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(továbbiakb an: V íz i közm ű-szo

l g ált

atón ak is

nevezve)

azalulírott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:
l. Bevezető rendelkezések

1) A Megrendelő Önkormányzat - utalva a vizgazdálkodásról szőló 1995. évi LVll. tv.
(továbbiakban: Vgt,) 4.§-ra - rögzíti, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetésí
szerződés a Vgt. 4.§ (2) bek-ben definiált közfeladat (közszolgáltatás)
megszervezésére irányul, melynek tárgya a Vgt 4.§ (2) bek. a) és b) pontjában előírt
'tu
őv ízellátá s ra vo n atk ozó kötelező ö n k o rm á ny zati fe ad at,
l

v

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a hatályos
Vgt. rendelkezéseín alapul, és erre figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-üzerneltetési
szeződés megkötésére a Vgt. 9,§ (2) bek. e) pontja szerint koncessziós pályázati
eljárás nélkül jogosultak akként, hogy az Ellátásért felelős testületi döntésével a
BORSODVIZ Zft-t az üzemeltetés ellátására (közszolgáltatás teljesítésére)kíjelölte,
és a polgármestert felhatalmazta ezen megállapodás aláírására.

2) A BORSODVÍZ Zrt. rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa az
önkormányzatok

és többek között

a Megrendelő,

ál!am, illetve helyi

A BORSODVÍZ Zrt.

tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a hatályos Alapszabályának
rendelkezése szerint az önkormányzati, illetve állami tulajdonban lévő részvények
esetleges átruházása az lgazgatóság hozzájárulásához kötött, és ezen módon
biztosítja akizárőlagos állami és/vagy önkormányzatitulajdoni státusz íennállását,

3) A BORSODVÍZ Zn. az Önkormányzattal (aki egyben a Vátlatkozó

résztulaldonosa)

egyetéfiésben rögzíti, hogy a Vállalkozó, mint cég alapításától kezdve kizáróIag
víziközmű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységet végez, rendelkezik mindazon
tárgyi eszközökkel, humán erőforrással és szervezeti feltétellel (akkreditált labor),
amely a megállapodás tárgyát képező víziközmű-szolgáltatás biztonsá9os
ellátásához szükséges.

+du
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4) Szeződő felek

rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatározásakor
tekintettel voltak az aláírás napján még csak részben hatályosult, a viziközmŰszolgáltatásról szóló 2011. évi CGIX. tv. (továbbiakban: Vszt.) előírásaira.

Szerződő felek a Vszt.2012. július,t-jénhatályba lépő 29.§-ára utalva rögzítik, hogy
Vszt. hatálybalépésével előírt
létrejött bérleti-üzemeltetési szerzódésük
feltételeinek is megfelel.

a

a

A BoRSoDvÍZ zrr. a Vszt, 35-36,§-ra utalva rögzíti, hogy a VállalkozÓ a Vszt. 1. sz.
melléklete alapján képezhető íelhasználói egyenértékszáma aggály nélkül lehetővé
teszi, hogy a Vszt. hatályosulását követően az ún. tevékenység engedélyt a Magyar
Energia Hivataltól kérelmezze, illetve azt megkaphassa.
ll. Megállapodás
1)

Megrendető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény rendelkezései alaPján
2oÍ2,június 16. napjától 2032. június 15. napjáig, 20 éves határozott időtartamra
uzerneltetésbe adja,- Váltalkozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi az
gyo ntá rg y ak az
ö n ko rm á nyzaí tu ájdo nába n lévó, közcélú iv óvízellátő re nd sze rét (va
1. sz. mellékletben),
l

Váltalkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a bérletbe-üzemelteiésbe vett
eszközök használatával a Megrendelő közigazgatási területén belül az územeltetésbe
vett vízi közművekhez csatlakozó (vagy a jelen szerződés hatálya alatt csatlakozni
víziközmŰ-szolgáltatásba
kívánó va9y csatlakozásra kötelezett) felhasználók
azaz kÖzműves
víziközmű-szolgáltatást,
részére
rendelkezők
ii§atlannal
becsatolt
yújtan
i.
gá
n
ltatást
iv óv ízellátást, m nt szo

A

-

i

l

A Vátlalkozó kötelezettsége és kizárólagos joga kiterjed

a jelen megállapodás hatálYa

alatt újonnan létesült víikazművekkel kapcsolatos szolgáltatásra..a fenti, bekezdés
szerint, hacsak a szerződő felek az újonnan létesült vízi közmŰ vonatkozásában
közös egyetértéssel eltérően nem rendelkeznek,

2)

v
3)

Az Vá1apozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízközművek teljes kÖrŰ,
folyamatos és szakszerű működtetése a vízi közművek üzemeltetéséről szóló
zúzooz, (lV.25,) KöV|VM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelően.
alatt - a MegrendelÓ részérea vízi kÖzművek
díjat fizet a befolyt ivóvíz szolgáltatási
használati
arányos
használatáért mennyiség
nettó árbevétel alapulvételével,
A mennyiség arányos használati díj évente egy alkalommal (a tárgyévet. kÖvető év
július 3i. riapjáig) kerül megfizetésre, mértékeaz adott évben (tárgYévben)
o/o-a.
VáIlatkozóhoz befolyt nettó árbevétel 15

A Vá1apozó _ az üzemeltetés tartama

Felek rögzítik, hogy

hatályos

1

a

Vállatkozó

az Etlátásért fetetőst

tájékoztatta

a Vszt.

már

8.§-nak tartalmáról,

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időiartamára jelen pont szerinti használati díjakon
felul bármilyen más jogcímen, egyéb díjMegrendelőtnem illeti meg,

4)

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

Azivóvízszolgáltatás díja 2012. évben: 494 Ft/m3

+

ÁPn,

Szerződő felek utalva a víziközmű-szolgáltatásról szőlő 2011, évi CCIX, tv. már
hatályos 65.§-ra rögzítik, hogy a törvényi szabályozás szerint 2013, és az azt követő
évekie a ví2iközmű_szolgáltatás díját, mint hatósági díjat a Hivatal javaslatának
figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja
meg.

Szeződő felek a Vszt. 65.§ (4) bek-re figyelemmel kötelezettséget vállalnak, hogy a
Vszt. 74.§ (2) bek, 3. pontjában említett és a jelen szerzódés megkötésekor még nem
megalkotóti tratOsagi díj meghozataláról szóló végrehajtási rendeletbel (és aZ
ese]leges egyéb ka§csolódó még nem ismert jogszabályokban előírt) meghatározott
mindaion aóatszolgáltatási kötelezettségüknek határidóben eleget teszlek, a.melY a
hatósági díj javáslatának megtételérefeljogosított Hivatal díjelőkészítőés
díjfelügyeleti tevékenységéhezszükséges,
6)

Szerződő felek rögzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának megtételéhezszÜkséges
adatszolgáltatás soián a Vállatkozó olyan tájékoztatást (költségadatokat) jogosult és
köteles á Hivatallal közölni, amely lehetővé teszi, hogy a hatósági díj megállaPÍtása
az alábbi rendezőelveknek megfelelően történhessen, azaz a hatósági díj
fedezetként szolgálhasson az alábbiakra:

a) a
b)

c)
d)

e)

0
g)

V

váIlalkozásba vont vízi közmű működtetése körében felmerülő költségekre
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb.),
á vízi közművek _ Vállalkozó javaslata alapján elvégzendő - rekonstrukciós
munkáinak költségeire,
a Váltalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtetó
és a Megrendelővel
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható
egyeztetett - tech nológ iai színvonalúfejlesztésére,
a-Úá1apozó által alkalmazott/megbízott, a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáló szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok
szükséges képzésére,továbbképzésére,
az üzeÁeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős Önkormányzat részére
fizetendő haszná|ati díjakra,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott vízi
közm űvek fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre,

-

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően a Vszt,
alapján meghozándó végrehajtási rendeletek valamely fentebb felsorolt
koújégelemnét<a figyelembevételét a hatósági díj megállapításakor kizárják vagY
korlátőzzák, úgy a jelen megállapodástólfüggetlenül a törvényi szabályozást követik.

A szolgáltatási díj megállapítására vonatk ozó tájékoztatás során figyelernbe kell venni
a közózolgáltatás teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott
költségvetési, letve ön ko rm ányzati támogatást.
i l

Megrendeló szavatolja, hogy azivóvízdíj vonatkozásában 3. személynek nincs olYan
jogá, amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és megtartsa.

7)

Megrendetó kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kártalanítási, kárlérítési
és égyébkötelezettségek a közműtulajdonos Önkormányzatot nem terhe]i.
iíziw.ozmű-szolgálútással kapcsolatban megszerzett jogait térítésmentesen
biztosítja V áll alkozó részére.

A

4

Vátlatkozó a szerződés időtartama alatt kizárólag jogosult az önkormánYzati
,1.
sz, mellékletében felsorolt vagyontárgYak
tözsvagyonhoz tartozó a szeződés
birto klására, haszn álat ára, hasznai n ak szedésére,

Az 1, sz. melléklet egyben az átadott vízi közművek és egyéb eszközök átadás-

átvételi jegyzőkönyvének minősül, mely tételes leltár szerint tartalmazza a vízi
rozműver?i egyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó adatokat, az.átadás
kori bruttó es rrettO és könyvszerinti értéket,az alkalmazott értékcsökkenési leírási
kulcsokat.

Váltatkozó kötelezettséget vállal, ho9y jelen szerződéssel birtokába kerÜlt kizárÓlagos
önkormányzati törzsvagyonnat< minősülő vagyontárgyakya vonatkozó használatijogot
nem ideg'eníti el, vaámint azt nem pénzbeli hozzíjárulásként más gazdasági

társaságba nem viszi be.

A Vá1apozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokába kerÜlt (és az
1. sz, mellékletben tételésennevesített) vízi közműveket és egyéb eszkÖzÖket a
szerzódés fennállása alatt a jó gazda gondosságával kezeli, és megtérítimindazon
károkat, amelyek a jelen szerzőaésbeÁ Xit<otott és a Vátlal?ozót konkrétan terhelő

Y

kötel

A

ezettségek fe

l

róh ató el m

u

l

as

ztásából

f

akad.

Vállalkoűnak fel nem róható esetleges káresemények beállása esetén a
Megrendelő elidegeníthetetlen törzsvagyonát képező vagyontárgyakban beállott

károkat a tulajdonos köteles viselni.
9)

A

v á ll al ko z ó
9. 1

f

eladatai:

Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskod ni,

_
_

en

nek kereté ben

:

biztosítja, hogy a víziközművek üzemeltetése a Vgt. - valamint annak
hatályosulásái-kovetóen a Vszt. _l továbbá a 38/1995.(lV.5.) Korm.
rendelet és a 21 t2OO2.(lv .25.) KöV|M rendeletnek megfelelően tÖrténjen,
biztosítja az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummai a 21t2OO2. (lV.25.) KöV|VM rendeletnek
megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal ivővíz vizsgálatokat végez,
ellenórzi az űzemeltetést, a mindenkori ivóvízminőségi követelménYek
betartását,

t,

- gondoskodik az ivővízhálőzaton előforduló üzemi hibák elhárításáról, és
- [oteles a közművek által ellátott területen a vízmű mértékadó
engedélyezett kapacitásán belül a vízigényeketkielégíteni
_ elűgzi' a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
karbantartási munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat, szerződő felek
yíz- és
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek a
Csatornaművek Orságos Szakmai Szövetsége által kiadott TárgYi
Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban meghatározott
felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a rnunka, ami a

_

számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat
a szerződés mellékletétképezi (2. sz. melléklet),
á= Önkormányzattat egyeztetve, annak megrendelésére,elvégzi a
használati díjból
közművek rekonstrukciói és felújítási munkáit
ésivagY felújítási
rekonstrukciós
biztosított összegből. Amennyiben a
nem a
rendszeren
munkálatokat (béruházásokat) az adott vízi..közmű
Vátppozó vég)i, úgy ebben az esetben az Önkormányzat kÖteles már a
tervkészíté.iáriráLán, illetve a kivitelezés során a vállalkozót teljes
körűen tájékoztatni, vele folyamatosan egyeztetni, illetve a szo|gáltatást
n i.
hátrányosá n befolyásoló vagy akadály ozó észrevételeit figyelem be ven

a

:i
ia

#

9.2.

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
egyéb hatósági szervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek
intézéséről.

9.3.

/

Elvégzi az ivóvízhálózatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,

intézményekáltal felhasznált ivóvíz mennyiségénekellenőrzését,

9.4,

Véleményeziaz ivóvíz bekötési

9.5.

A

és

bővítésiterveket (vállalkozói
hozzá'lárulás), meghatározza a vételezhető ivóviz mennyiségét, Elvégzi a
közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén),
közületi

és a

lakossági fogyasztók felé a saját

ütemtervének

megfelelően elvégzi a vízközmű szolgáltatással kapcsolatos leolvasási és
számlázási fe ad at o kat.
l

9.6

3

eredményéről a panaszost tájékoztalla.
9.7.

9.8.
9.9,
9.10,

v

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
kivizsgálásáról, lehetőség szerint rendezéséről, a kivizsgálás

10)

Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
szerződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és
elemi kár elleni biztosítást is.
Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,

a

Vállalkozó

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét VáIlalkozó a fogyasztóval
szolgáltatási szerződésben köteles rögzíteni.

kötött

Váttatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
fel m e rült költségek megtérítésikötelezettségéről,

Nem képez i V áI l al kozó feladatát:

10,,1.

pa

üzemeltetésre átvett létesítményekenelvégzendő fejlesztések
'finanszirozása, valamint a kivitelezési és szavatossági hibák elhárításának

vé g le g

es finanszír ozása.

1o,2, Az ivóvízhálőzaton a vízmérőt követő elzárő szerelvény után keletkezó
üzemzav arok,

11)

h

ibák elhárítása.

Vá14kozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk
megtérüléséhezszükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít
Megrendelőnek arra, hogy a biztosításifedezet me9létéről meggyőződhessenek.

12)

Jelen szerződés határozott időtartamra jött létre.
A szerzödést a felek megszüntethetik közös megegyezéssel, illetve
szerint egyoldalú nyilatkozatukkal, felmondás közlésével,

az

alábbiak

Az Ellátásért felelós az üzemeltetési szeződést éwégéreszólóan, de legalább

8

hónapos felmondási idővel felmondhatja,

a)
]

b)

ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló
törvény, a környezet védelmérevagy a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainák
víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértésétjogerősen
megállapították.

ha a Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben megállapított
kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan rnegszegte.
Súlyos jogsértésnekés/vagy súlyos szerződésszegésnek rninősül

neki felróható

Vállalkozó olyan,

következményekónt

magatartása,

a

amelynek

a szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan lehetetlenül
vagy szünetel,
a használatba vett vízi közműben a Vállalkozó jelentős kárt okoz és a
kárt felhívásra méltányos határidón belül nern térítimeg.

ry

A

Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződést
legalább 8 hónapos felmondási idővel
felmondja
esetekben,

a

az év végéreszólóan,

de

víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben meghatározott

felmondhatja, ha az Ellátásért felelős az üzemeltetési szerzódésben
megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan
megszegte,

felmondhatja törvényben

vagy az üzemeltetési szerződésben

meghatározott esetekben, így különösen,

de nem kizárólagosan

a) az Önkormányzat a Vállalkozó kizárólagos szolgáltatási
jog os ltság ára vo atko ző szerződéses rende kezést m egszegte,
b) a szolgáltatás' ellenértékekéntmeghatározott hatósági díj a
Vállalkozó indokolt ráfordításainak a megtérítésétjelentős
u

v

c)
d)
13)

A

n

l

mértékbenkorlátozza és a Vállalkozó nyi|vánvalóan veszteséges
gazdálkodás ra ké n ysze rü l,
ha az Önkormányzat a vízi közművek pótlására vagy fejlesztésére
vonatkozó kötelezettségének teljesítésétolyan mértékben
elmulasztotta, hogy az a szolgáltatás fenntartását, biztonságát
jelentős mértékben veszélyezteti, feltéve, hogy ezen kötelezettség
az EIlátásért felelőst terheli,
a Vszt. 30.§ (4) bekezdésben foglalt, a szolgáltatót kötelezően
terhelő munkáltatók indokolt költségeit az Ellátásért felelős
méltányos határidón belül nem térítimeg.

Vállalkozó az üzemeltetési szerződés lejárla vagy bármely egyéb okból töfiénő
megszűnése esetén a rábízott vízi közműveket a rendeltetésszerű használatnak
megfelelően, működőképes állapotban adja vissza a Megrendelő részére.

7

lll. különös

1)

rendelkezések

Szeződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatáshoz szükséges és az 1. sz.
tÖrzsvagYont képező vízi közmű uáiyon (döntő- többségében) a szezódés
megkÖtésének időpontjában az Ö n korm á nyz at kizárólag os tulajdo nát képezi.

2)
i

Szeződő felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben elkülönítetten jelölt
Önkormányzati törzsvagyon részétképező vízi közművekre nézve azok
Önkormányzati tulajdonba vételétkövetően -, szándékaik szerint külön megállapodás
keretében (kijelöléses úton, külön ellenérték kikötése nélkül) a Vszt, zi-zo.'5-oan
előírtaknak megfelelóen vagyonkezelési szerződést kívánnak kötni, illetve ainnak
lehetőségével számolnak.

3) A Vállalkozó

kötelezettséget vállal, hogy külön megállapodás alapján megvásárolja
vagY szÜkség esetén bérli mindazon, a szolgáltatás biztonságos fenntártásáhóz
szÜkséges Ún, rendszer független vízi Rözműveket, illetve egyéb eézközöket,

3

lv. záró rendelkezések

1)

Szeuődő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások 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, űgy ajogvitá eldöntésére a
felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, ilietve Törvényszék
kizárólagos illetékessé9étkötik ki.
Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben VáIlalkozó a Megrendelővel törlént előzetes tárgyalás, egyeztéies
alapján előkészíti,

v

2)

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényes
marad. Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint
egyenértékű rendelkezéssel pótolják.

3)

Jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés a szerződésben megje|ölt mellékletekkel együtt érvényes,
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és - e jogintézményt szabályoző
- egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók,
Miskolc, 2012.június 1 5.
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