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Tl,t,

fo{

mely iétrejött

Prügy Községi Önkormányzat (3925. Prügy, Kossuth L. u.

3., képviselŐ: Boros-Leskő Géza

polgármester,. Adószám: 15349868-2-05) és

Molnár Tibor
polgármest er, adőszám. |5439426-1-05) a tovabbiakban, mint Megrendelők, valamint

TaktakenézKözségi Önkormányzat (3924.Taktakenéz. Béke u.

9. képviselŐ;

GW-Borsodvíz Kft. (székhely. 3527. Miskolc, Tömösi u. 2, képÜselő: Ficsor Miklós
ügytezető, adósám: 12573084-2-05) a továbbiakbaq mint VállalkozÓ, *raint

i,) Megrendelők a wzgazdálkodásról szóló |995. évi LVII. törvény rendelkezései
a|ap árl, megtekintett áilapotban 2008. május l. napjától2018. május 1. napjáig) azaz

10 éwe üzemeltetésre adjálq Vállatkozó üzemeltetésbe veszi, Megrendelők közös
tulajdonát képező Prügy-Taktakenéz vízművet, a részletes műszaki leltár szerint. A
leltar és az áwételre vonatkozó jegyzőkönyv, jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.

Vállalkozó az önkormányzatoknfi

időtartamara használati dijat fizet.
Harmincmillió forint, mely összrg
fennmaradó összeget (l5 000 000,aláirását követő ery éven belül fizeti

mint Megrendelőklek a?

iizemeltetés
A használati díj mértéke30 000 000,- F7 azaz
felá a Vállalkoá 2008. június 30. napjáig, a
Ft, azaz Tizenötmillió forint) pedig a szerződés
meg Megrendelők révére.

2,) Vátlalkoző avízellátó rendszeren szüksegesse váló rekonstrukciós munkákat elvégzi
az évente ténylegesen befolyt arbeváel 5 o/o-áig terjedó érték*ratarig. Az évente
elvégzendő rendkonstrukciós munkákra vonatkozó javaslatát a díjelőterjesáéssel
egyiáőben Megrendető reszére megkuldi. Az elvégzett rekonstrukciós munkákkal
szerződő felek évente elsámolnak.

3.)' Megrendelők és Vátlalkoző rögzitik, hogy a beszedett ivőviz avál\alkozót illeti meg.
eiizai12008.05. ol-től2008. t2.3|-ig276Ft]ííf + Ár'a lakossagi fogyasáók, 553
Ft/m3 + AFA kozületifogyasáók esetén.
A díj tartatmazza mindazon koltségeket, amelyek a rendszer folyamatos működéséhez
szüksógesek,
által a lakossági vízdijak csökkentésére adotl támogatás a
e célra használhatjafel.
csak
aki aa.

Az állam

Vállalkozőt illeti,

Megrendelők szavatolják, hogy a vízdij vonatkoásában 3, személynek nincs olYan
joga, amely megakadályozná azt, hogy Vátlalkozó a díjakat beszedje és megíartsa.
4.) A Megrendelők kötelezik magukat, hogy az üz*meltetési szerződés időtartama a|att a
vizdijátYál|alkoző évente december 0l. napjáig beterjesztendő díjkalkuláciŐla alapján
minden év december 31. napjáig képviselótesttileti rendelettel állapítják meg, A
A
díjemelés mértékenem lehet kevesebb a KSH általkőzölt éves iníIáció mértékénél.
lehet
nem
díj
megállapított
követő
ér.től
a
vízminőségiavító beruháuás megvalósítását

ü

§t.t

2

kevesebb, mint a Vállalkozó működési teületén alkalmazott egységes díj. A
megállapított díjak közzétaele önkormányzati rendeletben történik, melynek évente
jelen szerzódéshez csatolandók.
5

) A Vállalkozó feladatai:
5.

-

\,

-

1.Köteles a rendeltetésszeni használatról gondoskodni, ennek keretében:

1995. éü LV[. törvény ,,A
rendelet és a 2ll2002.(IV.
5.)Korm.
vizgazdálkodásról" valamint a 38/l995.$V.
2 5 ) KöViM rendel etnek megfelelően történj en,
biztosítj a azüzemeltetés folyamatosságát és biaonságát,
gondoskodik a vízműben előforduló üzemi hibák elhádtásaról,
elvégá a folyamatos tizemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
*unkákut, ellenőrzéseket, beallítasokat. Sz.enődő felek megállapodÍsa a|apjárl
karbantartásnak minősülnek a Yiz- és Csatomaművek Orságos Szakmai
Szövetsége áItal2007_ben kiadott Tárgyi Eszközök Felújítási szabályzata szerint
meghatározott felújításnak nem minósülő munkák, valamint mindaz a munka, ami
a számviteli torvény szerint kaóantartasnak minősül.
Vállalkoző azévi fenntartási tervet tajékoaatásul benyujtja a Megrendelónek.
A Vállalkozó a díjkalkuláció beterjesáésével egyidőben beszámol az évi elvégzett '
karbantartasi és munkákról.
biztosítja, hogy

a

vizmű üzemeltetése

az

.

az élet- es balesetvédelmi, kOzegészségügyi, EVIZIG,
Környezetvédelmi Felúgye|eti,űnendeszetl munkavédelmi, fogyasáóvedelmi és
egyéb hatósagi szervekkel való kapcsolattartásról, illeWe ezen ügyek intézéséről.

5.2,Gondoskodik

5.3. Elvégzía uzmű által termelt és szolgáltatott víz minőségének, mennyiségének
ellenőrzését, a vonatko ző rendeletekben elóírt gyakorisaggat.
5.4. A kozuleti díjas fogyasztók felé havont4 a lakossagi díjas fogyasáók felé a saját
ütemtervének megfelelóen elvégi a szolgáltatással kapcsolatos leolvasási és
számlÁ z ási fel adatokat.

\,

5.5. Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásáról
lehetőség szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszost
tájékozLaila.

5.6. Vállalkozó koteles tájékoáatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű tizemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmenilt
költsógek megtédtési kötelezettsegéről.
A hibaelhadtasi munkak ,,tűrési kötelezettsegét" Vállalkoző a fogyasztőval kötött
szo|gáItatási szerződésben rögzít i.

6.) Megrendelők feladatai:
működéshez saikséges hatósagi engedélyeket - a vizjogi
üzemeltetési engedély kivételével- beszerzik és átadjak Vállalkozó részére.Jelen

6.1. Megrendelők

a

ü$.

J

szerződés aláírásara a működéshez szükséges hatósagi engedélyek, átadását
követően kenilhet sor. Az engedélyek másolatban e szerzódeshez csatolandók.
6,2. Megrendelők

-

mint a lrözmúvek tulajdonosai

-

saját költsegrikre gondoskodnak

megfelelő mértékűvagyonbinosításról, beleérfue a

ílz- es

elemi kar elleni

biztosítást is,
Amennyiben a karokat a Megrendelők tulajdonátképezö létesítményekállapota, a
Vállalkozó beruhazási javaslatainalq v€y a Megrendetők felé jelzett kivitelezési
hibak figyelmen kívül hagyása okozt4 úgy Megrendelők mentesítik Vállalkozót
bárminemű szavatossíg alól 3. személyekkel szemben amennyiben a biaosító
felelőssége még nem áll be. Yállalkozó jogjogosult a Megrendelőktől igazolást
kérni a biztosítási fedezet meglétéről,

A Vállalkozó

saját koltségére gondoskodlk az üzemeltetésből eredő károk
megtérüléséhezszükseges biztosítások megkotéséről, és lehetőséget biztosít
Megrendelőknek arra, hogy a bixosítási fdezet meglétéről meggyőződhessenek.

6.3.

v

6.4. Azon fogyasztók esetébeq akik a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény alapján lakásfenntartasi támogatásra jogozultak és az ivővizdilat
határidóben nem fizetik meg Üzemeltető r&zére, Megrendelők kötelezettséget
vállalnak íur4 hogy a lakásfenntartási támogatást termeszetbeni ellátásként "
nyujtják a jogosultak részére,oly módoq hogy aa közvetlenül az Üzemeltetó
részérefizettk meg közszolgáltatísi dijkónt.
7.) Jelen szerzódés határozott idótartamra szól, így az t. pontban meghatározott idő eltelte
előtt csak a felek közös megegyezésével írásban szüntethetö meg.

a

szerződé§. abban az esetben mondhatjak fel azowtali hatállyal, ha
ilzemeltetésre
való jogozultsílgát elvesái, ez esetben a használati díj
Vállatkozó az
nem Jar vlssza.

8.) Megrendetők

9.) A VáIlalkozót azonnalihatalyú, rendkívüli felmondási jog illeti meg, ha

a) A Megrendelők jelen szerződés 4. pontjában foglaltakat nem, vagy

\,

b)

nem

megfelelő határidőben telj esítilq

^.

üzemeltetés nem Vátlalkozó feladatát képező egyéb okból válik

lehetetlenné,

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek

a

másik félhez intézett Írásos

nyilatkozattal gyakorolhatjak.

1O.)

Vállalkozó azüzemeltetési szerződés lejarta,yagy bármi

egyéb okból történő

megsánése esetén a rábizott vízművet működőkepes állapotban - figyelembe véve a
normál kopást, elhasználódást - adja vissza az önkormányzatoknak.

I1.)

Jelen szerződésbőI vagy annak részeiből eredő jogok és kötelezettségek
engedményezéshez a masik fél előzetes harráiárulág szükséges. Az egyes
rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad. Felek

az érvénytelen rendelkezést hatáIyos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
rendelkezéssel pótolj ák.
,\
í&/

Jelen szerződés mellékletekkel egyutt érvényes.
Jelenszerzódésben nem szabályozott kerdésekben a Ptk. és - e jogintézmény| szabálYoző
_ egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az iranyadók.
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3521
trrárcius 31_én
Priigy és Taktakené.zközségek, valamitrt a GW_Borsodvíz Kft, között,2008,
és Taktakenéz polgánnesterei az
létrejot,t i_izemeltetési szerződéslrez kapcsolódóan Prügy

alábbi nyilatkozatot teszik.

Kft, az üzemeltetés
Azüzemeltetési szerződés 1. pont 2. bekezdése alapján a CiW_Borsodvíz
használati díiat íizet, amelYből 15
időtartamára 30 000 000,- Ft, azazHarntincmiilió forint

miilió forintot 200E. 06. 30. napjáig, a
összege,L 2üa9.03. ]

1

.ig

fiztí rrreg

fbnrurraracló 15 000 000,-

FÍ,azazTizenötmillió forint

l]i,ü;;y és Tiil,,tirketréz Önkorntliri1';i;iioi; rós,:Óle

,

kinYilatkclzzu}:, hogY
fenti fizetési kciteiezettséggel kapcsolatbzin együttesen és egyideji-ileg
forint PrÜgY KÖzségi
minclkéi eseiben a rnegjelöit összegb{íl 10 000 000,- Ft, az,az'fínnillió
.;\

Önkonnány zaIoí, míg 5 000 000,_

Ft, azaz Ötmillió forint

pectig Taktakenéz Községi

i i} 000 000,_ Ft, azaz
Önkonrrányzatot illet meg. A Priigy Községi Önkorrnányzatot megiliető
eszköz
összegből ] 000 000,- Ft, az,az Egymillió forint, gép, berendezés,

Tízmillió forint,

ingatlan bérbeadásából
bérbeadásából, további 9 000 000,- F1, azaz Ki]rencrniliió forint
tevődik össze.
számlárrak megfelelően
Kérjük, hogy a ferrti összegek átutalásál a rnegjelölt móclon - kiállított

- teljesíteni szíveskedjenek.
Pnigy, 2008. júrlius 14.
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