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Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata (3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.,képviselő: Majdanics
László polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
Borsodvíz Zrt. (székhely 3527 Miskolc, Tömösi u. 2., képviselő: Ficsor Miklós cégvezetÓ,
cégjegyzékszám: 05-10-000142), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az
alábbiaknak megfelelöen:
Bevezető rendelkezések

A

-

a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. tv.
(továbbiakban: Vgt.) 4. §-ra - rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetési szerződés a
Vgt. 4. § (2) bek-ben definiált közfeladat (közszolgáltatás) megszervezésére irányul, melynek
télrgya a Vgt, 4. § (2) bek. a) pontjában előírt ivóvízellátásra vonatkozó kötelező

Megrendelő önkormányzat

önkormányzati

utalva

feladat,

Szeuődő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerzódés megkötésére a Vgt. 9.§
(2) bek-ben íoglalt felhata.lmazás alapján pályázati eljárás nélkül került sor, tekintettel arra,
hogy a Megrendelő Önkormányzat résztulajdonosa az egyébkéntkizárólagosan
Ö n ko rm á n yzato k t u aj d o n á ba n á ó B O R S O DY lZ Zrt,nek,
l

l l

Megál!apodás
1)

2)

Megrendelő a vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. törvény és a víziközmŰszolgáltatásról szóló CCIX, törvény rendelkezései alapján 2012. július 1. napjától
2032. június 30. napjáig, 20 éves határozott időtartamra üzemeltetésbe adja,
Vá!lalkozó megtekintett állapotban üzemeltetésbe veszi, Tiszalúc település
lévő közcélú ivóvízellátó rendszerét (vagyontárgyak
önkormányzatánaktulajdonában
az 1. sz. mellékletben).
Az Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízközművek teljes körŰ,
folyamatos és szakszerű működtetése a víziközművek üzemeltetéséről szóló
21t2002. (lV,25.) KöViM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelően,
A közcélú víziközművek üzemeltetéséhezszükséges négy fő munkavállalót
Vállatkozó munkajogi jogutódlással átveszi a Megrendető 100 %-os tulajdonában
álló Tiszalúci Községüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft-től 2012.július 01tól,
Váltatkozó vállalja, hogy az Üzemeltetési Szerzódés időtartama alatt Tiszalúcon
telephelyet tart fenn, melynek helye a Megrendeló 100 %-os tulajdonában álló
Tiszalúci Községüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelye (Tiszalúc,
Tüzép telep). A telephely bérletérevonatkozó szeződést a szeuődő felek 2O12.

július 01-ig megkötik
3)

A Vállatkoző az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az üzemeltetés jogának

megszezése céljából egyszeri használati díjat fizet, melynek összege 30.000.000,-Ft
* ÁFA, azaz HarmincmilliO forint +Árn, melyről tUiegrendelő számlát állít ki
Válla;kozó részére.Az egyszeri használati díjat Vállalkozó jelen szerződés
aláírásának napjától számított 30 napon belül utalja át Megrendelő részére.
A Vállatkoző - az üzemeltetés tartama alatt - a Megrendelő részérea vízikÖzművek
használatáért mennyiség arányos használati díjat fizet a jelen szerződés tárgYa
alapján befolyt ivővíz árbevétel alapul vételével.
A mennyisé§ arányos használati díj évente kerül megfizetésre, mértékeaz adott
évben a jelen szeződés tárgya alapján Vátlalkozóhoz befolyt árbevétel 2O %-a.

2

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés időtartamára jelen pont szerinti használati díjakon
felül bármilyen más jogcímen, egyéb díj Megrendelőt nem illeti meg.

4)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés ideje alatt a meglévő
víziközművek felújítási (rekonstrukciós) munkáit Megrende!ó megbízáiábót
Vállalkozó végzi el. A Vátlalkozó kifizetése a használati díjból történik. A szükséges
felújítási(rekonstrukciós) munkálatokat a VállaIkozó által elkészítendő tervben
határozzák meg, és azt egyeztetik a Megrendelővel. Az egyeztetett tervet a
Megrendelőnek minden év december 1-ig adják át jóváhagyásra. Megrendelő
kötelezi magát arra, hogy az egyeztetett tervek végrehajtásához hozzájárulnak. Ha
Megrendelő a tervet - indokai közlése mellett - nem hagyja jóvá, Vállalkoző a
felújításokat (rekonstrukciókat) nem végzi el. Az elmaradt szükséges felújítások
(rekonstrukciók) következményeiért a Megrendelőt terheli a felelősség a

Vál lalkozóval, harmadik szemé|yekkel szemben.

5)

Felek rögzítik, hogy a beszedett ivóvízdij a Vállalkozót illeti meg.

Azivővíz szolgált^atá,s díja2012 és 2013. években:
300 FUm" +AFA a közületi fogyasztók esetében,
3OO FUm3 + ÁFA, a lakosságifogyasztók esetében.

A 2014. évre és az azt követó naptári évekre vonatkozóan a közüzerni szolgáltatás
díja (ivóvízdtj) a mindenkori hatályos ármegállapításról rendelkező jogszabályok
szerint kerül megállapításra.

a

az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXV|l. tv. 8. § (1) bekezdéséttekintik irányadónak
azzal, hogy a díjat úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi
jelen szeződésnek, illetve
követelményeknek,
felhasználói igényeknek
megfelelve a szolgáltatás magas minóségét és biztonságot lehetővé tevő
tevékenységek kifejtése körében felmerülő költségekre, ráfordításokra és egyéb
kiadásokra, í9y különösen:
Felek rögzítik, hogy

jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor

a

a

a) a

vállalkozásba vont víziközmű működtetése körében fe]merülő költségekre
ibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb. ),
b) a víziközművek
Vállalkozó javaslata alapján elvégzendó felújítási
(rekonstrukciós) munkáinak költségeire,
c) a Vállalkoző üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető
eszközök működtetésére, javítására, az elvárható
és a megrendelővel
egyeztetett - technológiai színvonalúfejlesztésére,
d)
Vállalkozó által alkalmazotVmegbízott,
megfeleló biztonságú és
minőséget garantáló szakmai felkészültségű szakemberek alkalmazására,
azok szúkségesképzésére,továbbképzésére,
e) az üzemeltetési jogviszony alapján az ellátásért felelős Önkormányzat részére
fizetendő díjakra,
felek külön megállapodása alapján megállapodott
elfogadott
v íziközműve k fej esztésére,
g) a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre.
(h

-

-

-

a

a

f) a

és

l

A

szolgáltatási díj megállapításánál figyelembe kell venni a közszolgáltatás
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve
önkorm ányzati tám ogatást.

Megrendelő szavatolja, hogy az ivővíz vonatkozásában harmadik személynek nincs
olyan joga, amely megakadályozná azt, hogy Vállalkozó a díjakat beszedje és
megtartsa.

6)

Megrendeló tudomásul veszi, hogy

az 5.

pontban meghatározott díjak az

üzemeltetés kezdeti éveiben nem fedezik az üzemeltető méltányos üzleti nyereségét.

3

A későbbi évek nyeresége biztosítja egyrészt a kezdeti évek veszteségét másrészt a
vállalkozó hasznát, retér mindezekré tekintettel a jelen szeződés 5. Pontjában
fog

l

lt

a

d'r

j

m egh

atá rozá

s

i

m ód

ot alkalmazzák,

7)

kártérítési
Megrendelő kijelenti, hogy harmadik személyekkel szemben kártalanítási,
közműtulajdonos önkormányzatokat ne. m terheli.
és ágyéb kötelézettségex-á
-siolgáitatássat
kapcsblatban megszerzett jogait térítésrnentesen
A víziközmű
biztosítják VálIal kozó részére,

8)

váltalkozó

a

szeződés időtartama alatt kizárőlag jogosult az. önkormányzati
tözsvagyonhoz tartozó a szerződés 1. sz. melléklelébenfelsorolt vagYontárgYak
birtokláóára, használatára, hasznainak szedésére,

átadásPE 1, sz. melléklet egyben az átadott víziközművek és egyéb eszközök
a
tarlalmazza
szerint
leltár
átvételi j"gvrárónvuálr minősül, mely tételes

adatokat, az
víziközműver-és e'gyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó
értékcsÖkkenési
átadás kori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az alkalmazott
leírási kulcsokat.

kerÜlt (és az
A Vál|alkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szeződéssel birtokába
a
eszkÖzÖket
egyéb
és
1. sz. mellékletben tételesen nevesíát; iízikozműveket
mindazon
megtéríti
szerződés fennállása alatt a jő gazda gondosságával kezeli, és
konkrétan terheló
károkat, .*"ryx j"Én ,r*oiesn",i kikötött és a Vállalkozót
"
köte ezettség e k fe ró h ató e m u as ztásáből f a kad,
beállása esetén a
A vállalkozónak fel nem róható esetleges káresemények
beállott
Megrendető elidegeníthetetlen tözsvagyo-n át képező vagyontárgyaikban
l

l

l

l

károkat a tulajdonos köteles viselni.

Megrendelő/önkormányzat a jelen szezódés 4, pontjában
a Vállalkozó
meghatározott köteleiettségét olyan mériékben. szegi meg, hogy..az
továbbá,
akadályozza,
jelentós
szolgáltatási kötelezettségét rizáiia vagy.
.mérteroén
nem a
megállapítója
ár
ha a hatósági ar mejaltapítáéa sóian a hatósági

Amennyiben

a

meg
jogszabályoknák, illetve álet.n szerzódésben foglaltaknak megfelelóen állaPÍtja
jelen
szeződés
a
az adoltevre á Éatosági áiat, rigy éooen az eseiben a Vát|alkozó
díjat aránYosan, az
3. pont második bekezáés szerinii mennyiségarányos használati
ot ért xárot<, letve többletráfo rd ítások erejéig visszatarth atja.
i l

el
Ha a Válla lkoző kára vagy többletráfordítása (ideértve a hatósági díjban

nem

visszatartásával nem
ismert jogszerű ráfordításait) a mennyiségarányos használati
jogosu1t
állala már elóre
vatlálrozó
rendezhető, ú9y ebben az esetben
.az
követelni,
megfizetett ej!éeri használati díjbóljogszerű igénye kielégítését
d'lj

i

1O,

A VáIlalkozó feladatai:

10.1 Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni, ennek
keretében:
LVll. tÖrvénY
_ nliosiua, hogy avízi közművek üzemeltetése az 1995. évirendelet
és a
_
_

l

a

ellenőzi

_

a

3811995. (lv,s.) Ko.rm.
n,
21 Doő2. ( V. 25. ) KöVi M rende letnek megfele lően történje
niiúsítjaázűze,meltetésfolyamatos9999t és biztonságát, ]
KöVIM rendeletnek
21t2óo2. (lV.25
akkreditált laboratóriummai
végez,
megfeleló ütemterv szérinti gyakorisággal ivóvíz vizsgálatokat
követelmények
minőségi
az üzemeltet,est, a álndenkoii-ivóvíz

,,e,ii.őá)aá[óoasror,, valamint

)

betartását,
gÓnjorkodik az ivóvízhálózaton elóforduló üzemi hibák elhárításáról,

4

- köteles a közművek által ellátott területen a vízmű mértékadó és
engedélyezett kapacitásán belül a vízigényeketkielégíteni,
- elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
karbántartási munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szeződő felek
megállapodása alapján karbantartásnak minősülnek a yíz- és
Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége által kiadott TárgYi
Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban meghatározott
felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a

10.2

számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. HivatkozotÍ szabályzat
a szerződés mellékletétképezi (2. sz.melléklet),
az önkormányzatokkal egyeztetve, azok megrendelésére elvégzi a
használati dÜból
közművek rekonstrukciós és felújítási munkáit
a vízikÖzmű
munkákat
biztosított összegből, Rekonstrukciós és felújítási
rendszeren kizárólag a Vállalkozó végezhet.

a

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségÜgyi, vízÜgYi,
környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
egyéb hatósági szervekkel való kapcsolattartásról, illetve ezen ÜgYek
intézéséről.

\ú

1o.3

Elvégzi az ivóvízhálőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intéáények által felhasznált ivővíz mennyiségénekellenőrzését,

10.4

Véleményezi az ivóvíz bekötési és bővítésiterveket (vállalkozói
hozzdjárulás), a vételezhetó ivővíz mennyiségének, minőségének
meghatározását, a rendeletben foglaltaknak megfelelóen adja meg.
Efuégzi a közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia
létesítésesetén).

1o.5 Beszedi

közműfejlesztési hozzájárulásra kötelezett csatlakozott és
a közműfejlesztési hozzájárulást az
csatlakozni kívánó fogyasztóktól
-megállapított
mértékűegységár (Ft/m3+ÁFA)
önkormányzat által
alkalmazáóával, az igényelt illetve a fogyasztási többlet ivóvízmennYiség

figyelembe vételével.

\,

10.6

A közületi

10.7

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

fogyasztók felé havonta, a lakossági fogyasztók felé, a saját
viziközmű szolgáltatással
ütemtervéneli megfelelően elvégzi
kapcsolatos leolvasási és számlázási feladatokat,

a

ered ményéról a panaszost tájékoztatja.

a szerződés teljes idótartamára felelősségbiztosítási
szerződést köt, beleértve a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és
elemi kár elleni biztosítást is.

10.8

Vállalkozó

1o.9

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a Vállalkozó
köteles az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,

10,10

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési" kötelezettségét Válta|kozó a fogyasztóval
kötött szolgáltatási szeződésben köteles rögzíteni,
tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
nem rendeltetésszerú üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
felmerült költségek megtérítésikötelezettségéról,

1o.11 Vállalkozó köteles

11.

Nem képezi Vállalkozó feladatát:

5

Az üze m eltetés re átvett létes ítményeken elvég zendő fej lesztések
finanszírozása, valamint a kivitelezési és szavatossági hibák

11.1

elhárításának végleges finanszírozása.

PE

11.2

(szo

12.

13.

\ú

ivóvízhálózaton
l

g

a

vízmérőt követő elzáró szerelvény után

áltatási pont) ke letkező üzemzav arok,

h

i

bák

el h

árítása.

az üzemeltetésből eredő károk
és lehetőséget biztosít
megkötéséről,
megtérüléséhezszükséges biztosítások
Megrendetőnek arra, hogy a biztosításifedezet meglétéről meggyóződhessenek.
Vállalkozó saját költségére gondoskodik

Jelen szerződés határozott időtartamra szól. Szerződő felek megállapodnak abban,
hogy jelen üzemeltetési szerződés írásban, kizárőlag közös megállapodással,
't5,
szÚÁteitreto meg, egyéb esetekben a szerződés azonnali hatállyal csak a 14. és
pontban meghatározott esetekben mondható fel.
Amennyiben- jelen szeződés 2032. június 30. napja előtt Megrendelő
érdekkórében felmerült bármely okból megszűnik, úgy az előre kiegYenlített
használati díj időarányos részéta késedelmi kamattal együtt Megrendelő kÖteles
Válla! kozónak megfizetni.

14.

Megrendelő a szerződést abban az esetben mondhatja fel azonnali hatállYal, ha
a Vál!alkozó az üzemeltetésre való jogosultságát elveszíti.

15.

A Váltalkozőt azonnali hatályú, rendkívüli felmondásijog illeti meg, ha
pontjában foglaltakat felszólítás ellenére
sem, vagy nem megfeleló határidőben teljesítenek

a.

A Megrendelő jelen szeződés 5,

b.

pd üzemeltetési szezódésből eredően az ivóvízdíjakhoz az 5.

Pontban

foglaltak szerint, azaz harmadik személynek a díjakon fennálló joga miatt
nem juthat hozzá.

pE
nyi

16.

\§/
17,

azonnali felmondás jogát szerződő felek

latkozattal gyakorolhatják.

a

másik félhez intézett Írásos

az

üzemeltetési szerződés lejárta, vagy bármi egyéb okból tÖrténő
megszűnése esetén a rábízottvíziközműveket működőképes állapotban - figYelembe
vévéa normál kopást, elhasználódást - adja vissza Megrendelő részére.

Váltalkozó

Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseket és §roblémát<at megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat .Írásban
rögzíteni, améty megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit
fogják képezni.

Amennyiben

a

szeződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos

Úton,

egyeztátések keretén belül 30 napon belúl nem kerül sor, úgy a jogvita.eldöntésére a
Miskolc Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességétkötik ki.
tg..iár.

"

18.

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetésből és jelen szerződésból eredő

vitás
tulajdonában
kérdésekÜena Válla-l"kozőva| Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának
jár el.
lévő ivóvíz víziközmű vonatkozás ában a település mindenkori polgármestere
Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
kérdéskorbenVáttatioző a MegrendetőveI történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
alapján előkészíti.

,19,

A

jelen szerződésből vagy annak részeiből eredő jogok és kötelezettségek

engedményezéséhez a másik fél előzetes hozz{lárulása szükséges.

6

Az egYes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényes

marad. Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, lehetőség szerint egyenértétú
rendelkezéssel pótolják.

20,

Megrendeló kijelenti, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Szeződés
megkÖtéséhezszÜkséges felhatalmazásokkal rendelkeznek,
;'eten jogügyletet
jóváhagYták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosuúsága
áincsl-mety
megakadálYozná vagy bármiben korlátozná a jelen Sierzóoés meg[ötését, és ai
abba n fog

la

lt

kötelezettségek

m

aradéktalan teljes ítését

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és _ e jogintézménytszabályozó
- egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadó[.
guttsoOiLz
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