.

(és az

kerÜlt
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokábaeszkÖzÖket
a
egYéb
és
kőzműveket
vízi
1. sz. mellékletben tételesen nevesített)
mindazon
megtéríti
és
kezeli,
szerződés tennárrása alatt a jő gazda gondosságával
rurotott es a Vátíalkozót konkrétan terhelő
ál"iá"
károkat,
".éodoe.o"á
"*.ü"r
eX te rO nató elm u la sztásábó l fa kad,
kötelezettseg
A Vátlatkozóia1 t"t nem róható esetleges káresemények beállása esetén a
t

beállott
Megrendető elidegeníthetetlen tórzsvagyonát ké1ező vagyontárgyakban
károkat a tulajdonos köteles viselni,

9}

A Vállalkozó feladatai:
keretében:
9.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek

_
_
_
_
_
_

_

víziközművek üzemeltetése a Vgt. - valamint annak
Korm.
hatály;súlásá-t- követően a Vsá, -, továbbá a 38l1995,(lv.5.)
történjen,
,"náá"t és a 21 t2o02. (lV.25.) KöViM rendeletnek megfelelöen
biztosítj a azüzemeltetés folyamatosságát és biáonságát,
arireoúan laboratóriummai a 21PaO2. (lV.25.) KöViV_M rendeletnek
megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal ivóvíz _vizsgálatokat végez,
euJnőrzi az üzemeltetést, a mindenkori ivóvízminőségi követelmények
betartását,
gonáórroáit az ivővízhálózaton elóforduló üzemi hibák elhárításáról,
vízmű mértékadóés
közművek áítal ellátott teruleten
köteles
engedélyezett kapacitásán belül a vízigényeket kielégíteni
folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhet9tle1
elűgzi'
xaóáta*asi műnkákat, ellenórzéseket, beállításokat. szerzódő felek
YÍz- és
meóáiÉpooasa alapján karbantartásnak minósülnek
csatombműver Országos Szakmai Szövetsége által kiadott TárgYi
rsikozox Felújítása, Karbantartása című kiadványban meghatározott
reÚlításnax nem minósülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
zat
szá mvitel i törvény sze ri nt ka öantartásnak mi nósül. H ivatko zolt szabálY
(2,
a szerződé.s mellékletét képezi sz, melléklet),
óikormányzattal eg}eztefue, annak megrendeléséreelvégzi a

biztosítja, hogy

a
a

a

a

a

az-

közművek rekonstrukciói és felújításimunkáit a használati dÜból
oiásitott összegből, Amennyiben a rekonstrukciós és/vagY felújítási
munkálatokat @éruházásokat) az adott vizi közmű rendszeren nem a
váiíatiazo vég)i, úgy ebben az esetben az önkormányzat köteles már a
tervrészítést?zisaoán, illetve a kivitelezés során a vállalkozót teljes

/ftr/*

5

i

I

I

körűentájékoztatni,velefolyamatosanegyeztetni,.illetveaszolgáltatást
éizrevételeitfigyelembe venni,
hátrányosan befolyásoro r"gv áxádályozó

g.2.Gondoskodikazélet-ésbalesetvédelmi,közegészségügyi,vízÜgyi,
-Úto
környezetvédelmi,tŰzrendészeti,munkavédelmi,fogyasztóvédelmiés
x"p"solattartásról, illetve ezen ÜgYek
egyéb hatósági ,r"*"xtái

I

V

intézéséról,

9.3.ElvégziazivÓvizhálőzatbabekapcsoltüzemi,gazdálkodószervezetek'
mennyiségénekel lenőrzését,
ntézményekáltal

i

rel

nasznátt

iv

óviz

9.4.Véleményeziazivővízbekötésiésbóvítésiterveket(vállalkozói
a
a vételezhető ivővíz mennyiségét,Elvégzi
hozzá4árulás),

meghatáiá.iu

út, vi amos energ ia létesítésesetén),
közm űegyeztetéseket öárlüÉt".,
l l

lakossági íogyasáók felé a saját Ütemtervének
kapcsolatos leolvasási és
megfelelóen elvégzi i:,rxoi^t,,ióbalt"tassal

9.5. A

száml ázási

9.6,

és a

közületi

f

e la d

^'
ato kat,

panaszok, reklamációk
Gondoskodik az esetleges fogyasztói
a kivizsgálás
kivizsgálásáról, bnjóiég- szerinT rendezéséről,
ered

liényéről a panaszost tájéko ztatJa,

g.7'VáltalkozÓaszerződésteljesidótartamárafelelősségbiztosítási
á ro.y"r"tvédelmi biáosítást, továbbá tŰz- és
szerzódést köt, beleértie
elemi kár elleni biztosítást is,

9.8'KözterületenvégzetthibaelhárításimunkákelvégzéseutánaVállalkozÓ
gondoskodni.
xoürás az ereoeti állapot helyreállításáról

9.9.

égétVáttatkozó a fogYasztóval
Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezetts
rögzíteni.
roioti iiórgáltatási szeiődésben köteles

9.10.

a hibabejelentés módjáról,
Váttatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat

nemrendeltetésszerŰÜzemeltetésúiatttörténtmeghibásodáseseténa

feimerult költségek megtérítésikötelezettségéról.

1O)

Nem képezi VálIaIRozó feladatát:

10.1.

Az

fejlesztések
üzemeltetésre átvett létesítményekenelvégzendóelhárításának

finanszírozása, valamini á iiuit"rezési
végleges finanszírozása,

éj szavatossági hibák

1o.2.AzivÓvízhálőzatonavízmérőtkövetőelzárÓszerelvényutánkeletkezó
üzemzav arok, hibák elhárítása,

11)VátlaÍkozősajátköltségére.gondoskodik?lÜzemeltetésbőleredőkárok
megkÖtéséről, és lehetőséget biztosít
megtérülésen-J--sztixsegésoiziositasok
meggyőződhessenek,
Megrendetar,áx.Á,nog! a biztosítási fedezet meglétéről

12)

jött létre,
Jelen szerződés h,a!ápzott időtartamra

illetve az alábbiak

Aszeződéstafelekmegszüntethetikközösmegegyezéssel,
közlésével.
szerint egyol Jaú nyi t"tro="tukkal, felmondás

/

/

/-

?t7//ttli

jt

de legalább 8
feletős az üzemeltetési szerződést éwégéreszólóan,
hónapos felmondási idővel felmondhatja,

Az Ellátásért

a)

V

b)

szÓlÓ
ha a yíziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásrÓl
vonatkozó
torvánv, a kömyezét védelmérevagy a vizgazdálkodásra előírásainak
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó Áatósági határozatok
jogerősen
vizixőii_i.brgaliátas soran tórténó súlyos megsértését

megállapították,

megállaPÍtott
Üili[özmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben
megszegte,
huzamosan
r<otereze|tie§et net<i áróhatóan, súlyosan vagy

n"

r

Súlyosjogsértésnekéslvagystllyo.9szerződésszegésnekminősÜla
amelynek
Vállatkozó olyan,

nex'í- felróható magatartása,

következményeként

a szolgáltatás huzamosabb időn

keresztül folyamatosan lehetetlenül

vagy szünetel,
jelentós kárt okoz és a
a használatba vett vízi közműben a vállatkozó
meg.
kárt felhívásra méltányos határidőn belül nem téríti

víziközmű-szolgáttató az üzemeltetési szerződést
legalább 8 hónapos felmondási idóvel

A

az év végéreszólóan,

de

meghatározott
felmondja a víziközmű_szolgáltatásról szóló tÖrvényben
esetekben,
szerződésben
felmondhatja, ha az Etlátásért fetetős az Üzemeltetési
huzamosan
vagy
súlyosan
*"óáirápitótt kötelezettségét neki felróhatóan,
megszegte,
r"rrionáÉ"ú"törvényben vagy az üzemeltetési szeződésben
*"tnátároiott esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan

az onkormányzat váttatkozó kizárólagos szolgáltatási
a)
-,pgosultságáravonatkozőszeuődésesrendelkezéstmegszegte,
hatósági díj a
b) á-iiórgaúta. ellenértékekéntmeghatározott
.
a megtérítésétjelentós
Válpgozó indokolt ráfordításainali
mértékbenkorl,átozza és a váttatkozó

c)
d)

nyilvánvalóan veszteséges

gazdálkodásra kényszerúl,
áá-á. oiiirÁaiiat a vízi közművek pótlására vagy fejlesztésére
vonatkozó kötálezettségének teljesítésétolyan mértékben
elmulasztotta, hogy az á szolgáltatás fenntartását, biztonságát
ezen kötelezettség
r"i"nto, mértékbeiveszélyezteti feltéve, hogy
terheli,
az E\tátásért felelőst
a Vsá. 30.§ (4) bekezd99be.n foglalt, a szolgáta-tót kÖtelezően
terhelő munt<ittatok indokolt köitségeit az ElIátásétt felelős
méltányos határidőn belül nem térítimeg,

az üzemeltetési szerződés lejárta vagy bármely egyéb okból tórténő
használatnak
megszűnése esetén a rábízott vízi közműveket a rendeltetésszerű
részére,
a
Megrendelő
vissza
megfelelóen, ,útóáotépes állapotban adja

13) A vátlalkozó

,l'#*dlor'
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lll. különös

1)

7
2)

rendelkezések

Szeződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatáshoz szükséges és az 1.

sz.

mellékletben elkülönítetten jelölt egyébkéntforgalomképtelen Önkormányzati
tözsvagyont képező - vízi közmű vagyon (döntő többségében) a szezódés
meg kötéiének időpontjában az Ö n ko rmá nyzat kizárólagos tu lajdonát képezi.

Szeződő felek rógzítik, hogy az 1. sz, mellékletben elkülönítetten jelÖlt
önkorm ányzati tözsvagyon részétképező vízi közművekre nézve azak
önkormányzati tulajdonba vételétkövetően -, szándékaik szerint külön megállapodás
keretében (kijelöléses úton, külön ellenértékkikötése nélkül) a Vszt. 23-26.§-ban
elóírtaknak megfelelően vagyonkezelési szeződést kívánnak kötni, illetve annak
lehetőségével számolnak,

3) A Váttatkozó

kötelezettséget vállal, hogy külön megállapodás alapján megvásárolja
a szolgáltatás biztonságos fenntartásához
illetve egyéb eszközöket.
közműveket,
vízi
független
ún,
rendszer
szükséges

vagy szükség esetén bérli mindazan,

ly. záró rcndelkezések

1)

Szeződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműkódésük során felmeülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat Írásban
rögzíteni, amely megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit
fogják képezni.

Amennyiben

a

szerződő felek közötti

jogvita rendezésére tárgyalásos

Úton,

egyeztetések keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a
tetár a Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve Törvényszék
kizárólagos illetékességétkötik ki.
Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szeződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Válta\kozó a Megrendeíővel történt elózetes tárgyalás, egyeztetés
alapján előkészíti.

2)

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényes

3)

Jelen szeződés annak aláírásának napján lép hatályba.

marad, Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetóség szerint
egyenértékűrendelkezéssel pótolják.

Jelen szezódés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.
a Ptk. és - e jogintézménytszabályozó
Jelen szerződésben nem
j
az irányadók.
- egyéb hatályos
Miskolc, 2012.július 13

Aradiné Garai Erika Szilvia
polgármester
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