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Kötöttékegyrészről Szakáld Község Önkormányzata
3596 Szakáld, Aradi u.4,
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torzskönyvi azonosíto szám (PlR): 735935

a&szám:15735935-1-05
KSH statisztikai sámjel: 1 5735935 841 1 -321,05
pénáorgalmi jelzőszám:
kepviseteteben: Dr Barnóczki Károly polgármester
mintmegrendelő
(továbbiakb an Ö nkornányzatrrak éslvagy

Hlátá sé rt fel elő s ne k is nevezve),

másrészól BoRsODVízzt.

3527 Miskolc, Tömösiu. 2.
Miskolci Törvényszék Cegbírós{án nyilvántartott
ofuiegyzéksám: 0S1 SOS1 42
adőszám: fia72o92-245
KSH szám : fl a72}92-ffi-1 1+a5
pénáorgalmi jelzősám:l19§ffit2,0249l374-0000m
képviseletében: Ficsor Miklós cégvezető
rwúuállalkozó
(továbbiakb an Víáközrnir*olgáItatőna? is nevezve)

Y

az alulírott lrelyen és napon, az alábbifeltáelek szErint:
l,

Beve#

rerdelkezések

1) A Wíena6 önkormá46ía Magyaország helyi önkormányza,Enő szóló 2O11. évi
ctJoo(|X tv. 13.§ (1) beír 2l. wn§án rrtafuá - mely zo13:iarrrrár 1_+iÖ !'ntalyosul feladatnak
rög2rh, rrogí a 6*env alapián kóielezóen ellátandó hetyi örü<ormáíílaő
minósüla rozióazgatasi teniiéten a víáköznrű-szolgáltatás megszervez&, biáosítása.

13

felek a nemzeti vagyonrű v:ők 2O11, évi CXCVI. ty. 12.§ (9) bekezdésre
u.Ő*on*vzaí rnirrt Etlátásélt ffi jo9§S kqrressáós
utalva *"gá,ápítják, frg'
-Áexu
a torzsvagyonában lévó úá közíítű lrátesítmenYek
szezfiés ,nágÉotér.
működetéserőliondoskodniolyan gdálkodó sz€ry bevonásárrd, mBl!fun azálÍam, az
ö n ko rná qlzal letve m ás önkorm anyzatok a kizáról a go s tul ajdomsok

Szezfió

i l

vükózmű-szolgáltatásról sffi n11_ évi CCX. tv.
(továbbiakban: vsá) 29.§|_ra rreg#ryítíák, hogy a jelen bál€íi ::{É.t loncessziós
és pályéuati eriara, ,{elrtiirototd me.b, ngiebálreíarra, hogy a BORSODVÍZ.Z*, miry
16-§
v ízirazmű-si&ittatő résalenytársas& réizvényeinek a fulajdona rrcgfélel a Vszt,
álhm,
az
(kizárőbg
e6íTásoknar
(6) bekezdésűen meghatározffi
_
-Megrenelő
^más.,_h9Yi
állnak}, tOvábbá a _BORSODVIZ Zft,
trrbjdonában
a
es
öáxormanyzatok
ürddorpj *rgr".ee, Űúkodése rnegfele| nerru{i vagy€írol szőlő tÍ'lrv,s rY

Szeuődő felek figyelemmel

e6íásaÚak

a

a

fioÉleírnaszerződó Elek rögzítik, hogy eakaH Kö6ég Örforyan1*
qe5re a BoRSoDvÍIzrt-t, mint Vziközn{radgáIbiőt, es egyÖen
testületi aontffiá
-á Orwrr*yot
polgármestereú, hos, a }elerr _dÚ.t dáírársával
felhatalmaá
-terutetén
a wryvízehrezetésre és tisáásra
megkösse u Ó*Ór*rry="t'enatási
Mindezekp

i

ráriyu ló víáközmű_szolgát,tatás üzeme|tetési-bérleti szerzfiésfi_

l

,i:]

1

I

2

Dvlz zíL ógzíti, hogy ré=rlfiyei_r,ek ü,rlailmosa

BoRSo
A
'on[oirna-nv=tok

és tobbér között

a lvbgretúelő,

a,

áEam, lltetve letyi

résaírlaj&nosa)
Dviz 7n az önkannánjpattal (aki egyb$ a. VáMltazó
klzirőlag via
kezdve
abpíbasabl
; VaIák;Á ,irint ó.
egyetértéso* .gá,;€,
í§":,. rendelkeák mirrdazon tárgyi
közmű uzemertetdre"uónatxo.o teverenyseget
a
es szervezeii telté-tellet {aklrcditált labor), amely
eszközökkel, humán
ellátásához
"noto*.."r
iep"io ,i=ixa=ia,szolgáltatás biáonságos
megállapodás táóyá-

A BoRSo

szükséges.

4)

ABoRsoDvV7j-aVgt.3$36'§.rautatvarögziti,logyav!uatx9.7!'.".VPl.sz,
teszi,

melléklete a@i1,tképeáetó tenasznáióióv"neíer,ázáÁaggály.nélkü;.1ágtóvé
enéoétvta Magyar Energia
h€y a Vsá lrfiáüö;Érát követően ;; ú;'.iévérenys€
jogviszonY
tetjes hatálYara,
a jelen
Hivataltól ká"*meze, illetve azt megrapnassa

ll. Megállapodás
,l)

ffikölrlti_szolgáltagrr9r szőtő 20,1L á/i cclx tonéíy időbrbmra
rs éves határod
ataí*ln 2013. l*,ái r.-nápjator rázcoooen,íze_meltetésbe,
üe veszi az
eemegste" beítebe "dF, vittitxoro önkormánYzat beíl€
Üzemettetett által
n űioáao". É"q- ;ÓÉnl"_g .az
báffie
wrryvaefuze' éi _ti".titl renoszeriRi őnkormányzataúttrzerneltetesle,
mellékleöen
vagyonértáxelése a jelen megánapodás 1_ sa

Mqffi

rendelkezései

a

ó*urr@

"to
ógfr-"a-ggy.k

vffi

é. ái

jelleggel jog9sult a irérletb+ízemettetésbevett
tizerne}tetésbe
al a MegrenaeÉ-iaáÖ"rÓ"Íari területén belül
csathkozti
alatt
csaüa[ozó (*gy;j"Hjt szerzffi
szolgáltatásba
csaaxoá.r" iot"t"reti; iéín""áark - szennwízcsabrrra
aaz közmőv*
*rrdelkezók - iöreé uirirozmo-szóbalffisít,

kfubs és kizárólagos

ffiv
veü vÉru***t.,
kíyáíp var
oelqcsc i'gdol
;;n e*.ar"t, mint szolgáltatást nyújtani,
es kiáólagos loga.kiterjed
vffi l*eerc@
xa,pcsomos
,.prott

^
esá{ffi(

a fr*err ínegá+odás hatálya
a ferrti bekezdés
közműveld<eI
_szotgptt*ásra
kÖzÖs
vonafrozásaban
",ÉteÉxaz új;;nan létesült vízi kóznrű

^
dan ürrrrr
szefiü, f*_<rt

e$ptriÉ§€

2)

3)

ffila

a

" ="oűa
nem rendelkeznek,
e}-róen

köű'
szeződés tárgyá! l<épezg közélú vízközmúvek teljes
iizerreffiséól szőló 21l%)ü2,
roryar* é3 szal§zgii műkfitetés"iri" koiművekmegfeHóen.
1rvá l Köf_il ,*rird"lún rögzített követelményeknek
m"g_."r?_s éljából
a. öndornÉnyzatna( az üzemeltetés iogiFk azaz
A
Hatmil1ió forint +
egys@íi .l-Érték"tÉ"t1y1ár,ex ossiegé e.ooo.ooo,ittÁra,

Az

viffi

ffi

a

Vffi

Árn,

alaplén _ a követkeák szerint
Az egysueíi e}rréreket váIlatkozó - kiállított sámlák
köEÉ rne@em a. anfurnányat teé:

3.(m.m".Ft+AFAN€etjdenszezódésnekaVszt22.§(l)bekezéseszerinti
Úi*úilióÉl=srá"rű szOÉ eáesítéstkövetó 30 napn belül,
napoíl beftr"

3
a_fenti fizetési határidók teljesítésévet
Amennyibe n a VáíIaIkozóNízíközmű-szotgátbfó
szerinti késedelmi kamatot köteles
késedelernbe esik, úgy a Ptk, 301;Á §-c uerezdés
fizetni.

4}AVáÍtaÍkozÓ-azÜzemeltetéstartamaalatt_aMegrende!őrészéreavíziközművek
dúat fizet a befolyt szennyvízcsatoma
használatáért mennyiségarányos n""i*ar"ti
,ióúart"tasi nettó á Éevételalapulvételével,
követő év április
'ínértér" alkalommal (a tárgyévet Vállalkozóhoz
A mennyiségarányos használati o'iiéőiá
"gy
aí adott évben {tárgYévoen)
30. napjáig) kerul megfizetésr",
befolyt nettó áöevétel 1Solo-a,

l
I

\

AVáttalkozókötelezettségetváltalarra,hogyamennyiségarányoshaszrrálatidíjjal
elsámbt ú önxormányzatEllátásért
tárgyévet követő év április'no ó. n"ril3,rg

minden
felelősfelé.

Felekrögzítik,hogyaVáttatkozóazEtÉá*ltfeblősttájékoáaüaaVsá.márhatályos
18,§-nak tartalmáról.

FelekógzítiKhogyazüzemettetéskÉHtarrÉra}#lpor'tszerintihaszrrálatidÜakon
rrem illetimeg.

felülbárrnilv"n *áiiogcímen, egyéb dI rtlqE'7d€w

___*__)._mrtcno
már most megallapoona§ [E,!Jy a y!9\y+",,_
f elekmármostmegállapodrraKlrogyaV!7jkó3m1l-szoffi9{l.§_*_:l"j:l
§zerzfiő felek

ffi
Í,'".Hili*Ti§§ilfi

jl8ffi

niénnyisegaranyo§E7351ír_l"jj;"*ffi

9J^".1-'hátósáó1

Hij;ó?;;iilil=ry-g:,_ll:#:9lg?!.ránáJati;lgJ

€'r1'-iTöT";':H;,"ílruJ=}r$::_xi::t"*Jp*.T*T:;
§j"ffi ,1á33ili j"i1,"enÜrr"nít,,,"g,ryqlL"f T.=*fi *:i:l^#"Y§X*""1

ri§í"ffi ffi il#:;'-v:iiT,ff;G^ú#ll*gY:l}:H*lT3rff
:'
ú=rr 69.§-Úib"kezdéében megnatarczott tájékoztatásra
§á1'lu§r€'iöiJÉmmel
és adatszolgáltatá§iá.'

"

használati díjat illetően tárgyalásos
Amennyibe n szeződő felek a mennryisfrpF_lyo,
Pffc 241,§,a
iú*i""K úgy á-iíziiazmű_szolgáftató lrysun a vagy
úton rregállaPdni
a jelen
igényelni,
modosítását
""*
alapián a bíróságtól á naszrrabti díi rrpgárbpdás
,rdáOOert felmondás útján megsannetli,
5)

illgti m€
Felek rögzítik, nog{ a beszedeü csaornadíj a VáIlal4ozóí
uag pgins+ylDrÁFA
i
2013.
díja
_tisdítás
satgáltatás
n-siánn}vizáveJétes és
nem lakossági kibocsátók esenében,
vállal arra, hogy a lakossági
A vállatlozó jelen ;;ődé" aláírásával kötelezettséget
mértékentartja, aá legfeÜebb az irrfiáció
díjakat a 2012.
amennyiben a hatályos jogszabátyok
mértékévelemeli 201á. december 31. napjáig,
rnásképpen nem rendelkezrek

e"i-iöTitr*§ffi*Á

6)

éü CCIX, tv, rnar hatátyos
Szerződőfelek utalva avíÁkőmteszr*gáttatásról va!a}O_j| és az aá követö évekre a
2013
szerint
65.sra ógzítik, núi lo*áI-=.Éryozás
Hivatal javaslatának
víziközrrrGszolgáttatas" düát nnirrt hatósági díjat
miniszter rendeletben állaPÍtja
figyelembevételével á viziiazmwszolgáltatáse*-teletoi

a

hogYa

Vsá_ 65.§ (4) bekezésrefigyelernmelkötelezettségPtvállalnak,
a jelen szetződés megkötésekor még
3. iÉTqában
(2)
bekezdes
74.§
Vszt
"rrit"iíés
szóíó vegrehajtási rendeletben (és az
rrerrr rnegalkobü r*"to=agi bu *"gho.átátara
ismert jogszaba]yokban előírt) meghatározott
amely a
xoepzettségükne_! n{griqopen eleget lesle§_
mindarr

§rTá*u febka

#

qÉbk4*údó'Try-**
aorcÉfttá§
o i".gffi*"@o.;ái&;fiffi

hatósági
tevékerypégárezsarcseges-

Hiváal di}dókésátő es

diifeh.+gYeleti

\

1

felek rögzítik, hogy a Hivatail diiiavaslatának rnegtÉteléfrez.saikséges
(köttségaoa]oxat).1ogosult és
adatszolgártaas soian- á vaíá*oza ory3n uj§roaata$
hatósági díj megállapítása az
köteles a Hivatallal közölni, amely leheóvé te-szi, hogy a

szezfió

alábbi rendezőelveknek megfelelően történhessen:

A díjaknak ösáönözniük

kell

g
a biáo nságos és bg ki sebb kö ltség ű v íziközmű_szo áltatást,
a gazdákúás hatékonyságának iavítását,
a iapacitások hatékony lgénybevételét,
á ,ibbaratás mirróségének folyamatos javítását,
ualámint természeti erBmrrasoti kíméleteelvének érvényesülését
l

_

Fi

gyelembe kdü rrerni:

köitseg€it,
a folyamatos és biáonsagos víziközmű_szolgáltatá9,_*qok9lt
kóltség€it
brdokott
valamint a körnlpzetvérla-|mi kötelezettsége[ teljesítésérek

ideérfue a

vízbáÁs válelern irdokolt költségeit,

a Vsá,
ffi
Szezódó fuigk rogtrítik, hogy amennyiben a szerződé,s megrkoésá
tófrségplernnek
al4j31l1n"ú,*rrdó uégréfráJtá"i rgrááetek valamety fefi€bb fdsoro,t
Úgr a ielen
; ffi.;*É,.get á Ét?saóíofi megáttapításakor OÁalrvagy kotláWák"
;erÉn+.o"s*"t fuggretlenüt á torvényi stabályoást követiK
A

mlgffi§

köz=o§,ats

dfr megállapítására vonatkozó tájékoáatás során

terl;íÉááhez biztosított, á

fig}€bír'b€

kellvenni a

köítsegek dpneepzésérelqott

XOrtseolaXd letve örrkormányzati támogatást

hogy a csatomahasználati vonatkozá€ban 3. =eméfynek nFncs
és megtartsa,
;b,-,,oge" arÉty,áárcoáryaznáazt, hogy Váítalkozó a díjakat beszedje

e@ausza,rato|ia,

8)

9)

hogy harmadik szernélyekkel szemben l€rtalanÍtasi, kártédtési és
ngn Eíhes.
6.rá1'"g"k aíózmútulailqros önkormányzaídjogait
tétítésrrerrbsgrbiztosítja
xapcsówoan megszezLtt

nq*,65§gEnti,

;óH

Á'Ml
V*ilú neszÉre.
vMIú e szerzódés idótartama

alatt kizárólag jogosrlt az önkormánlzati
1.
tor.z§raEüE wtozo a szerződés sz, rrrel|ékie€berr ídsoro|t v4yontárgyak
oirmrcalia, lesanálatára, hasznainak szedésére,

Az 1. sz_ rrpléldet egyben az átadott vízi közművek és egyéb eszkóák.átadás_átvételiés
taúhazza a vlP:i kÖzrnűvek
ieolzotarryvarex *iiá*l, mery tétreles leltár szerint
adatole\ az átadás kori bruttó és

egrb esdffik *o.-xi
néíoo

azonbsítására vonatkozó
Eryvszerírrti értéket, az alkalmazott értékcsökkenésiteírási kulcsokat.

kizáólagos
váIaII@ó rroccrebeget vállal, hogy jelen szezódéssel birtokába kerÜlt
jogot
használati
vonatkozó
mrzsvóonnax minöiüÍó vagyontgrgy_akra
önko@
más gazdaságitársaságba
nern idegenfri d, .rah;i,í ú *r penzbeli nőLzalaruíasként
rrern üszibe"

yásd, lcgy a jelen szerzóctéssel birtokaba került {é.s e 1,
e§zkÖzoke{ a szerzódés
sz. nreFElbn eep.*,-r*r,gítet) iűi uőzmuveket es egryeb
gondosságávat kezeli .es .m9gtedti m1!3zo.n káFokat,
fernálá= *ü a i w
Ékfiött éja VálIalkozü konkréwr teff€ló köelezet§égek
amelyek a jr*rr
=*beá
felróható elrrulrytásárcl fal€d.

A

yffi

k6frFzeüs€€t

5
rÉresernerryek b€á[asa e§€ítéí, a fr@ren&Iő
b€áfu]tt károkat a fulajdonos
elidegeníthetetbn ooiu"gvónat r.ep"Jo vagyontargyátoan
köteles viselní.

A Váítalkozőnak íelnem róható eseüeges

A

Vátlal kozó feladatai:

1o.1Kötelesarendeltetésszerűhasználatrólgondoskodni,ennekkeretében:
üzemelteése az 1995,
biáosítia, h€y a csatoma ei ,r"nnwixúito telep
Korrn,
a
évi LVll. ioriénv A vizgazááifodájrór, valamint 38/1995,(lV,5,)

_

_
_

x il

történjen,
ízőoz. (lv,}s. ) KöVi M rendeletnek megfelelően
biáosiga-", "ú"*"rt"tésfo§ámatosságát és biáonsagát,renéletnek rnegfelelő
i'iípaóz_-(v,zs,l_KöMú
akkreditátt laboratórium
^"t
*ni.'vu,,rmino=egi yrygal.s."t végez,
gyaxorisággái
szerinti
úEín@íy
az fizeme6etést, a-áindenkori szennyvizminOsegi kÖvetelménYek

rendelet

ffirz,

*Etasat

_ gtrdosűix csatomahálózaton elóforduló
"
t"rupt*
áttal
_ kobtes a-d"a.fr]i
közművek
"rráótt
es megfii;ítáni a

fugaüri,
befl,

üzemi hibak elhárításáól,
ke{€frező szemyYíZDennyiséget
renddkezésre átó lqa<xas keretein

tisaíítoü saennyvlz
_ umsitia a hatályos jogszabályoknak T€f?Fő*, es aahet,€
zé§ét
emrpzeset a keletkezett "iányuiri"r"p.íezelsét
karbanrtartási
elerrgedtreteÜerr
_ ehré$i a fiotyamatos üzemvitel fónntartásahoz
rrregáwása
Elek
rnur*á(at ellenőrzéseket, beállításokat. szezffi
orsz':gPs
Éount rt"snar minósriin.i " Víz- es Csarrrarrfnrck
#
lGrbantantása
ege által riaoót iargyi Esá<özök FerijílÉsa,
t_l.__

_ ÉJ*^l*

s.aor'ai'§;ót

valamínt
ldad"ávnan fregnatarozott teÉjíásnaknem mirÉsüó munká*, minős,Jl,

"ír1
ííü@,amunka,

ami a

,ráúit"ti törvény

9z9rint

kalbantartasnak

rnra*ozottszabályzataszerződésmellékletétképeá.
vízí6yi,
Goí,doskodik az élet_ és balesetvédelmi, keegeszsegugyi,* €$Éb
rorrryezeveoermi, tiizreno*ieti, *"nr.u"aelmi, foglra"ztűnédelri
t-#.ágÜ"*áxri"i uán dpéoiattartásról, illetve ezen trgryek intézeséÓ,

1J2

gazdálko,dó szervezetek,
í3.3 E\íegzi a csatomahálózatba bekapcsolt tzemi,
minos€
erreh mannYiségének
1Érráy&-,1t"r xinocsátott szennyvíz_ gyakorisaggal
"f,.r.,ó,=dét,

a vonatkozó rendeletekben elóírt

-

és bóvíté§ terveket (vállalkozói
íJ4 vébnÉnyezia csatomabekötési
Freáiárulás), a kozcsatornaba bocsátható =errtyvíz mennyisfuének,
,r-órégá;É' megnaurozaiát, a rendeletben fuglaftalrrak,_9gf"|:]ö:r:i:
energla
,r,"g ffiégá a-'riÁtegyeztetéseket (gáz, telefm, Út, villamos
tlétesítésesetén).

-"rát*náűaazatt
10.5AkozÜletiésalakosságifogy9gztol(feÉasajáűemtervének
szo§á}tatással kapcsolatos
,r"Éb,ő"" elvélpi

"

teotvasási és számlázási feladatokat,

10"6Gondoskodikazesetlegesfogy9s4ipanaszolt,reklamációk
a kivizsgálás eredményéről
rovpsgárásá,iól, bfEtösq) riáint renojieseot,
a panaszost tajékoáa$a,

váMa

fddóssegbÍáosítási
biáosÍtástis,
k*, betsornl,e a l@fryezetvédelmi

10.7

szerzfiés teljes

idötartamára

szerzóffi

1o.8KöderüeErrY€reühibaelhárÍtásimunkáketvégzéserrtánaVállalkozó
roteles az eredeti án"pot helyreállításáól gondoskodni.

\
6

1o.9 Hibaelhádtási munkák ,hiíe!* kö€lezetb€éf

VáIIaIkozó

a fogyasáóval

rotottiiorgátatási szerzfi ésberr köteles rogzíteni.

1o.1oVátÍatkozókötelestájékoáatniafogyasztókatahibabejelentésmódjáról'
meghibásodás esetén a
nem rendeltetésszeú-uiemettetés áíatt tortént
ámerun költségek megtéítésikötelezetts€éól,

fi
11)

11,Váttalkozós§:f

H3,iiY*,ff:?"lilllh.í*

j'H''%T*í:Jelsorolthibák

Nem képezi Vátblkozőfeladatát:
felújítás

elvégz9ryq eszközpóüás,
11.1 Fe.i.eeme]tetésre átvett létesítményeken
úvitelázésiés szavatossági hibák

és a fdlesdések finanszíro)á"., valamini a
elhádtásának végleges fi nanszírozása,

belÜi, affi l€gr€Uebb 1
112 A giravitaciós csatomarendszeren, a telelöatáron
elpnoró .tisáítórryílásnak a
m árot§ása tetspített euenaio aknána4 vagy
keletxúö riiámzavaro. rib* efrárítása
kimerre*er o.alán tuli, belső náoát",

11.3 Az önkormányzati tözsvagyonhoz_ tartozó
eráítása i.eemeltetésq fenntartása és cseréje,

hety|

kisáErrelók @fil?ÁYar

12)J€len=erzóeshatárczottidótartamrajöttlétre. megryyezéssel, iltstve az dábtíd< *rint
A sapródé§ a fiebk megszürrtethetik liozos
közlésével,
aTJ"addl r,rilffiozáttkkal, felmondás
de legplább 8
Fd EÉffi f_eb/ós az üzemeltetési szeződést évvégéreszdful,

hon4c

fuürnmdási idővel felmondhatja,

a}haaWziközmű-szotgálkt,ltekitetébenavíáközm&w€álffisólszób
vonatkozó
-határozatok előírásainak
? .rí?ry!?lodásra
ÉíY€rry, a romyezét váJelmére vagy
-Íratósa$
}rgsdÉryok, u"gy a iá- vónatxozo
jogerósen
ví*furrÉszolgáltatas soran történő súvémegsérlÉsét

b)

nrelPkpították.
-i hzixazmű-smtgáttaty az
szerződésberr megállaPÍtott
[,"
.územeltetési
ffi."ü=égét neki t"Éonáo"n, súlyosan vagy huzarnG€trl rnegszegte.
mirrózul

§ryos irgsertésnek és/vagy súlyos szerzödésszegésnek
;Éfe róható *"g"iáft"rá, amelynek következrnényeként

a váIlatkozó

l

"ry;.
a szolgáltatás huzamosabb időn keresáül

fiofyamatosan ellehetetlenül

vagy szünetel,
kárt okoz és a kárt
a lpsanálatba vett víá közműben a váIlatkozój*ríbs_
lgn tédti meg,
fu{.rívásna szakrnailag indokolt határidőn belül

A Vízköafi1e4gáftatóaz

de legalább 8
üzemeltetési szerzódést az év vé9éreszólóan,

honapc fuínmdási idóvel

rcrnonoja
esetelöen,

a

vílkómrírszolgáltatásról

sáto

törvényben rneghatározott

frtmdÍirlatfrLr'aazEttátásértfetetősazüzemeEetésiszerzffiésben
vagY huzamosan

,..-geíÚ§ btelátregét

ÍTEgsaE#lq

tirvffi|

neki felróhatóan, súlyosan

"

vagy az y?ey:ettetési szerzó<lésberr meghatározott
esetekben,'így kilonosen, de nem kiáról4osan

roóorrmF

7

a)
b)

szD'§átatási jogrosultságána
az önkormányzat a ffituinlpgos
uoún*o szérzódéses rerrdelkezést megszegilÉ(
,*gnaaózot-rratosági díj a Vállalkozó
-á,n"gt"riieset
a szolgáltatás ellenérűi"ie"t
jelentós mértékbenkorláloua
ndokolt ráford ításainar
gaziálkodásra kényszerul,
és a Váltalkozó nyilvánvaroán i"ra**gós
potasana vagy fejlesáésére
na-az- ónkormányzai á vízikazművek
mértékben
r

i

c)

olyan .
vonatkozó xotepzáttJeg;ók t9uesjtéét
biáonságát
fenntartását,
elmulasáottáK nogy"'ái-á szolgáfoás
az

ezen kötelezettség
jelentös
mértékben u"r."ty"a"ti, féftéve,hogy
-

d)
13)

EItátá se ft fe Ie l ő

l

á

lejárta vagy bármety egyéb_ okból történó
vátlalkozó a. (zemeltetési szerződés
a renoerccsszerr: l1as4álatnak
; úuízottvízi közműveketa l@reno**ő
megszűrrése
részére,
"."tá
áttapotoan adja vissza
megfelelóen, moroádrepes

A

l. különös

rendelkezések

szo{gáltatásrE sairseges é§ a, 1, sz,
a
felek megállapítják, hogy
-"gyébié*
_
fofgabmképilEpí,ffiorrnányzati
mdléldetb€n elkülönítetten jelö_lt
rrregrde§€fidK itőpmljám az
torzsrragryurt repezó'_ viii köimű u"gyon-á ""12ooo
do nát ké pel,
ó n-átrfu xiá ró ag os tu aj
Szerzód,ö

t

2)

i,

szotgáttaót kötelezóen terhelő
a Vsá. 30.§ (4) tet<ezJbsoen foglafi a
ercÉ*rt fetetős méltányos
munkálatok indokon [árt "g"ii
határidőn belül nem tédti meg,

ll

1)

st terhe

Szerzód,ö

ffioÍrnt}zati
hogy a11. s7. mellékleÖerr dkúloÍ'ÍteÜen
szfuéNtd< szeíim h]ton
reszei",ilbpáiő yzi rozmcivexre néane
rákuD _ ayú_ Z?
jeiott

fu{ek rogzítik,

tözsr4yrr

rnegglapodas

26.§_bil

l

r"r"iln*'rriiároÉro ű;;, ű6n "rl",,*tx l*öÉse
bhetösegét
r"gi;i.;É"n a jovÓÉn-vágyontezelési szerz6dés

nern

záiákk.l'. "nirt"rn",[

vagy
megálapoda,< aEtiiirí' rrregvásárolja
Vdilkazókötelezettséget vállal, hogy külöl
szükséges
rerruraas*oz
szüksi; esetén tÉrlimindazon, a,=Jgiit"tá, uiag..,"ag6
T{ffi,t mindazon vízi közmű
,:n.-r.rű.o. nrggeUÓn vÉirOzműveket, illetve $y9P ré*éÁáaffii
Pd aÉá§ftfebtős-köteles avizixazÁi_J)oígáftáíó Hlffi
#bká, amelyek a
nyilvántartásáho, ,riiüeg"s muszaxi terrápesze!:
illetl€ a }ogszabálYban előírt
szolgáitatás zorxerlománi"., tory"r"ür-rnúiodéséhez, szír§égp§e;a
teljesítésétrez
adatszolgáttatári nviruáni"rtiii xoietezettség

A

v

ly.zárő rendelkezések
1)

j§Íá:

-,n"óálr"pooasa*a§tí"J:-,:jJ'?#[Tíxt,i,,".?íi[l[i,?§iJ,{$l'WffiFÉ'#"#
írá§ban ógzíteni, amely
figyelemmel renoe-zii, a;ll9Ta.:"ri á
me|lékleteit fogják képezni,
megállapodasor jeien, ,iáiaáerkiegéizítéseitlitptve
rendezéséretárgyalásos Úton, egyeztetések
Amennyibe n a szeződő felek közötti,jogvita
,Ór, úgy a joolíita eldörrtésére a felek a
keretén belül 3o napon belül nem Íi"rui
kizárólagos
iltetékes'telvi-tiiro§ag, i|Íeilíe TörvénYszék
l@í",Étő

;áffi

=**i'ö;;;i
ki.

ill#kessÉaá i(ötik

szerzódés rrródosítását igényli' Úgy e
Amenrryiberr y*ííEfyléí&saz üzemeltetési
elözetes tárgyalás, egyeztetés alapján
kérdéskörbe n váftafiazó a hbgtrJndetáveJtortent
előkészíti,

8
2)

rendelkezések érvénytdensege esetén a szerzöclés 6bbi része érvényes
az érvénytelen rcndelkezést hatályos, gazdasfuilag lehetőség szerint
Felek
marad.

Az egyes

egyenértékű rendelkezéssel potolják.
3)

4)

Szerződő felek kótelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a VszL üzemeltetési
jogviszonyt érin6 rendelkezései a jelen szerzódés hatálya alat az üzemeltetés tényl4es
átadásat megelőzóen, lényegesen és mindkét fél lényegi érdekétérintöen módosulnaK
úgy törekednek a jelen szerződés módosítására, illetve rögzíük, hogy amennyiben a
jelen megállapodásban foglaltak az említett jogszabalyok kogens rendelkezéseibe
ütközte, úgy azok helyett a mindenkori hatályos jogszabályi elóírások alkalmazandók.

Jelen szeződést - annak aláírását követöen haladéktalanul - a Víziközmű-szoígáftató
köteles a Hivatalnak megküldeni a víziközmüszolgálffisi szerzóclés friváhagyása
érdekében, A jelen megállapodás a Hivataljóváhagyásának napjával hatátpsul,
Felek a szerzfiés jóváhagyása érdekében együtünűköclésre kötelesek

5)

Jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a víáközmúsolgálüatásól szóló
fu,, továbbá a szerződés rregköúesére, HPsítésáe rq,droó egyéb
haáyos jogszabályok, illefue végső soron a Ptk rmddkezés€H- a.ffio1adódr,-

2afi. évi CCIX.

A

jelen megállapodás

a

vagyonértékeléstes átadoü

eszkffik

l€*tár

megnevezését is tartalmaző 1. sz, melléklettel egyutt érvényes.

Miskolc, 2a12.okJt(trr 31
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Ficsor Miklós
ceorezetö

\t-

szerinti

