KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Felhasználási hely kód:
Partner kód:

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a megfelelő választ a négyzetekben ”X”-el jelölni!

1.

Szolgáltató megnevezése:

Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma:
2.

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
05-10-000142

Bankszámla száma:
Adószám:

Erste Bank Hungary Nyrt. 11994002-02402374-00000000
11072092-2-05

Szerződés típusa:

□ Lakossági közszolgáltatási szerződés
3.

□ Nem lakossági (közületi) közszolgáltatási szerződés

Szerződés tárgya:

□ Ivóvíz szolgáltatás
4.

□ Szennyvízelvezetés- és tisztítás szolgáltatás

A szolgáltatás díjszabása:

□ lakossági
5.

□ nem lakossági (közületi)

□ lakossági áras közületi

Számlafizetés módja:

□ Csoportos beszedési megbízás

□ Készpénzátutalási megbízás (csekk)

□ Átutalás

Bankszámla száma:
(banki Felhatalmazás nyomtatvány csatolandó!)

-

-

Túlfizetés rendezési módja:

□ A felhasználási helyen időszaki elszámolást követően fennálló szolgáltatási díj túlfizetés összegének soron következő számlákban teljesítésként történő
figyelembe vételéhez hozzájárulok.
□ A felhasználási helyen időszaki elszámolást követően fennálló szolgáltatási díj túlfizetés összegének soron következő számlákban teljesítésként történő
figyelembe vételéhez nem járulok hozzá.
6.

Szerződéskötés jogcíme (Felhasználó v. Tulajdonos személyében beálló változás esetén a dokumentumok másolata – adás-vételi szerződés, bérleti
szerződés, tulajdoni lap, hagyatéki végzés, stb. – csatolandó):
□

7.

Kizárólagos tulajdonos

□

Résztulajdonos

□

Egyéb jogcímen használó (pl. bérlő):

□

Közös képviselő

Felhasználási hely adatai:

Felhasználási hely címe:

ir.sz.

helység
közterület
neve

Felhasználási helyen felszerelt vízmérő (k)
gyári száma:

8.

házszám

hrsz.

em./ajtó

Induló mérőállása:

m3

Felhasználás jellege:

□ Állandó
9.

□ Idény jellegű (üdülő, zártkert, telek)

Felhasználás jellege nem lakossági (közületi) felhasználási hely esetében:

□ Termelési, vállalkozási célú
(tevékenység megnevezése):

□ Közintézményi,egészségügyi, gyermekintézményi

□ Közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett

□

Megváltott közműfejlesztési kvóta ivóvízre:

Közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett

m3/nap

Megváltott közműfejlesztési kvóta szennyvízelvezetésre:

m3/nap

10. Vízfogyasztás mérése:

□ Bekötési vízmérőn mért

□ Mellékvízmérőn mért,

a Főmérő felhasználási hely kódja:

Szennyvízfogyasztás mennyiségének megállapítása:

□ Borsodvíz Zrt. tulajdonában álló bekötési
vízmérőn mért vízfogyasztás alapján

□ Vízmérőn nem mért :
Felhasználási helyen lakók száma:
(mérőn nem mért fogyasztás esetén)
11.

□ más Szolgáltató tulajdonában lévő vízmérőn mért

□ Nem víziközműből származó vízmennyiség

vízfogyasztás alapján
□ Közműves szennyvíz elvezető hálózatba kerülő
szennyvíz mennyiségének mérésére szolgáló
mérő alapján
fő

A szolgáltatás igénybevételének kezdete ivóvíz szolgáltatás:
A szolgáltatás igénybevételének kezdete szennyvízelvezetés szolgáltatás:

mérésére szolgáló mérő alapján

□ Mellékvízmérőn mért vízfogyasztás alapján

Kormányrendelet szerinti irányadó
ivóvízfogyasztási átalány:

l/fő/nap

év

hó

nap

év

hó

nap

12. Felhasználó adatai:

Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Telefonszám:

Anyja neve:

+36

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

-

-

Természetes személy lakcíme,
gazdálkodó szervezet székhelye:

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

ir.sz.

helység
közterület neve

házszám,
hrsz.

közterület neve

házszám,
hrsz.

em./ajtó

Levelezési/számlaküldési cím:
ir.sz.

helység
em./ajtó

13. Elkülönült vízhasználó adatai (csak mellékvízmérőn mért fogyasztás esetén kell kitölteni a mellékmérős felhasználó adataival):

Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Telefonszám:

Anyja neve:

+36

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

-

-

Természetes személy lakcíme
gazdálkodó szervezet székhelye:

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

ir.sz.

helység
házszám,
hrsz.

közterület neve

em./ajtó

Levelezési / számlaküldési cím:
ir.sz.

helység
házszám,
hrsz.

közterület neve

em./ajtó

14. Számlafizető adatai (csak eltérő Felhasználó – Fizető esetén kell kitölteni)

Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Telefonszám:

Anyja neve:

+36

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

Természetes személy lakcíme,
gazdálkodó szervezet székhelye:

-

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

ir.sz.

helység
közterület neve

házszám,
hrsz.

közterület neve

házszám,
hrsz.

em./ajtó

Levelezési / számlaküldési cím:
ir.sz.

helység
em./ajtó

15. Tulajdonos adatai (csak eltérő Felhasználó vagy Elkülönült vízhasználó és Tulajdonos esetén kell kitölteni)

Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Telefonszám:

Anyja neve:

+36

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

-

Természetes személy lakcíme,
gazdálkodó szervezet székhelye:

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

ir.sz.

Levelezési / számlaküldési cím:

helység
közterület neve

házszám,
hrsz.

közterület neve

házszám,
hrsz.

em./ajtó

ir.sz.

helység
em./ajtó

16. Egyedi tartalmak, nyilatkozatok, rendelkezések (pl. egyedi szolgáltatási pont):

17. Egyéb rendelkezések
A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével, a nem lakossági felhasználó
esetében kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. A közszolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre. A Tulajdonos, több tulajdonos esetén azok képviselője
kijelenti, hogy a Felhasználó részére hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Szolgáltatóval jelen szerződést megkösse. Jelen szerződést aláíró Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 6. pontja szerinti mögöttes felelősség értelmében, ha a Felhasználó / Elkülönült vízhasználó a szolgáltatási jogviszonyból származó
kötelezettségét megszegi, a jelen szerződés Felhasználója helyébe lép és vállalja az e szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a Felhasználó használati jogcíme
határozott időre jön létre, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak is legfeljebb a határozott időtartam leteltéig állnak fenn. Az ingatlan használatára vonatkozó jogcím megszűnésével a
Felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződés megszűnik. A Felhasználó és a Tulajdonos között fennálló jogviszony megszűnése esetén a Felhasználó köteles azt a megszűnéstől számított 15
napon belül írásban bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Tulajdonost terheli ez a kötelezettség.
A közszolgáltatási szerződés megszűnik a Felhasználó elhalálozásával, nem lakossági Felhasználó jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási
eljárás folytán történő megszűntetésével. Amennyiben a Felhasználó / Elkülönült vízhasználó vagy a Szolgáltató kezdeményezésére új szolgáltatási-szerződés kerül kiállításra az új szerződés
hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi szerződés hatályát veszti. Kivételt képez ez alól a Felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentés elmulasztása esetén a régi és az új
Felhasználó / Elkülönült vízhasználó díjtartozás miatti egyetemleges felelőssége.
A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás esetén a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, amennyiben az ingatlan tulajdonosa - az egyéb jogcímen használó pedig a tulajdonos
hozzájárulásával -, 60 napos határidővel, írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, amennyiben az ingatlanon nincs más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz szolgáltatás. A megkötött
mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó a bekötési vízmérős Felhasználó hozzájárulásával 30 napos határidővel, írásban mondhatja fel. A mellékszolgáltatási szerződést a
Szolgáltató a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja, melyről egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználót. Nem lakossági felhasználó esetében a Szolgáltató 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja. A rendes felmondás joga
nem korlátozható, kizárása semmis.
A közszolgáltatási szerződés megszüntethető továbbá a Felek közös megegyezésével vagy ivóvízellátás esetén a Felhasználó vagy Szolgáltató rendes felmondásával, illetve a Szolgáltató
azonnali hatályú felmondásával, ezek részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.
2011. évi CCIX. törvény értelmében a Borsodvíz Zrt. mint víziközmű-szolgáltató, közszolgáltatási tevékenységének végzése kapcsán adatkezelőnek minősül, a személyes adatok kezelését az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. illetve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi. A Felhasználó,
Elkülönített vízhasználó, Tulajdonos, Számlafizető jelen közszolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az azonosításhoz szükséges és elégséges személyes adatait a
Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával, a szükséges műszaki berendezések létesítésével, üzemeltetésével, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek körében,
továbbá a szolgáltatásból eredő meghatározott díjak számlázása, követelései érvényesítése céljából tárolja, feldolgozza, kezelje, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesítse.
A Szolgáltató jogosult a leolvasással, számlázással, díjérvényesítéssel és egyéb feladataival összefüggő tevékenységet megbízott, közreműködő útján végezni. A közszolgáltatási szerződés
aláírásával a Felhasználó, Elkülönült vízhasználó, Tulajdonos, Számlafizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges mértékben a
megbízott részére személyes adatait átadja.
Jelen közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan része az Általános Szerződési Feltételek és a Szolgáltató mindenkor hatályos Üzletszabályzata, mely a Borsodvíz Zrt. ügyfélszolgálatain és a
www.borsodviz.hu honlapon elérhető. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a feleknek a 2011. évi CCIX. törvényben, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben, a Polgári
Törvénykönyvben és az egyéb ide vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárniuk. Amennyiben a közszolgáltatási szerződés aláírását követően a szolgáltatással új
jogszabály a jelen szerződésben foglaltaktól kötelező jelleggel eltérően rendelkezik, a szerződés tartalma automatikusan a jogszabályban írtak szerint módosul.
Aláíró felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerződést átolvasás és értelmezés után, fentiek és az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Üzletszabályzat ismeretében jóváhagyólag
írták alá és aláírásukkal magukra nézve elfogadják.

Szerződés kelte:

___________________________________ helység,

év

___________________

___________________

Szolgáltató

Felhasználó

________________
Számlafizető

hó

nap

___________________
Elkülönült vízhasználó

________________
Tulajdonos

