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illetve

az alu|irotthelyen és napon, az aléhbi feltételek szeÁnt,.
I. E|őzményeko b evezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az Ötv.8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek. b)
pontja a helyi önkormányz at kötelezően ellátandó feladatának minősítí az adott telepÜlés
1./

lakott területén

ivővízminőségű vizre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővizellátás, valamint
szennyvizkezelés
kö zszol gált

at

ás

fo

rmáj áb an

fi rténő me g sz erv ez és ét é s el

1

átás át.

Felek rögzítik- a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatokkaI együttműködve 1,994. január 25. napján kelt
aIapitő okiratial létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
in§atlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabáIy szerint az érintett
önkormányzatok részérea Vagyonátadő Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott hel yi v izíkö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r észv énytárs as á gb a app ortá|ták.
2.1

jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz (Jzemeltető |átta e| az ivőviz

Felek megállapitlák, hogy az Üzemeltető alapitásától
szo|gáItatásiésaszeru^ryvízkezelésifeladatokat.

a

Felek a közbenső időszakra utalva rögzítlk, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat rfuí.alő magatartásával hozzájÁlt allhoz, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
to vább i akb an az iv őv iz szol gá|tatás i é s szennyv izkez el é si fel adatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt sio|gáItatő váltáskor nem foglalták írásba a közöttük fennálló kÖzfeladat ellátási, azaz
kőzszolgíútaiási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitik,
hogy ai üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően törlént.
Szerződő felek megállapitlák, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9.§ (2)
és e) pondéhan foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályázati eljárás nélkÜl
bek. d)'sor,
tekintette| ar-ra, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese)az egYébként
került
jDYÍZ Zrt-nek.
kizárőlagosan önkorm ányzatoiíulajdonaban álló BORS
3./

A jelen szerződés célja, hogy aMegrendelő Ónkormányzat kÖzfeladataként meghatározott
Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővize|Iátást,
a Vgt. 4.§ (2) bek. b) pontjában körülírt szerlnyvízkezelést
a

közszo1gáltatás formájában, az Üzemeltető á|tal teljesített szolgáItatás Útján biztosítsa. (A
továbbiakban ajelen pontban körülírt szolgáltatást szolgáltatásnakvagy szerződés tárgyának
nevezve.)

II. Megállapodás
I.1 A MegrencJelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szerződés tárgyaként megltatározott szolgáltatás ellátása érdekében Üzemeltetési
szerződést köt a vállal kozóv al a v onatkoző közfeladat ellátása érdekében.
A Vállalkozó a jeIen szerződés alapjátl kizárőlagosan jogosult és köteles az L 3. pontban
meghatározott siolgáltatási tevékenységet az Ónkormányzat kőzigazgatási terÜletén ellátni,
teljesíteni.

A

Vállalkozó jogosult az á|tala nyújtott szo\gáItatás elle_nértékekéntlegmagasabb hatősági ár
formájában me§"latarozott szolgáItatási ellenértéket az Ónkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
lakó - a szolgáItatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektŐl, intézményektŐl,
szervezetektől (továbbiakban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vizdíj, szennyviz- és
csatornadíj ) beszedni.

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közijzemi (szolgáItatási) szerződést
kötni, továÜbá afogyasztőkkal kapcsolatos jogviszonyraírányadő izletszabálYzatot alkotni.

A

törekedni arra,hogy afogyasztőval kötendő kÖzijzemi szerződést a
felek írásbá foglalják azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejÖhet a szerződő
felek ráutalő magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül különÖsen a fogyasztó
csatlakozási ponton keresztül történő vízlközmű rendszerbe valÓ csatlakozása, valamint az
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltatóköteles

a

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges eszkÖzÖk,
berendezések, vizlközművek a Közszolgáltató cég vagyonát képezlk, kÜlÖnÖsen, a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges vízlközművek (nyomvonalas létesítmények,a

2.1 Szerződő felek rőgzitlk, hogy

szo{gáltatás ellátásáhozrendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök.

3.1 A Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcéli vizlközművek teljes könÍ,
folyamatos és szakszerű működtetése a viziközműveküzemeltetéséről szóló 2112002, (IV.25.)
KöViVM rendel etb en ú gzitett követelményeknek megfelelő en.

4.1 Yáttatkozó a szerződés időtartama alatt kizélrőlagosan jogosult a szerződés tárgyaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgá|tatások alapján a hatósági árként
megállapított szolgáltatási díjak beszedésére. A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
kizárőlagos jog illeti ffiog, hogy az Ónkormányzat kőzigazgatási területén belül a
fogyasztóktől szárrnazóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, hogy az
ü)emeltető az ónkormányzat közigazgatási határain belül, a fogyasztőva| kötött
m e g ál l ap o d ás a\apj án b ekö t é s ek e t v é gezzen, szol gáItatás át b ő ví t s e.

A

Vállalkozó kötelezettséget váIlal, hogy a je\en szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
kezeli, kaóantartj a, és az ár szerepeltetett fejlesztési fedezet terhére felújítja, bőviti.

Felek rögzitlk, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak megállapitásárŐI
szőlő 1990. évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgykell
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabá|yi követelményeknek, a jelen
szerződésnek, illetve a fe|használói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységek kifejtése körében felmenilő költségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a vállalkozásba vont vizíközmű

működtetése körében felmerülő költsógeket

(hib aelhádtás, készenlét,ügyfél s zol gálat stb.),

b) a

c)

váIIalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megrendelővel kötött külön
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfejlesztésére,
a válla\koző által alkalmazottlmegbizott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkészültségű szakemberek alka|mazására, azok szükséges
képzé s ér e, tov ábbkepzé s ére,

űzemeltetési jogviszony a|apjín az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő
dijakra,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos űzleti nyereségre.

d) az

e)

0

szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve

A

önkormányz ati támo gatást.

III. Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak
I.1 Az ivőviz szolgáltatás és szennyvizelvezetés, szennyviztisztitás, és -kezelés díját, mint
legmagasabb hatósági irat a Megrendelő,mint itrhatőság jogosult megállapítani.

A

hatósági arak megállapitásához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: dijajánlat) az
ármegállapítással érintett évet megelőző év december 15. napjáig aVállalkozó írásbanköteles
szolgáltatni.

\

az eddig gYakorolt
valamint az (Jzemeltető alapítási körülményeire, illetve
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ui Ónkormányzat
rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a cégiajdonát képező vízlközmű
díjszűtási módszer, illetve egységes díj kerü1 alka|mazásra a
vonatkozásauun
"gi.eó
m e gfel el ő en.
;ÖR-óöDn u zrt\ hűt ás akó r r ö gzített s z o1 i d aritás elvének

A

őllqán|at

-

és a

szerződésnek megfelelő
iegmagasabb hatósági árat (szolgá|tatási
díjkalkulác íőja aiapjánúgy köteles m"galÚpitani,a
aiiu?atl,hogyazaiargyeiUezdőnapjátőlalkalmazhatólegyen,

Az

onkormányzat

a

Közszolgáltató jogszabálynak

janua_r 10, napjáig a |egmagasabb hatósági ár
2.1 Amenrtyiben az Ónkormányzat a tfugyév
(teleérlve aZ Üzemeltető hiteles értesítését)
megáIlapítására vonatkozó kótelezettsétét
_ hatősígi ái hiányaban_ _ jogosult a közöh d|Jaján|atának
elmulasztan á, úgy a Vállalkozó

Á" gr"r"ro

"rolgáítatási

díj at fe|számitani, ill etve érvénye síteni.

hatósági ár
megállapodnak, hogy amennyiben. az onkormányzat
Összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
megállapítására vonatko"ro *r.i felróhatÍ'mu|asztásával
ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztók megtédtési igényt,, bármel_1
köteles az (Jzemeltetőtkártalanítani.
érvényesítene,úgy amulasZtásban vétkes brkor*iryrar

Felek mir most

lv. A vállulkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

1.1 ,/

Köteles

a

a

Megrenclelő jogai és kötelezettségei

feladatat:

keretében:
rendeltetésszení \,1aszná|atről gondoskodni, ennek

I9g5, évi LVIL törvény "A
btztosítja, hogy a közművek üzemeltetése aZ
rendelet és a2I12002,(Ity,25,)
vizgazdálkodáiiól", valamint a38l1,995.(IV.5.) Korm.
KöViM rendeletnek megfelelően

történj en,

biztositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbíztonságát,
KöViVM rendeletnek megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2IDűO2. (IV.25.)
végez,
ütemterv szerinti gyakoriság ga| ivővíz_ és szennyvízmlnőségi ,vlzsgá]latokat
minő s é gi kö vetelm énYek b et artás át,
eI| enőrzí a, irem"|i"té s t, a mi ndenkori
gondoskod 1k ahá|őzaton előforduló üzemi hibák elhéÁtástrőI,
biztosítani és a
köteles a közművek által ellátott területen az tvővízmennyiséget
megtisztítanl a rendelkezésre
keletkező ,r"nnyuir^ennyiséget fogadni, elvezetni és
álló kapacitások keretein belül,
a tisztított szennYviz elhelYezését,a
biztosítja u t u,atyo, jogszabá|yoknak megfelelően
keletkezettszennyviziszapkeze|ésétéselhelyezését
karbantarlási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásirttoz elengedhetetlen
alapján
megállapodása
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek
yíz, és csatomaművek országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
című kiadványban
áIta| t iaaáti Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása
valamint mindaz a munka, a,.li a
mestatfuozott fetújításnak nem minősü16 munkák,
Hivatkozott szabáIyzat a
számviteli törvény szeint karbantartásnak minősül.
szerző dés mellékletétképezi,
fejlesztéseket, amelyekre a 5,/ pont
elvégzt a szereződes s./b; és e) pontjai szerinti
szeitnt képzett dt1 fedezetet bizto sít,

4

/
í

víziugyi, körnYezetvédelmi,
7,2.1 Gondoskodik az é|et- és balesetvédelmi, közegészségugyi,
szervekkel való
hatósági
egyéb
fogyasztóvédelmi és

tű'r"ndérr"t , munkavédelmi,
kapcsolattartásról'illetveezenügyekintézésérő|.

gazdáIkodő szer-vezetek, intézménYek
L3.1 Elvégzía csatomahálózatba bekapcsolt üzemt,
ellenőrzését, a vonatkozó
áItaI kibocsátott ,r"nnyri, minőségének,mennyiségének
rendeletekben előírt gyakorisággal,

terveket (vállalkozói
I.4.1 Véleményeziaz ivővíz és csatornabekötési és bővítési
szennyviz mennyiségének,minőségének
hozzájáru|ás). Elvégzi a közcsatorrrába bocsátható
megfelelŐen adja meg, Elvégzt a
megfiattrozáséú,, a rendeletben foglaltaknak
létesítésesetén),
közműegyeztetéseket (gáz, te|efon, út, villamos energia

elvégzi a
és a lakossági fogyasztők felé a saját Ütemtervének megfelelően
s számlázásl, fel ad atokat.
s al kap c s o ato s l eo lvas ási é

1.5.1 Aközületi
szol gá|tatás

1

reklamációk kivizsgálásárŐl,lehetőség
1.6./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok,
panaszoSt tájékoztatja.
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredm ényéről a
szerződést kÖt, beleértve
Váttalkozó aszerződésteljes időtarlamérafelelősségbiztosítási
kár elleni biztosítást is,
akőmyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi

1.7.1

után
I.8.1 Közterületen végzett hibaelhádtási munkák elvégzése
ered

eti

ál l ap

o

t helyr e áIIítás áró

1

gond

o

sko

e

kÖteles az

dni,

1.g.l Hibaelháfitási munkák ,,ttírésikötelezettségét Vállalkozó
szoir gáItatási szer ző désb en kötel

a Vállalkozó

a

fogyasztőva| kÖtÖtt

s rö gzíteni,

nem
tájékoztatnt a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl,
esetén a felmerült költségek
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt Áeghibásodás
megtérítésikötelezettségérő1,

I)1.1 Vátlalkozó köteles

I.tt.l Vállalkozó

károk megtérÜléséhez
saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő

Megrendelőnek arra, hogy a
sztitseges biztosításor. ,""Éte.áől, é. lehetőséget biztosít
biztosít-ásifedezetmeglétérőlmeggyőződhessenek.

megkÖtéséve1,
Vállatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a kőzizemi szerződés
és jogait a kÖzműves ivóvízellátásérŐ|
valamint a fogyasztőr.r.áí mp".olatos kötelezettségeit
(N.5.) Korm. rendelet szúáIYozza,
és a közműu"J.r"n ryuizelvőzetésről szóló 38llg95,

I.I2.1

2.1

A

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljárásokhoz
2.I.1 Megrenclelő a lakossági szo|gáItatási szerződésekkel,
megfizetése nélkÜl
szüksége§ fogyasztókkal kapcsoluios adatszolgáltatást ellenérték
Váll alkozó részéreköteles telj esíteni,
hatályos tÖrvények szerinti legmagasabb
2.2.1 Megrendelő a talajterhelés díját a mindenkori
értékben hatérozza meg,

2.3.1

A Megrendelő kőte|ezettséget vállal, hogy
azizemeitetésselösszefirggésben(különösenhibaelhádtás,kartantarlás,felújítás)a
nélkü1
közterületeit külön ellenértékfizetése

feiadathoz szükséges mérlékig"i"r)pirrá,

*""3xi;)ff;l;;i"?liru*"etésébe sorolt

intézmények,kÖltségvetésiszervek

zetőkezességetvállral,
szoigáltatá,iáilr,ai,"r,káraiészfi
alapulÓ) szo'gá|tatási díjat
u rJJ ata any Űeál'apodásán
(vagy
mér1
a közkifolyókon
megftzelt,
2.4.1

fennállásanak időtartama alatt áItala
és tulajdonát kéPező
felhász iaÍ"arut) létesített(Új beruházás)
ki' feltéve' hogY az alább
úrn*rltriá

Az ónkormányzat köteiezi m7rát,hogy

(saját fonásból

a

Yz7r.ző!és

,uőrÁeatás
ű
t ur"'no;i;"ö;";*"r,.iZJ*

.aat'
Üzemeltető vállalkozik' illetve
Ű
megfizetés
a7
uu"rnatuti
mért?i"'rÁÁíi
9:"
meghatározott
nem ellenzi,
esetén atámog-Áő i rl,ő*nttetőkljelőlését

vízlközműu"t

támogatott beruházások

AzübervhÍaásravonatkoztatottüzemeltetőihaszná|atidíjatilletőenafelekmármost
ázáshoz az ónkormányzat áItaI igénybe

- nTnaladhaffi;;r":!

megállapodnak, hogy
időta..améltoz
úzeűeltetővelmegállaPodott használati
vett saját erő mértéiLr,árt:benhazas
illetve a
arányosítva.
hogy új beruházás e|határozásakor,
vállal,
kötelezettséget
Az'Ónkormányzat
megállapodástól
Üzemeltetőt áz esetleges használati
az
folyamatairőI
lényeges
beruházás
f ll g getl enü | táj ékoztatj a,

V. Együttműködési kötelezettség

1./Felekaszerződésfennállásaalatt(illetveaszerződésmegszűnéseeseténazelszámolás

kötelezettek,
uiutt; roto"ott együttműködésre

Azegyüttműködésikötelezettségkiterjedakülönösenazal'ábbiakra:
kőzegészségugyetveszéIyeztetővizminőségiproblémákfeltÍrása,megoldása;
felhasználására tekintettel a takarékos
természeti ?őfonások kömy.".ú",J,
feladatok (monitoring tevékenység,
vízszo1géltatási és "r"nny,iuezelési
csökkentése stb.) megoldásában valÓ
takarékossági elvárások, környez;;;;;;;y"rés

a

;r#ffiTÍi",u u,,unotára,

meghib á"99?r?r.u.utalő

havánaesemények bejelentése ,-Ái

közlése,

::T:yételek
vízkorlátozás

elháÁtásával ualÓ kÖzreműkÖdés'

illetve
í".xlil"ái;ur, díjak meslatározása,
sítás a;
intézkeáés e k, e gy eztetés ek

jelzér.k,

elfogadása tekintetében szükséges

fo ganato

a
ágának nÖveléséreirányuló meggyőzés'
fogyaszrtrL-,i,iraiiftzetési-h;j1""dá.
segélyezésigyakorlata (kÜlÖnÖsen a
bnkormányzat
Az
crokkóntése.
díjhátralékf
érdekében, hogy a
mináent
,u""u\.,
lakhatási támogatás esetén) során
^őgs,á"
díjhátialékukat csökkentsék,
segélyben.!r""!tir, fogyaszták uá)Áeilrurási

a

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

1./Jelenszerződéshatározat|anidőtartamraszőIazzal'hogyajelenokirataláírásátőI
sem jogosult' ide
."ná", i"r*ondás gYur.orra*ra egYik fé1
számítottl0 éves úrunu*on belül

követően bekövetkezett jogszabá|YváItozás
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését
vagy o1yan mértékbenterhesebbé válik
eredményeként a ,r"rLődé, teljesítéseleietetlenül,
a szerződés megszüntetését, hacsak a
bármelyik fé| részére,amely teirer ésszeníenindokolja
nem állapodnak meg,
i"i.r. .á" tekintettel á

"r"rr(dérmódosításában
fe]- azonna7i hatállYal, ha a Vállalkozó az
2.1 Felek a szerződést abban az esetben mondhatják
megszűnik vagY visszavonásra kerÜl' tovéhbá'ha
üzemeltetésre való j;;o*l"ága (engedélye)
á- iat

t

ot t o,

ó

a

felhagy,
szo|gá|tatás telj esítésével nyilvánvaló an

a másik fé|hez intézett Írásos nYtlatkozatta|
azonnali felmondás jogát szerződő felek
elŐtt a felmondásra okot adő magatartás
gyakorolhatják, felúve, t oEy a felmondás közlése
kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél,
vagy körülmény
^"g"rnntJtésére
6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
3./ Mindkét fél jogosuIt a szerződést legalább
indokolt nYilatkozatával
félle1 írásban közölt és az ellenérdeúféi- szerződésszegésével
i0 éves időtartamon belü1, az alábbt esetekben:
megszünte tni a szerződéskötésétől számított

Az

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a v ál l al ko z ó az izemeltetésre vonatkozó

j o go

sults ágát elveszti.

b)aMegrendelósúlyosszerződésszegéseesetén'különösen'ha
jogát az Önkorm tnyzat megszegi,
a vállalkozó kízárőlagos szolgált atási

IO éves időtartam elteltét

vonatkoző
4.1 Arendes felmondás gyakorlásánakkorlátozására
jelen
megállaPodást legalább 6 hónaPos
fél jogosult a
követően bármelyik
"r"|raaa
(december 31,) vonatkoző, írásban
felmondási ídő tűzésével, és a tárgyéí, utolsó Áapjára
közölt,

indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni,

YII.. Zárő rendelkezések

I,1Szerződőfelekegyüehangzőanrögzítik,hogyegyüttműködésüksoránfelmerülővitás
útlán, egymás érdekeire kölcsönös
kérdéseketés problíáákat áegkire.iit tá,gyutá,ot
írásban rőgzíteni, amely
figyelemmel ,"na"Ái, és ".rnJk során a"ÁegáIlapodásaikat
megállapodásokjelenszerzőőéskiegészítéseit'illetvemellékleteitfogiákképezni.
Úton, egyeztetések
szerződő felek közötti jogvita rendezésére tirgyalásos
ú'gy a jogvita eldÖntésérea felek a Miskolc Városi
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor,

2.1 Arnernyiben

a

Bírőság,illetveaB.orsod-Abaúj-ZemplénMegyeiBíróságilletékességétkötikki.
szerződés módosítását igénYli' ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési
elŐzetes tárgYalás, egYeztetés alaPján
kérdéskörben Vátlalkozó a Megrendelővet órtént
előkészíti.
szerződés többi része éwényesmarad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a
lehetőség szerint egYenértékű
Felek az érvén5rtelenrendelkezést hatáfios, gazdaságl|ag

rendelkezéssel pótolj ák.

\

A B9RS6DVÍZ Zrt, nevében e|járő Ficsor Miklós Igazgatőság elnÖke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rőgzití, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláirását
megellzően; a nons oDvÍZ Zrt.Igazgatőságameg!árgyalta és azzal egyetértett.
5./

jelen szerződés az okirat d,áírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogY az
jővél'ngYta, a
ónkoimányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testülett határozatával
BoRSoDVíz zrt-t a közszo|gáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

A

aláirásáraf e|hatalmazta.
Az ónkormányzat Képviselő-testületének etárgyban született hatérozata a jelen megállaPodás
1. sz. mellékletét képezi.
Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

Jelen szerződés hatálybalépése nem érinti a felek között

létrejÖtt, korábban megkÖtÖtt

szerződésekhatályát.
jogintézménYt szabáIYoző Je1et szerződósben nem szabáIyozolt kérdésekben a Ptk. és - e
és a
egyéb hatályos jogszabá|yokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővizellátásról
foglalt
rendelet
(IV.5.)
Korm.
szennyvízelvezetésről szóló 38lI995.

közműves

rendelkezé sek az irányadók.

Miskolc, íe!+. :.&&.tl:i.r

Encs , 2012. februétr 20.
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Encs város onkormán
Bratu Lászlő
polgármester
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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