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az aIu\irott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések
1,/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV" tv. (továbbiakban: Ötv.; S"5 (4) bek-e,
valamint az Ötv. 8.§ (3) bek-ben foglalt fe|hatalmazás alaplán a még hatályos
vízgazdákodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja,
továbbá a a.§ (2) bek. b) pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátartdó feladatának

minősíti az adott település lakot1 területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző e\őfuásoknak megfelelő ívővízellátás, valamint
szennyvizkezelés
közszolgáltatás

formáj ában történő megszerv ezésétés ellátását.

2"l Felek rögzítík

-

a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében -, hogy
az Önkormányzat más önkorményzatol<ka_I együttműködve 1994" jamlfu 25. napján kelt
alapítő okirattal létrehoztál< a BORSODVU Zrt-t akként, hogy az egye§ á|Iarní iulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szőlő jogszabály szerint az érintett
önkormányzatok részérea Vagyonátadő Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi v ízikö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv ényt árs as ágb a app ortáltak.

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megköté séig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve * az Önkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető Látta el az ivőviz
szolgáItatási és a szenn yv izkezelési feladatokat.
Felek a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010, januar l-jóre vonatkoztatva az
Önkormányzat ráutalő magatartásáva| hozzájárult ahhoz, hogy á eonsoDylz Zrt"
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivőviz szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVIZ Zrt. alapításakor, sem a fentí bekezdésben
körülírt szolgáltató váltáskor nem foglaltákírásba a közöttük ferrnálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,
hogy az Üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítésea jogszabályoknak
megfelelően történt,
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt, 9.§ (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályínati eljárás nélkül
került sor, tekintettel arra, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizarólagosan önkorm ányzatoktulajdonában álló BORS aDYIZ Zrt-nek,
3,/

A jelen szerződés cé§a, hogy a.Megrendelő/Önkormányzat

közfeladataként meghatározott

Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást,
a Vgt. 4.§ (2) bek. b) pontjaban köriilírt szenrryvizkezelést
a

közszolgáltatás formáj ában, az Üzemeltető által teljesített szolgáltatás údán biztosítsa" (A
továbbiakban a jelen pontban körülírt szolgáltatást szolgáltatásnak vagy szerződés tárg,,ának
nevezve.)
II" Megállapodás
1.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezósei alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szeuődés tfugyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében üzemeltetési
szerződéstköt a váIlalkozóval a vonatkozó közfeladat ellátása érdekében,
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult és köteles az I. 3. pontban
meghatározott szolgáltatási tevékenységet az Önkormányzat közígazgatási területén ellátni,
teljesíteni.

A

Vállalkozó jogosult az általa nyujtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
formájában meghatározott szolgáltatási ellenértéketaz Önkormányzat közigazgatási területén
lakó - a szolgáItatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,

szervezetektől (továbbiakban: fogyasáók) szolgáltatási díjként(vízdíj,szernyvíz- és
csatornadíj ) beszedni,

A

KözszolgáItató jogosult és köteles a fogyasztókkal közijzemi (szolgáItatási) szerződést
kötni, továbbá a fogyasztőkkal kapcsolatos jogviszonyra irányadő úzletszabályzatot alkotni.

A Közszolgáltató köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közúzemi szerződést a
felek írásba foglaljak azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony létrejöhetaszerződő
felek ráutaló magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül különösen a fogyasztó
csatlakozási ponton keresáül történő viziközmű rendszerbe való csatlakozása, valanint az
önálló fogyasáói mérőhely kialakítása és aKözszolgáltató

rendelkezésre állása.

2"l Szerződő felek figzítik, hogy a szolgáltatós teljesítéséhezsziiksóges eszközök,
berendezések, víziközművek a Közszolgáltató cég vagyonát képezik, különösen, a

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,a

szolgáltatás ellátásíhoz rendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgy eszközök.

A

Vátlatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélÚ vízikÖzmúvek teljes kÖni,
(IV.25,)
folyamatos és szakszerú működtotés e aviziközmúvek üzemeltetésérŐl szŐl,Ő 2Il2002.
KöViVM rendeletben rő gzitett követelményeknek megfelelően.
3.1

jogosult a szerződés targYaként
4.1 Váltalkozó a szerződés időtartama alatt kizarólagosan
hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítósére, és a teljesített szo|gáItatások alaPján a
alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatasi ai3at< beszedéséie.A szerződés időtartama
belül a
nzLotagos .iog itteti meg; hogy az önkormányzat közigazgatásí területén
kiterjed arra is, hogY az
fogyaszúkt aí siamaraan j<;vedelemre tegyen szert. Akízárólagosság
fogyasztóval kötött
üzemeltető az onkormZnyzat kozigűgatási határain belül,
megállapodás alapj án bekötéseket v é gezzen, szol gáltatását bővítse.

a

vont vizikÖzműveket
VáIlatkozó kötelezetíséget vállal, hogy a jelen szerzőőés teljesítésébe
jő
gazda gondosságával
a
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként
rcrJi, karbantartja, és a jogszabáIyoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
_
beszedésével biztosított fedezet esetén felújítja,bővíti.

A

-

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az arak megállaPÍtásáról
hogy a díjat úgy ke1l
szőlő 1990. evi xfii. tv. s.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak azzay,
_ a jogszabályi követelmónyeknek, a jelen
megáIlapítani, hogy az fedezetet nyújtsofL
magas minőségét
szerződésnek, illewe a felhasmálói igényeknek megfelelve - a szolgáItatáS
e, biztonságot 1ehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,

5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így ktilönösen:

a)

a

vállalko zásba

működtetése körében felmerÜlÖ kÖltségeket

vont vizikőzmű

(hib aelh áÁtás, ké sz enlét, ü gyfél szo

1

gá1

at stb, ),

üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett műkÖdtető eszkÖzÖk
kÜlÖn
működtetésére, javításfua, az eivarható és a megrendelŐvel kÖtÖtt
megállapodáson alapuló _ technoló gi ai színvonalú fej lesztésére,

b) a vállalkozó

c)

vá|Ialkaző áItaL aIkalmazottlmegbízott a megfelelŐ biáonságú és minőséget
garafiá!ő szakmai felkószültségű szakomberek alka\mazására, azok szÜkséges

a

képzésere, továbbképzésére,

inemeltetési jogviszony alapján
díjaWa,

d) az

e) a felek külön

az e\látásfelelős önkormányzat részéreftzetendő

megállapodása alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek

fejlesztésére,

0

a

hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos úzleti nyereségre.

szolgáltatási díjat csökkentó tényezőként kell figyelembe venni a kÖzszolgá|tatás
teljesítéiéhezbiztásított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési, illetve

A

önkormányzati

támogatást.

3

Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak
I"l Az ivővíz szoIgáltatás és szennyvízelvezetés, szerrnyvíztisztítás, és - kezelés díját, mint
legmagasabb hatósági árat a Megrendelő - illetve avíziközmű szolgáItatásról szóló 2011. évi
CCIX" tv. később hatályosuló rendelkezése szerint az árbatőságként megállapított szervezet -,
mint árhatóság jogosult megállapítani.

A

hatósági árak megállapításához sziikséges díjelőterjesáést (továbbiakban: díjajánlat) a
Közszolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően és olyan határidőben köteles
előterjeszteni, hogy a hatósági áx megállapítőja a hatósági ár megállapításéra vonatkozó
kötelezettségének eleget tudjon tenni.

valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve rz edőig gyakorolt
díjmegállapítási módszerre utalva az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az
üzemeltetőnél a cégtlllajdonát képező víziközmű rendszerbe csatlakozott önkormányzatok
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, 1lleíve egységes díj kerül a7kalmazásra a
B ORS ODVIZ Zít. alapításako r r ö gzített szolidaritás elvének me gfelelő en.

A

díjajánlatra

-

Önkormányzat a Közszolgákató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

díj akat), bo

gy az a tár gy év kezdőnapj átől alkalmazható legyen.

IV. A Vállalkoző, illetve
1

.

l

A

1.1./

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Váll alkoz ó feladatai;

Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

biúosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A

vízgazdáIkodásról", valamint a38lI995. GV.5.) Korm. rendelet és a2ll2002. (IY.25")
KöViM rendeletnek megfelelően történj en,
bizto sítj a az izemeItetés folyamato ss ágát ós biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002, (IV,25.) KöViM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakorisággal ivővíz- és szennlvízminőségi vizsgálatokat végez,
ellenőrzi az izemeltetést, a mindenkori minőségi követelmények betartását,
g ondo sko d ik a háIőzaton el óforduló üzemi hibák elhár ítását őI,
köteles a közművek által ellátott területen az ivővízmennyiséget biztosítani és a
keletkező szennyvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre
álló kapacitások keretein belül,
biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelően a tisztított szenrryvíz elhelyezését, a
keletkezett szennyvízis zap kezelésétés elhelyezését
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat" Szerződő felek megállapodása alapján
kubantartásnak minősülnek aYíz- és Csatomaművek Országos Szakmai Szövetsége
áItal kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerző dés mellékletét képezi,
a felek külön megállapodása alapján a szolgáItatás fejlesztéséhezkapcsolódóan a
v ízikö zművek fej le s zté se.

vízügy, kömyezetvédelmi,
tűzrendészetí, mrrnkavédelmi, fogyasáóvédelmi és egyéb hatósági szervekkel valÓ

1.2./ Gondoskodik

az

éIet- és balesetvéd"elmi, közegészsógugyr,

kapcsolattartásról, illetv e ezefi ügyek intézésérőI"

Elvégzi a csatornaháIőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek, intézménYek
áItaI kibocsátott szewtyvíz minőségének, mennyiségének ellenőrzését,a vonatkozó

1"3./

rendeletekben előírt gyakorisággal.

(vállalkozói
1.4.1 Véleményezi az ívővízés csatornabekötési és bővítési terveket
hozzájárúás). Elvégzi a közcsatomába bocsátható szennyvíz mennyiségének, minőségének
a rendeletben foglaltaknak megfelelően adja meg, Elvégzi a

meghatározásáí,
ktiáűegyeáetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).

a
L5,1 Aközületi és a 1akossági fogyasztőkfe\é a saját ütemtervének megfelelően elvégzi
szo lgáltatással kapcsolato s leolvasási és számláaásí feladatokat"
1.6./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásarÓl,
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszost tájékoúatla,

lehetőség

szerződés teljes ídőtartamára felelősségbiztosítási szerződést kÖt, beloértve
biztosítást is.
a környezetvédolmi biztosítást, továbbá űz- és elemi kar elleni
1.7.1 Vállalkozó

a

1"8./ KözterüIeten végzett hibaelhádtási munkák elvégzéseután
eredeti állapot helyreállításaról gondoskodni.

.'9,1 Hibaelhárítási munkák ,,ttirési kötelezettségót Vállalkozó
szol gáltatás

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogYasztőval kÖtÖtt

í szeruő désben köteles rö gzíteru.

nem
1,10./ Váttalkozó köteles tájékoztatnt a fogyasztőkat a hibabejelentés módjarÓl,
kÖltségek
rendeltetéss zeru ilzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt
megtérítésikötelezettsé gér őI.

I"TL.l Yáttalkozó saját költségére gondoskodik azilzemeltetésbŐl eredő károk megtérÜléséhez
hogY a
sziikséges biáosítások *"gkotéréről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra,
biztosítási fedezetmeglétéről meggyőződhessenek.

t"I2.1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a köz;územi szerződés megkÖtésével,
valamint a fogyasztőttái t<apcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivóvízellátásárÓl
és a közmúves szennyvízelvezetésről szóló 3SlI995. (N"5.) Korm. rendelet szabáIYozza.
2,1

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljarásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vátl alkoz ó részére köteles telj esíteni,

2"1.1 Megrendelő

2,2.

lA

Me gr

en

de l ő

a lakosságí szolgáltatásí szerződésekkel,

kötelezettséget válial,

ho

gy

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaolháfitás, karbantartás, felÚjítás)

a

nÓlkÜl
fe1adathozszükséges mertét<ig a települós közterületeit külön ellenértékfizetése
hasznáIj a, i gényb e ve gye.

az óűcoűaiyzat

iitiltségyetésébesorolt intózmények, költségvetési szervek

szo|gáltatási díj hátralékára ké s zfi zető keze

s s ég

et vállal

"

szolgáltatási díjat
a kolkifolyokon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapuló)
megftzeti.

a szetződés fennállásának időtartama alatt áItala
kéPező
(saját fonásból vagy támogatás fehásználáiával) létesített (új beruhazás) és tulajdonát
hogY az alább
viziközművek hasznosítűára,üzemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve,
illetve
vállalkozik,
mef,tatározott mértékszerinti hasznáIati díj megfize,téséreaz Üzemeltető
táágatott bervháaások esetén atítmogatő az Üzemelterőkijelölését nem ellerzi

Az önkormányzat kötelezi

2,3.1

magát, hogy

már most
benlháaásta vonatkoáatott üzemeltetői haszrrálati díjat illetően.a felek
által igénYbe
^z
megáilapodnak, hogy az íemhaladha$a meg a beruhazáshoz az Ónkormányzat
u.áru;át erő mértéfét,azi$beruhazái üzemeltetővel megállapodott hasmáIatíidőtaítaméútoz
arányosítva,
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruhazás elhatarozásakor, illetve a
megállapodástól
beruháuás lényeges folyamatairól az Üzemeltetőt az esetleges használatí

ilj

fi ig g

etlenül táj éko ztatj a.
V" Együttműködési kötelezettség

1./

Felek

a

szerződés fennállása alatt (illetve

a szerződés megszíinése esetén az e|számolás

alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek"

Az együttműködési kötel ezeítségkiterjed a különösen

az a|áhbial<ra:

veszéIyerteó vízminőségi problómák feltárása, megoldása;
közegészségügyet
-Órőfonásoi
ko*y"zettudatos felhasználásara tekintettel a takarékos
a természeii
szernyvízkezelési feladatok (monitoring tevékenYség,
vízszolgáltatási
takarékossági elvárások, környez etszenrtyezés csökkentése stb.) megoldásaban valÓ

és

együttműködés;

vizíközntűvek állap otéra, meghibáso dására utaló jelzések, észrevételek kÖzlése,
havfuia események béjelentése,azok elháríásával való közreműködés, vízkorlátozás

a

elrendelése;

_ a

szolgáItatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében sziikséges
intézkedések, egy eztetések fo ganatosítása;

Vt. A szerződ,és időtartamao megszüntetése
1./

Felek

2.1

Az

a

jelen szerződést hatérozatlanidőtartamra kötik.

eIlátásért felelős (Önkormányzat)

az izemeltetési szerződést az év végéreszólóan, de

legalább 8 hónapos felmondási idővel felmondhatja,

6

a) ha víziközmű-szolgáltató (Közszolgáltató)

tekintetében a vizlközrnŰ-szolgáItatásról,

a

könryezet védelmére vagy a vizgazőálkodásra vonatkozó jogszabályok vagY a rá
vonatkozó hatósági határazatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő
súlyos megsértésétjogerősen megállapították,

b) ha a Közszolgáható az üzemeltetési

szeruődésben megállapított kötelezettségét neki

felróható an, súlyo s an v agy huzamo s an me gsze gte, vagy

c)
3.1

törvényben vagy azizemeltetési szeruődésében meghatározott további esetekben.

A Közszolgáltató az izemeltetési szerződést az óv végéreszőIőan, de legalább

8 hónaPos

felmondási idővel

a) felmondja

avíziközmű-szolgá7tatásról

szóló törvényben meghatározott esetekben,

b) felmondhatja, ha az Önkormányzat az iizemeltetési szerződésben
kötelezettségét neki

c)

felróható an, súlyo san v agy l,uzamo san me gsze gte,

megállapított
vagy

felmondhatja törvényben vagy az ilzemeltetési szeruődésben megltatározott további
esetekben"

yl| " zár

ő rendelkezés ek

Ll

Szerződő felek egybehangzőan ftgzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlŐ vitás
kérdéseket és problááákat megkísérliktargyalások űtjátt, egyrnás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rádezni, és .ooók során a megáIlapodásaikat írásban rögziteti, amelY
Ógauapoaások j elen szerző dés kie gészítéseit,illetve mellékleteit fo gi ák képezni
"

2.1 Amenrryiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretargyalásos Úton, egYeáetések
Városi
keretén uet'tit ro napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
ki"
Bíróság, illetve a Bbrso,d-Abaíj-ZemplénMegyei BÍróság illetókessógét kÖtik
e
3"/ Amennyiben valamely kérdésaz űzemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY
kérdéskörben yáltalkozó a Megrendelővel történt elŐzetes tárgya|ás, egyeúetésalaPján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek ui- é*ényelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű

4.1

rendelkezéssel pótolj ák.

A B6RS oDvU Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rőgzíti, hogy a jelen üzemeltetési szeruődés tartalmát (annak a|áírását
me g el őző en) a B ORS O D V IZ Zít. Igazgatő sága me gtálr gyalta é s azzal e gy etérteft.
5./

6./

A jelen szeruődés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintette|

arra, hogY az

jelen megállapodást testiiletí határozatával jőváha1rta, a
BoRSoDVu zrt-t a közszolgáItatás teljesítésérekijeleilte, és a Polgármestert a szerződés
aláírásátaf elhatalmazta.
Az önkormáry;zat Képviselőtestületének e tárgyban született határozata(Í) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletéképezi(k).

ónkoimányzal Képviselőtestülete

a

J

elen szerződés a szerződésben megj elölt mellékletekkel e gyütt érvényes.

Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményíszabáIyoző egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közmúves ivővízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szőlő 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az irányadók.

Tokaj.,

Miskolc, 2011. november 29.
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