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az alu!írotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, szóló
valamint az ötv. s.5'(3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról
(2)
b)
bek.
a.§
a
1995. évi Lv[. tv."(továbbiakban: vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá
pontja a helyi önkormányzat kötelezóen ellátandó feladatának minősíti az adott telePÜlés
1./

lakott területén

ívővízminőségűvízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás kÖzszolgáltatás
f or mé4áb an történő me

gsz e

rve zé s ét é s ellatását,

hogY
Felek rögzítik_ a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-,
kelt
i órtor*ányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994. januar 25. naPján
tulajdonú
gy az egyes állami
aiapítő okiratial létrehoztéka BoRSoDvÍz zrt-t akként, IT
jogszabály
szerint az érintett
szőló
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról
oúormanyzatok részéíeayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzatitulajdonba
gb
adott he ly i v ízikö zmúv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytár s as á a app ortáIták.
2,1

_ az
Felek megáIlapitják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséig
illetve a
alábbibekezdésben'emíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat,
látta el az ivővíz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szolgáItatási

fe

l

adato kat.

Felet a közbenső időszakra utalva rögzítík, hogy 2010, januar 1_jére vonatkoztatva_az
Zrt,
ónkormányzat ráutalő magatartás ával hozzájárult alÁoz, hogy .x B3,RSODVIZ

egsszeméIyes tulajdon ában álIő GW_Borso dvíz Kft", helyett
tovaUUiat<U an az ivőviz szolgáItatási feladatokat,

az

Üzemeltető lássa

el

a

Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, Sem a fenti bekezdésben
körülírt siotgittita váltástor nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat e|Iéúási,azaz
közszolgáltúsi jogvis zony gyakoroli tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitlk,
ioev Ű ürr-Űtűa szolgáliatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabálYoknak
megfelelően történt.

a Vgt. 9 § (2)
Szerződő felek megáIlapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkÖtésére
nélkÜl
bek. d) és e) pontjában ioglatt Éttrátatmazás alapjén koncessziós pályázati eljárás
egYébként
került'sor, tekintettel ana, Úogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese)az
jDYÍZ Zrt-nek.
kízárőlagosan önkorm ányzxo{Ílllajdonaban álló BORS
3./

A jelen szerződés célja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzat

közfeladataként meghatározott

a Vgt, 4,§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővizelléíást közszolgáltatás

útján biztosítsa. (A

üzemeltető áttut t.t3.ritett szolgáltatás
pontban körülírt szolgáItatást s z o l gál t at á s n ak

v agy

szerzŐ

formájában, az

továbbiakban a jelen

d és t ár gy án

ak nevezve, )

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt, Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatátozott
érdekébenÜzemeltetési
időtartamig a szerződésiárgyakért meghatározott szolgáltatás ellátása
szerződésik öt a váltalkozó|val a vonatkozó közfeladat ellátása érdekében.
A Vállalkozó a jelen szerződés a|aplán kizárőlagosan jogosult és kÖteles az L 3. Pontban
terÜletén ellátni,
meghatározott siolgáttatási tevéken}seget az ónkormányzat közigazgatási
I.1

A

teljesíteni.
hatősági ár
Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szo\gáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
terÜletén
közigazgatási
szolgiltutári .ll.rrertéket az Ónkormányzat
formájában
j
^"ghutárorott
jogi személyektőI, intézményektől,
lakó a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől,
díjként(vizdíj) beszedni,
szervezetekto1 1tovaubákban: fogyasztók) szoIgáltatási

A

(szolgáItatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közizemi
jógvis zonyta irányadő izletszabálYzatot alkotni,
kötni, tovaüba a fogyZsztókkal kapcsolatos

A

törekedni arra,hogy afogyasztőval kÖtendőkÖzúzemiszerződésta
jogviszony létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő
a fogYasztó
felek ráutalő magatartásával Ú. Ráutaló magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen
csatlakozása, valarrint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízíközmú rendszerbe való
állása.
önálló fogyasztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

A Közszolgáltatóköteles

eszkÖzÖk,
2.1 Szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges
különösen, a

berendezések, vízlkozÁűvek a Közszolgáltató aég vagyonát
létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas
berendezések, csatlakozási
szolgáltatás ellátásáhozrendelt éptilÚk, építmények,technológiai

képezík,

poÁt)

és a szolgá|tatásbabevont

egyéb tárgyi eszközök,

szerződés tárgyát képező közcélú vizlközmúvek teljes körű,
szóló 2Il2002. (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetés e avíziiőzmrivék izemeltetéséről
KöViVM rendeletben rö gzitettkövetelményeknek megfelelően.
3.1

A

vállalkozó feIadata

a

/

4.1 Váltalkozó a szerződés időtartama alatt kízárőlagosan jogosult a szerződés targyaként
definiált szolgáltatá.r teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alapján a hatósági árként
megállapítottlzolgáltataii ailat< beszedésére, A szetződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
kizárólagos jog illeti ffi€g, hogy az Onkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyaszt-ókt ől származóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, hogy az
üzimeheta az ónkormányzat közigazgatási hatérain belül, a fogyasztőval kotott
me g á1 l ap o d ás alapj án b eköté s eke t v é gezzen, szoI gáltatás át b ő víts e,
kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
kerei, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dtlak
beszedé sével bizto síto tt fedezet esetén - felúj ítj a, bővíti.

A Vállatkozó

Felek rögzítík, hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az árak megállapításáról
szőIő 1990. évi LXV[. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a jelen
szűződZsnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülő költségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásolaa, így különösen:
5./

a) a
b)

c)

vállalko zásba vont vizlközmű múködtetése körében felmerülŐ költségeket
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb.),
i vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javítására, az elvárható és a megrendelővel kötött külön
megállapodáson alapuló _ technoló giai színvonalúfej lesztésére,
a ialtaikozo áLtal alkalmazottlmegbizott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkésztiltségűszakemberek alkalmazására, azok szükséges
képzé sére, tov ábbképzé sére,

d) az

izemeltetési jogviszony alaplán az elléíásfelelős önkormányzat részérefizetendő

díjal<ra,

e) a felek külön

0

megállapodása

alaplán megállapodott és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányo s üzleti nyeresé gre.

díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
teljesítéíéhezbiztósított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési, illetve

A

szolgáltatási

önkormány zati támo gatást.

III. Díjajánlat, hatós ági ár, szo|gá|tatási díjak
I.1

Az ivőviz

mint árható ság

szolgáItatás és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,
j o go

sul t me

gállapitani,

az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajanlat)
kÖteles
Írásban
Vállalkozó
ármegáIla:pítással ériritett évet megel őző év december 15, napjáig a

A

szol,gáltatní.

A

az üzemeltető alapitási körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
módszerre utalva aZ ónkormányzal tudomásul veszi, hogy aZ

díjajánlat _ valamint

dijmÓ§ailapitási
ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe csatlakozott

3

vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, illetve egységes díj kerÜl alkalmazásra a
B9RS6DV Íz zrt. alapításako r rö gzített szolidaritás elvének megfelelŐen.

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáItatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátől alkalmazható legyen,

Az

ár
2.1 Amenrlyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági
értesítését)
hiteles
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető
.lÁlasitan á, úgy a vállalkozó - hatőságí ár hiányában - jogosult a közölt díjajánlatának
me gfe l e ő szol gáltatás i díj at f elszámítani, i l l etve érvényes íteni.
1

Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben az )nkormányzat hatósági ár
i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
megállapitásara vonatkúo
".t
fogyasztók megtérítésiigényt,. bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten",-igyamulasÁásban véikes ónkormányzar köteles az Üzemelreőtkátrtalanítani.

,"áu.., a

IV. A Vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1,/

Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVIL törvény

,,A
vízgazáálkodáJiól", valamint a3SlI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a2I|2002.(IY.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bíztositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek
a
azÜzemeltetést,
ütemterv szerinti gyakoriság galivővizvizsgálatokatvégez, ellenőrzi
mindenkori minőségi követelmények betartását,
gondoskod 1k abálőzaton előforduló üzemi hibák elhárításáről,
a
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferntartásához elengedhetetlen karbantartási
alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő felek megállapodása
Szakmai SzÖvetsége
karbantartásnak minősülnek aYiz- és Csatornaművek Országos
című kiadvánYban
Karbantartása
áItal kiadott Tárgyt Eszközök Felújítása,
a
felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami

biztositja, hogy

meghatározott

számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat

a

szerző dés me l lékletétképezí,

kömyezetvédelmi,
L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, víziJtgyi,
hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
kapcso lattartásró

1,

illetve ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
1.3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozóí hozzájárulás).

esetén),
közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítés

megfelelően elvégzi a
1.4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztőkfelé a sqát ütemtervének
fe l ad ato kat.
szolgáltaíáss al kap c s o l ato s l e o l vas ás i é s száml ázási

r'
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásárőL,lehetőség
szerint rendezé sérő l, a kivizs gálás eredm ény ér ől a panaszo s t táj ékoztatla.

L6.1 Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
1.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
ere d eti ál l ap ot hely r eáIlítás áró l gondo sko dni.

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögziteni.

1.9.1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
megtérítésikötelezetts égéről.
I.10.1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek ana, hogy a
biztosítási fedezet meglétérőlmeggyőződhessenek.

I.II.1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásáről
és a közműves szeírnyvízelvezetésrőlszóló 38lI995. (IV.5.) Korm. rendelet szabályozza.
2.1

A Megrendelő feladatai:

2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáltatásí ellenértékmegfizetése nélkül
Vál l alko z ó részérekötele s telj esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
az izemeltetéssel összefliggésben (különösen

hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
feladathoz szükséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkül
használj a, i gényb e ve gye.
az ónkormányzar ktiltségvetésébesorolt intézmények,költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalany megállapodásán alapulő) szolgáltatási drjat
megfizeti.
magát, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt általa
létesített(íj beruházás) és tulajdonát képező
felhasználásával)
(saját fonásból vagy támogatás
viziközművek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogy az alább
meghatározott mértékszerinti használati díj megfizetésére az Üzemeltető vállalkozik, illetve
támogatott beruháuások esetén atámogatő az Üzemeltető ktlelölését nem ellenzi.
2.3.1

Az Ónkormányzat kötelezt

4

beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői hasznáIati díjat illetően a felek már most
igénYbe
megáilapodnak, hogy az nem haladhatja meg a beruházáshoz az Ónkormányzat által
u.áru3ut erő mértékZt, urűjberuházás üzemeltetővel megállapodott használatiidőtartamához
arányosítva.
Az'ónkormónyzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
be,lhazás 1ényeges folyamatairá1, u, üzemeltetőt az esetleges használati megállaPodástól
fii g getl enül táj éko ztatj a.

Az űj

V. Együttműködési kötelezettség
szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek.
1,/

Felek

a

Az együttmúködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbia\<ra:

közegészségügyet veszé|yeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a természe ti érőforrárot kö.rryezettudatos fe|hasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatásí feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvarások,
környezets zenny ezés c sökkenté se stb. ) me go l dás ában valÓ e gyüttműkÖ dé s ;
a vizlközmtivet ailap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
vízkorlátozás
haváría események bójelentése, ázok elhárításával való közreműködés,
elrendelése;
a szo|gáItatási díjuk meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedése k, e gy ezteté sek fo ganato sítása;
a
a fogyasztau 7iza4fizetési hajlandóságának növelésére irányulÓ meggYŐzés,
aiinaátetok csökkónt ése. Az ónkarmányzat segélyezésigyakorlata (kÜlÖnÖsen a
hogY a
lakhatási támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,
segélyben részJstilt fogyasztók a szolgáltatásí díjhátralékukat csökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

jelen okirat aláírásátőI
1./ Jelen szerződés határozatlan ídőtartamra szőI azzaI, hogy a
fél sem jogosult, ide
számítottl0 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik
jogszabáIYváltozás
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
mértékbenterhesebbé válik
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenü|, vagy olyan
hacsak a
bármelyik fél részére,amely teirer ésszerűen indokolja a szerződés megszÜntetését,
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg,
2.1 Felek

a

a Vállalkozó az
szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatá]'lyal, ha

kerül, továbbá,ha
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra
a vállalkozó a szolgá|tatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Írásos nYilatkozattal
azonnali felmond ás jogéúszerződő felek a másik félhez intézett
adó magatartás
okot
gyakorolhatják, feltéve, Üoiy a felmondás közlése előtt a felmondásra
gYakorlÓ fél,
vagy körülmény megsrtint#sére kellő póthat áridőtbiztosított a felmondást

Az

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekú fél szerződésszegésével indoko,lt. nYllatkozatával
3./ Mindkét fél jogosult

megszüntet ni

a szerződéskötésétő l számitott

10 éves időtartamon belÜl, az alábbi esetekben:

6

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vállalkozó az izemeltetésre vonatkozó jogosultságát elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,
a V ál l al ko z ó kizár őIago s szol gáltatási

jo

ha

gát az Önkorm ány zat me gsze gi.

A

rendes felmondás gyakorlásának korláltozására vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
7.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezní, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiak képeznÍ.
2.1 Amerrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, űgy ajogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egyeztetés alapjarl,
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénl,telenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az étvénfielen rendelkezést hatályos, gazdaságíIag lehetőség szerint egyenértékű
4.1
r

endelkezés sel póto

lj

ák.

A BQRSODVÍZ Zft. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tarta|mát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODYIZ Zrt.IgazgatőságamegtárgyaÍta és azzal egyetértett.
5,/

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
ónkormányz,ar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváÚ'ngyta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestefi a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

Onkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz, mellékletét képezi(k).

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménfi szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szettrtyvízelvezetésről szőIő 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.

Miskolc, 20Il. janufu 23,

Tarcal Községi Önkormányzaí
Baracskai László
polgármester

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

