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i<epviseteteben: Mester Lászlóné polgármester
"

mint megrendelő

(továbbiákb an: Ön kormányzatnak éslvagy
blatasert feletősnek is nevezve),

rnásrészrőí BORSODVíZ Zrt,

3527 Miskolc, Tömösi u,2,
M isko lci Törvényszék Cég bíróságán nyilvántartott
é glegy zékszám: a5, 1 0,000 1 42
adőszám: 1 1 07 2092-2-05
KSH szám : 1 1O72a92-3600-1 1É-as
pen zrJ ig a mi jelző szám : 1 1 99400 2_02402374_00000000
i<épviseietében: Ficsor Miklós cégvezető
mint váIlalkozó
(továbbiakb an: V ízi Rözm ű- szotg á ltató na k is nevezve)
t

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
l. Bevezető rendelkezések

szdő 2a11, évi

1) A Megrendető önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól1-iétől hatálYosul6LXXXX. tv,-1á,§ (1) beÉ,zl. poníiára utalvá - mely 2013.január
helyi önkormányzati feladatnak
rögzíti, nogy a-tdrvéÁi atapján xoópzOen ellátandó
me9szervezése,
víziközmű-szolgáltatás
a
minősül a iozigazőatási'- terÜletén
biztosítása.

szőló2O11. évi CXCVI. tv. 12.§ (9) bekezdésre
Szerződőfelek a nemzeti vagyonról
--iz
önkormányzaf, mint Etlátásért felelős jogosult
utalva ,"gáti"órtjax, nogy
megkötése nélkül a tözsvagyonában lévő vízi közmű
koncessziós szeződés
gazdálkodó sle.rv bevonásával,
létesítrnényer murootetéséó gondosko_dni olyan
önkormányzatok a kizárólagos
más
Ű önxoűanyzat, illetve
melyben
^r''rtlrÁ,tulajdonosok.

2Q11. évi CCIX, tv,
1ze..ődő felek figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szólÓ
jelen bérleti szeződést
(továbbiakbrn, úiit.l 29 §_r9 megállapítják,- .|ogy a
arra, hogy a
figyelemme1
meg,
koncessziós es patyázati étlara. nétxut kötötték
a
részvénYeinek
gÖRéÖÚiz-irt.,- *int víiixazmű-szolgáttató részvénytársasá9 _
tulajdona ,.'gá"i', Úizt. 16,§ (6) bekezdesben meghatározott.előírásoknak {kizárőlag
a
az állam, rnai návionrormariviaior és a Megrenaád iulajdonában állnak), továbbá
BbR§Ó';Üi| zl.' tulajdonosi szerkezete, múködése megfelel a nemzeti vagyonról
szóló törvény elóírásainak.

felek rtioz!§^jr.99J,T9lk,lánya Közsé_0
kijelölte a aonsoDvÍZ ht,t, mint VÍzikÖzmŰ,

Mindezekre figyelemmel szeződő
önkorrnányrri""'tári,iráti
szolgáttatóí,

;;

"gyb;n

oonterouel

t.tn"trl, azta áz önkormányzaf polgármesterét, hogY a jelen

üifl

2

e|látásiterÜletén a szennYvízelvezetésre
okirat aláírásával megkösse az önkormányzat
szerzódést'
üzemeltetési-bérleti
és tisztításra iranyuÚ"v t)ixazmi:-szolgáltatás

A
'.in
3)

BORSODVÍZ Zrt. rögzífi, hogy részvényeinek tulajdonosa
Űnra nyzatok é s többek között a Meg re n de l ő,

az

állam, illefue helyi

ónkormányzattat (aki egyben a Vállatkozó résztulEdonosa)
vattáwiza, mint cé6 alapításától kezdve kizárőlag vízí
egyetértésben rogzíti, noóv
ié.gez,.rendelkezik mindazon tárgyi
Rözmű üzemeltetérei. uőutkozó tevékenységet
tettéiellel (akkreditált labor),, amely a
eszközökket, numán'erőfonással és szervizeti
biztonságos ellátásához
rnegállapodás Éö;;i- űő;rő víziközmű-szolgáltatás

A BoRSo DvíZ Zít. az

.

szükséges.

,í, sz,
rögzíti, hogy a Vállalkozó a Vszt,
utalva
Vszt,35_36,§_ra
a
4) A BoRSoDvízZft.
egyenértékszáma aggály nélkül lehetővé
rnelléklete alapján képezhető felhasználói
tevékenység engedélYt a MagYar
teszi, hogy a Vszt. náiatyosutasál kóvetően á, ún.
a jelen jogviszony teljes
Energia Hivataltól kérelÁezze, ílletve azt megkaphassa

hatályára,

ll. Megállapodás
1)

szóló 2011. évi cclx, törvény rendelkezései
Megrendeíő a vízi(özmű_szolgáltatásról
-nuijatol
kezdődően, 15 éves határozott idótartamra
alapján 2013. ;anJái r,
VáItatkozó üzemeltetésbe, bérletbe veszi az
üzeme1€tésbe, ná,r"to" ^úá,
'
er.a szennyvízelvezető és _tisztíó rendszert, Az
ónkormányzat turáoonáo"
azok
vagyontárgYak
önkormányzat álŰ| üzemeltetésbe, oértetoe adott rögzült,
a jelen megállapod ás 1, sz. mellékletben
"áóvó"e,tékelése
a,bérletbe_üzemeltetésbe vett
A vátlalkozó köteles és kizárőIagos jelleggel jogosultterületén
belül az Üzemeltetésbe
eszközök hasznilaárát ,-ű"grria"r8 xaÁóazőitasi
szezódés hatálya alatt csatlakozni
vett vízi kozművexhez csatta[o ző (vagy ijetán _
szennyvízcsatoma szolgáltatásba
kívánó vagy csatla xoÁsra kötelezeti) űínasinátók
azaz kÖzműves
víziközmŰ-szolgáltatást,
bekapcsolt ingatrannJiónoálrezor - részére
éiéÁ"vrire lvézetést,m n t szo g á ltatá st n yújta n i,

i

i

és

l

jelen megállapodás hatálya
kötelezettsége és kizárőlagos joga.kitefled a
xar^űvekkei kapciolatos szolgáltatásra a fenti bekezdés
alatt újonnan ptesuú
íelek az újonnan létesült vízi Rözmű vonatkozásában közös
szerint, hacsak
"r"-aia
^
nem rendelkeznek,
egyetértésseleltéróen

A vállakozó

2)

3)

iti

szerződés tárgyát képez.9 közcélú vízközművek teljes körű,
közművek üzemeltetéséról szóló 21/2a02.
ffiamatos es szaxsiárű működtetese Júiziményekne k megfelelően,
rö gzített követel
riű. is. i xeiVi M rendeletben

Az vátlatkozó

feladata

a

közművek
üzemeltetés tartama alatt - a Megrende!ő részérea vízi
évente egy {!?|o_tTul,(3 tárgyévet
használatáert hasznáLti oilrt tizel. A használati díj
1,600,000 Ftlév+AFA,
r.áráto e" április go. ;áúaió) kerül megfizetésre, mértéke
vállal irra, hogy a használati díjjal mind_en tárgYévet
A VáItatkozó koteteieiireöát
felelősfelé,
lor.to á" április no g0. naűáig elszám ol az ónkormányzat/Ellátásért

A váltalkozó _ az

tájékoztatta a vszt. már hatályos
Felek rögzítik, hogy a vállalkozó az Ettátásért fetetőst
18,§-nak tartalmáról,

jelen pont szerinti használati díjon
Felek rógzítik, hogy az űzemeltetés időtartamára
nem illeti meg,
i.Jui naióirveá maélogcímen, egyéb díj Megrendelőt

&\,r

3
a jelen
szeaődőfelek már most megállapodnak, hogy a víziközmű_szolgáttatójogosult
haslnálati díj közös megegyezéssel történó módosítását
óffi meghatározott
díj megállapítása során a hatósági jogkór
l"ro[ünte=eil igenv"lni, na. a hatósági
szolgáltatási
gyakorlója u .r"nnyuiziezetésre vonatiozó'felhásználók által fizetendő
jí"i'árriá.i arr"pitiá il"n, h9ry. 9,jelen szezódésnek megfelelóen folytatott üzleti
eredménYez,
üGx"nvr" g u virit aiia"-áro4áttrtó számára nyilvánvalóan veszteséget
és
tá4ékoztatásra
meghatározott
figyelemmel a vsx, 69 § (4) bekezdésébén

adatszolgáltatásra.

használati díjat illetően_tárgYalásos
Amennyibe n szerződő fetek a mennyiségalányos
jogosult a Ptk' 241.§-a
,aőy
a-vizit<Ózmű-szolgáItatő
úton rnegátlapooni nem iuánánat<,
igényelni, vagy a jelen
alap)ána bíróságtói a nasználati díj óegállapodás módosítását
.=eáOOest felmondás útján megszüntetni,
4)

5)

illeti meg_,_ _,. t _.,
Felek rögzítik, hogy a beszedett csatornadíj a Vállalk9zóí
^
620 FUm"+WD+AFA
_tisztítás
szolgéftátás_qry:9]j:évben:
A szennyvízelvezeiésés
takossági kibocsátók
nem lakossági kibocsátók esetében?s 410 Pltrp3+VTD+ÁrR
esetében,

2011. évi CCIX, tv, már
Szerződő felek utalva a víziközmű,szolgáltatasról szólő
évekre
a. törvényi {zabályozás szednt 2013. évet követő
Ááúrvo, 65.§_ra ,,i§ritir, nogy
-áiiat,
javaslatának

a

miÁt hatóiági díjat a Hivatal

"
tigv"|.rb"vételévj-aiizil<azÁu-szolgáltatásért
víz|közmű-rrorÖárt"ia

tetetős miniszter rendeletben állaPÍtja

meg.

vállalnak, hogY

kötelezettséget
éiJzaaafelek a Vszt. 65.§ (4) bekezdésre figyelemmel jelen
szeződés megkötésekor
a
á ú.it. 74,§ {2) o"x"ráe." ö.'pontjában emiíiett és
rendeletben (és

még nem rnegatxotott r,átoragi

szőló.végrehajtási

díj_ meghozataláról

rneghatározott
áiárátlág"s ágvenkáp.ioráó *ág nJm ismert jogszab9lyokban elóírt)
amely a
mindazon aoatszolgáliaiásí kötel".lttséguxnek határidőben eleget !es.zne[,
és díjfelÜgYeleti
nátoragi dú javaslaÜnál megtetelére feljogosított Hivatal díjelőkészítő

tevékenységéhezszükséges,
6)

megtételéhez ,szükséges
szeuődő felek rögzítik, hogy a Hivatal !üjavasla.tának
jogosult és
(költségadatokat).
adatszolgáltatás soián á vaíánozó olyan tájékoztatást
az
xót"e, iHivatallal közölni, amely leneiővé teszi, hogy a hatósági díj megállaPÍtása
alábbi rendezőelveknek megfelelően történhessen:

A díjaknak ösztönözniük

kell

a biztonságos és legkisebb költség ű viziközmű_szolgáltatást,
a gazdálkődás hatékonyságának javítását,
a [apacitások hatékony igénybevételét,
minőségének folyamatos javítását, .
a
=rblgáltrtás
e k érvényesü ését,
va ta mi-n t te rmészeti eúforrások kímé ete elvén
l

l

Figyelembe kell venni:
yamatos és b izton sá gos v ízi kö zmű_szolgáltatás nd_okolt költség eit,
kÖltségeit, ideértve
valamint a kömyezetvéde-lmi kötelezettségek teljesítésénekindokolt
a vízbázis védelem indokolt költségeii,
a

i

fo|

kÖvetően a Vszt,
1zerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkÖtését
rneghozanáo uegr"iátásí.renáeletek valamely fentebb felsorolt kőItségelemnek
Úgy a
á"Éplá.
iÜy"r"*Üevételéta nátosa'gi díj megállapításakor Klzárlák vagy korláIozzák,
k.
követi
ozást
szabály
gg
ü l a tö rvé nyi
rerái' mága la podástó l f ü et| e n
l

$lfu

4

kell venni

A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó tá4ékoztatás során figyelembe
u r,orirorgáltatái telesít'ésénezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott
támogatást,

költségvetési, illetve önkormányzati

3, személynek
Megrendető szavatolja, hogy a csatornahasználati vonatkozásában
beszedje és
a
díjakat
nincs olyan joga, amety mJjakad ályozná azt, hogy Váttalkozó
megtarlsa.
7)

kártalanítási, kártérítésiés
Megrcndelő kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben
te rhe i,
yzat
nem
ot
n
á
rm
ágvin rát" lezáttségek i[ozm űtutajdon os ö n ko
biztosítja
jogait
térítésmentesen
A víziközma-szolgáiatással kapcsótatoan megszezett
vállalkozó részére.
l

8)

szerződés időtartama alatt kizárólag jogosult az önkormányzati
t6á"g}.nnoz tartozó a szevődés 1. sz. mellékletébenfelsorolt vagyontárgyak
váttatkozó

bi rto

a

kláiára, használ

at ára, hasznai nak

szedésére,

Az 1. sz. melléklet egyben az átadott vízi közművek és egyéb eszkÖzÖk átadás-átvételi
j.gviőkönwének mi-n'ősut, mely tételes leltár szerint tartalmazza a vízi kÖzrnűvek és
'áőv€a.r.rorox
azonősítására vonatkoző adatokat, az átadás kori bruttó és

^i"Áni
értét az alkalmazott
#ítóa konyvszerinti
"t,

értékcsökkenési leírási kulcsokat.

keÜlt kizárólagos
Vállatkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szeződéssel birtokába
haszná lati j ogot
von
atkozó
ntárgyakla
ön ko rmány zati tarzái aóyon na x m noéujo vagyo
gazdasági
más
azt nem penzoeti hozzálárulásként

nem idegeníti el, vatámint
társaságba nem viszi be,
9)

i

(és az

A Váltalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokába kerÜlt
a
sz. mellékletben tételesénnevesített) vízi közműveket és egyéb eszközöket
mindazon
rnegtéríti
és
ii"oooe, fennállása alatt a jő gazda gondosságával kezeli,
1.

,iézo.-oesneri kikötött és a Váttatkozót konkrétan terheló
kötelezettség ek fel ró ható el m u la s zásáb ől t akad,
beállása esetén a
a várcnoűnax tél- nem róható esetleges kárese_mények
uegráiaaa elidegeníthetetlen tözsvagyoáát képező vagyontárgyakban beállott
károkat, amelyek

ál"i"n

károkat a tulajdonos köteles viselni,

10)

A váttalkozó

feladatai

:

10.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek keretében:

_
_
_

1995,
biztosítja, hogy a csatoma és szennyviztisztitó telep üzem9!t9t9_s9_az
Korm,
3811995,(lV.5,)
a
valamint
évi LVll.'toÜény ,,A vízgazdálkodásról",
gfel el ően törté nje n,
rende et es a zlizóo2. (li,25,) KöVi M re nd eletnek m e
biztosítj a az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
21Ea02. (lV,25.) KÖViM rendeletnek
akrredítátt íaboratóriummal
,1ÁÓr"r"ro ütemterv szerinti gyakorisággal szennyvízminőségi vizsgálatokat
mindenkori szennyvízminőségi
végez, ellenózi az üzemeltetést,
l

a

a

_
_

követelmények betartását,
gondoskodik a csatornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításárÓl,
köteles a közművek álta| ellátott teületen keletkező szennyvízmennyiséget
fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre álló kapacitás keretein
belül,

_ biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelÓen a tisztított szennYviz
lyezését, a kel etkezett szen yv íziszap kezel ésétés el elyezését,
el
_ elvé§zi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
karbantartási múnkákat, ellenőzéseket, beállításokat. szeződő felek
megállapodása alap)án karbantartásnak minősülnek a Yíz- és
he

n

h

Csatomaművek országos Szakmai Szövetsége által kiadott TárgYi

,5
Felújítása,kaöantartása című kiadványban rneghatározott
mindaz a munka, ami a
t"í,i;,,'ta*ár |"á minősülő munkák, valamint
a
Eszközök

minősÜl. Hivatkozott szabálYzal
számviteli törvény .r"r"int rárbantartásnak
szerződés mel lékletétképezi,

vízügyi,
közegészségügY],.
-fogyasztóvédelmi és
1o,2 Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavéáelmi,
illetve ezen Ügyek
egyéb hatósági ,r"r"rx"t való kapcsolattartásról,
intézéséről.

1o.3 Elvégzi a csatornah

álózatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,

intézményekáltalkibocsátottszennyvízminőségének,mennyiségének
gyakorisággat,
ellenőzését,a vonat[ozó rendeletekben elóírt

1o.4Véleményeziacsatomabekótésíésbővítésiterveket(vállalkozói
szennyvíz rnennyiségének,
hozzájárulás), a kö;;ú iiaa" bocsátható
a rendeletben foglaltaknak megfelelően
minóségénet<
- megnátá;;asat,
x-o"rúágyeztetéseket {gáz, telefon, út, villamos
evégZi
energia létesítésesetén),

l-

;j;""ó

10.5Aközületiésalakosságifogyasztókfeléasajátütemtervének
szolgáltatással kapcsolatos
meofelelően elvégzi
"--oáornőáaazatr
teoúasási és számlázási feladatokat,

10.6Gondoskodikazesetlegesfogyasztóipanaszok,reklamációk
rendezéséről, a kivizsgálás
kivizsgálásáról, tenetoieg

e

redriényérőt a

10.7 Vállalkozó

pa

a

szerini

naszost tájéko ztatla,

szerződés teljes időtartamára felelósségbiztosítási

be leé rtve

a környezetvéde

"r"áőii"tköt,
10.s Közterületen végzett hibaelhárítási
*oi"rá,

",

l

m

i biztos ítást s,
i

munkák elvégzéseután
i.
eredeti á ttapot helyreál ításáról gondoskodn
l

,,tűrési kötelezettségét" vállalkozó
es rögzíten i.
kotótt szo gá ltatási sze rzódésben kötel

1o,9 Hibaelhárítási munkák

a Vállalkozó

a fogyasztőval

t

a hibabejelentés módjáról,
10.10 vállatkozó köteles tájékoztatni a fogyasziókat
meghibásodás esetén a
nem rendeltetésszerű'uzemeltetes űiatt történt
ámeru tt költségek megté rítésikötelezettség é ről,
10.11

kisátemelók
Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó helyi lakossági

üzemzavar elhárítása,

11)

Nern képezi Vátlalkozó feladatát:

11.1

Az

eszközpótlás,
üzemeltetésre átvett létesítményekene|v9oz9n!r]

felújításésafejlesztésekfinanszírozása,valamintakivitelezésiésszavatossági
hibák elhárításának végleges finanszíroása,
belÜli, attól legfeljebb
11.2 A gravitációs csatomarendszeren, a telekhatáron
tisz{ítónyílásnak a
rn távotságrJ ]"i"pit.tt ellenőrző aknának, vagy ellenőrző hibák elhárítása,
územzavarok,
kimeneteli oldalán túli, belső nálózaton keletkező
1

11.3Azönkormányzatiiözsvagyonhoztartozóhelyikisátemelők

üzemeltetése, fenntartása és cseréje,

0,1

tr

6

12)

jött létre,
Jelen szerződés határozott időtartamra
megegyezéssel, illetve az alábbiak szerint
kbzös
A szerződést a tetet< mágszüntethetik
egyoldalú nyilatkozatukkal, felmondás közlésével,

szólőan, de legalább 8
Effátásért feletős az üzemeltetési szerződést évvégére
hónapos felmondási idóvel felmondhatja,

Az

a)

ha a Vízíközmű-szolgáltató tekintetében a víziközmŰ-szolgáltatásról
a vízgazdálkodásra ,vonatkozó
torvény, á kornyezát védelmére vagy
-hatósági

szóló

a rá

halározalok előírásainak
jogerősen
víziközmi_izotgátáas során történő súlyos megsértését

jogszabállior., vá'gy

vonatkozó

megállapították,

b) ü;

iÜiiÜiÁu-szotgá1ató az üzemeltetési szerződésben rnegállapított

rnegszegte,
kötelezetiségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan

minősül a
súlyos jogsértésnek éslvagy súlyos , szerződésszegésnek
következrnénYeként
Vál lal koz'Őávár,

".xi

felróhaő magaiartása, amelynek

a szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan

ellehetetlenÜl

vagy szünetel,
a nasínátatba vett vízi közműben a Váttatkozó jelentős kárt okoz és a
térítimeg.
kárt felhívásra szakmailag indokolt határidőn belÜl nem
de legalább
A Víziközmű-szolgáttató az üzemeltetési szeződést az év végéreszÓlóan,
8 hónapos felmondási idővel

felmondja

_

a

víziközmű-szolgáltatásról szólÓ törvényben rneghatározott

esetekben,
felmonaÁáLa, ha az Etlátásért fetetős az üzemeltetésíszerződésben
megállapítótt rot"t"rettségét neki felróhalóan, súlyosan vagy huzamosan
megszegték,
sze ződésben rne g határozott
fe lm ondÉatja tö rvényben vagy az üzemeltetés i
esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan
szolgáltatási
a) az önkormányzat a Váttalkozóre ndkizárólagos
sze gték,
eg
m
kezést
natko ző szerző déses
su ltsá gá ra
"Ízőúáfiatas
dŰ a
hatósági
ellenértékekéntmeghatározott
b) a
jelentős
kben
mérté
nak a megté rítését
j

vá

c)

v-o

ogo

t

Éjxo-z ó

i

e

l

ndoko lt ráford ításai

s gazdál kod ás ra
kó,r|látozza és a vá l I a l kozó nyilv ánval óan veszteség e
kényszerül,
n, áí Óniormányzat a víziközművek pótlására vagy fejlesztésére
vonat1ozó kötelezettségének teljesítésétolyan mértékben
elmulasztották, hogy az a szolgáltatás fenntartását, biztonságát
jelentős mértékbenveszélyezteti, feltéve, hogy ezen kÖtelezettség az
Etl átá sé tt felelőst terheli,

a szolgáltatót kÖtelezően
felelős rnéltányos
Ellátáséft
az
költségeit
terhelő munr?tátóx indokolt
határidón belül nem térítimeg,

d) a
13)

Vszt. 30.§ (4) bekezdésben foglalt,

si

szerződés lejárta vagy bármely egyéb okból történő
használatnak
,.g..űne.e esetén a rábízott vízi közművekei a rendeltetésszeru
részére,
a
Megrcndelő
,náör.rájo"n, működőképes áIlapoiban adja vissza

h

váltalkozó

az

üzemelteté

tt'tn

i

V

rendelkezések

lll, különös

önkorrnányzati
Szezódőfelekmegállapítják,hogyaszolgáltatárshozszükségesésazl,sz'
az
,l:,9o*xtÚ"Én
"n,'uiÜáu
rnellékletben
;"oáo", i,,"ór,ote,"nek idópontlában
"rxcirjX,,i"n!rr'-llrq,'koirci
Y?9r._"^1_1
tözsvagyont xepezá'_ii)i
tu ajdon át képea,
ótagos
iizár
Ő', k;;á; irat

1)

l

szerint külön

nézve._",iá"oétaik
szerződőfelek-rögzítik'hogy^.1?1'mellékletbenelkÜlÖnítettenjelöltönkormányzati

2)

tözsvagyon,"rr"l"'H;9,y..l^lo:ilil;il;

Í,il;[:f l"il*"*::5*",:nrx*kalÉ
T.:iál§i."T:ffi a?"-§;t|J?y,:ffi
nem zárják ki,

lY,7árő rendelkezések

;;,*::en:-,:s;Eil;#rffi li§íiJ-?ii{i:]idg[ffi

1)

:liffi:fi 3;:ilJ[iffi
;fi
i:,,s;,",ilául;ntr,.*:fl
f§5Tffi

:JÍ'ö-#[:§;

.i:i;"

a

sor, Jly a jogvitá e.öntésére
Amennyibenaszerződőfelekközöttijogvita..rendezéséretárgyalásosúton,
30 n"pon ilrtir n'e,i rerut
belül
keretén
ÓiÓl'as,'iiÍetve TÖrvénYszék
eoveztetések
,.",iii'jt'láiéiiJr-n.ryi
tvt"gr"raáiá,iierin"ry"
re.iéx a

itrjioÉg;, iitetét<ességétkötit(

ki,

.ror.ó- iargYatás, egYeztetés
Amennyibenvalamelykérdésazüzemeltetésiszerződé,smódosításátigényli,úgye
űágoniiliirii-io*Jni
kérdéskórben urit|ii)á,-Jalaplán előkészíti,

2)

szerint

lehetőség
Azegyesrendelkezésekérvénytelensége".,*19laszerződéstöbbirész.eérvényes
hatályos, gazoaságirag
iáno"li"rirt
;-#;yi"]",n
marad. Felek
pótoljá k,
",
!b JJ.e,ie-xű ien OeI t<ezéisel

3)

nátárYu alalt az' Üzemeltetés
Ezerződőíelekkötelezettségetvállalnakarra,hogyamennyiben?,Y..!üzemeltetési
iá"r"
erintj,-öij"m"ier.,
"L"..ááe"
jogviszonyt
jffi

"

tényleges1o91,á*';ö;ü;öFlfuijioaH!["rn.'ann'.",:!';,fi: kógens!
tágta*ax
jg szabályi elóírások
", "*ritátt'jogszabálYok
niíí;1;:I:%,:;"H:!:lÍ"íöan
ino L*'o,"i á'av",
nlíi|n,",
*
rendelkezér.io"

Űt[i.; ;:ruy;,"

n

j

alkalmazandók,

4)

haladéktalanul - a vízíköznű-szolgáltató
aláírásálkövetően
annak
szevődés jóváhagyása
Jelen szeződést ,"gküro9ni
hatálYosul'
köteles a Hiv.tatnar
""u:,ri-r.ármri-siorgart"iári
*,,i"'r"lá"ái.Óvaian aknaPjával
jeren,ilóáiápáo7,
n
érdekében
"

Felek
5)

a

érdekébenegyüttműködésre
szerződés jóváhagyása

kötelesek,

víziközmŰ,szolgáltatásról

szóló

kérdésekb9n,a
tl"ú",itésérevonatkozó egyéb
Jelen szerződésben nem szabályazott
rr"oüiJ","gköte,9,",
,
továbbá
tv,,
pir, ö.oelkezései azirányadóak,
2011.évi CCIX,
illetve végsó #;; l
hatályos jogszabályok,

ü\

(ll

8

vagyonértékeléstés átadott eszközök
,"ón"u"=ésé-t is tarlalmaző 1, sz. melléklettel együtt érvényes,

A

jelen megállapodás

a

Miskolc, 2}1Z.december 28.
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leltár szerinti
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