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JEGYZOTONyv

Kdsziilt: Cserh5tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtiletdnek 2017. december l. napj6n
megtaftott til6s6rol.

Jelen vannak: polg5rmester
alpolg6rmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt
C servol gyi Zoltin Barnab6s

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Sirak), Attila polg6rmester koszontotte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koziil
mindenki megfelent, a testiilet hatbrozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tov6bbi napirendi pont felvdtel6re.
A k6pviselo-testtilet egyhangflag elfogadta a meghfv6ban foglalt napirendet.

Narrirend

l. Javaslat az cinkormrinyzat 1412016.(IV.29.) szirmt hatirozatfnak ( kulturhin feltjithsa )
m6dosit6s6ra.
EloterjeszS Siraky Attila polgSrmester

2. Javaslat KodSk Jozsef a Cserh6talja Vid6kfejleszt6si Egyestilet munkaszer:rezet vezetoj6nek

megbizisira
Eloterjeszto: Siraky Atti la polgS'rmester

3. Javaslat a Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod5si T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapodSsnak 7
szdmri m6dositiisiira.
Eloterjesa6: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat az ERV ZRt. vel tort6no b6rleti iizemeltet6si szerz6dds m6dosit6siira
Eloterjesao: Siraky Attila polgdrmester

l.Napirend

Javaslat az onkorm6nyzat 1412016.(IV.29.) szamf hathrozatilnak ( kultrirhLzfelt$itbsa ) m6dosit6s6ra.
El6terj esao Siraky Attila pol g6rmester

Siraky Attila polg6rmester javasolta, hogy m6dosits6k az rinkorm6nyzat 1412016.(IV. 29.) szimit
hatfirozatilt, melyben a kdpviselo-testtilet arr6l dont<jtt, hogy benyrijtja pblyilzatit a kultrirhriz
felrijftSs6ra. Ebben ahathrozatban csak az 6llt, hogy benyrijtjirk a piiyitzatot, azonban nem tartalmarta
a fehijit6s forrSsosszet6tel6t. A m6dositissal ezt a hi6nyoss6got kiv6nj6k megsztintetni.

A polgr{rmester k6rte a kdpviselok 6szrevdteleit,hozzdsz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok egyet6ftettek a polg6rmester javaslat6val
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A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alihbihatdrozatothozta:



Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 3 12017 . (XII.OI ) szf mri hatir ozata
,,Cserhf,tszentivfn Mtivel6d6si lIizilnak fehijitisa" cimii t6mogatrisi k6relem
benyrijtrlsrlval kapcsolatos 1412016.(IV.29.) szimri hathrozatfinak m6dositrisirril

l. CserhStszentiviin Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete a,,Teleptil6sk6pet
meghatiroz6 6piiletek kiilso rekonstrukci6ja, tobbfunkci6s kozoss6gi tdr l|trehozisa,
fejleszt6se, energetikai korszenisit6s" YP6-J.2.1.-7.4.1.1-16 k6dszilmt felhivils 2.

szitmt c6lteriilet6re a l-211. hrsz-ri, 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth rit 31. szrim alatti
ingatlan felirjit6srlra, a ,,Cserh6tszentivin Mtivelod6si Hhzinak fehijitiisa" cimti
tSmogat5si k6relem benyrijt6sSr6l szolo 1412016.(IV.29.) szhmt hatirozatitt, a

1903471418 iratazonosft6jI t6mogat5si okirat figyelembev6tel6vel az alflbbiak szerint

m6dositja:

2. A fellfjitils forr6sosszet6tele:
Megit6lt t6mogatSs osszege: 31.110.207,- Ft
Saj5t ero osszege: 5.490.105,- Ft
Osszesen: 36.600.3 72,- Ft,
azaz Harminc h at m i I I i 6 - hatszizezer - hiiro m s z6 ztizenketto fo r i n t.

3. A K6pviselo-testiilet a sajrlt ero osszeg6t 5.490.105,- Ft, azaz 6tmllli6 -
ndgyszSzkilencvenezer - egyszitzot forint osszegben biaositja, melyet a kolts6gvet6si
rendelet6ben megtervez 6s j6vrihagy."

Hat6rido: 6rtelemszerii

Felelos: Siraky Attila polgrirmester

2. Napirend

Javaslat Kod6k J6zsef a Cserh6talja Vid6kfejleszt6si Egyesiilet munkaszervezet vezetoj6nek

megbizitsira

Sirakv Attila pole6rme javasolta, hogy a kultrirh6z felfjitist,.val kapcsolatos piiydzat

lebonyolitSsbvalbizzilk meg Kod6k J6zsefet a Cserh6talja Vid6kfejleszt6si Egyesiilet munkaszervezet

vezet6j6t.

A polg5rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alihbihatitrozatothorta:

Cserhitszentivdn Ktizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 4 12017 . (Xil'01.1 szitmt hatfr ozata
Kod6k J6zsef megbizisival kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testtilete, mint drint6shoz6

testi.ilet figy hatflrozott, hogy a Kultirrh6z fehijit6sa pLlydzat lebonyolit5s6val
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megbizzitk Kod6k J6zsefet, a Cserh6talja Viddkfejleszt6si Egyesiilet munkaszervezet
vezetoj6t.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazta a polgiirmestert, hogy az drintetett t6j6koztassa a

testiilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatrirido: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

3. Napirend

Javaslat a Kelet-N6gr6d Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkodrisi T6rsulils T6rsul5si Meg6llapod6snak 7.
szimt m6dosit6s6ra.

Siraky Attila polg6rmester tijekoztatta a k6pviselo-testtiletet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos
eloterjesadst a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Ennek alapjrin
m6dositani szi.iksdges a Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si T5rsul6s T6rsul6si
Meg5llapod6srit. A 7. szbmt m6dositrls a jegyzokcinyv 1. szdmri mell6klete.

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 5 /2017 .(XIl.Ol.\ szf'mrt hatir ozata
a Tirsulisi Megillapodfs 7. sz{mri m6dositisival kapcsolatban

Cserhiltszentiviin Kozs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete, mint dcint6shoz6
testiilet rigy hatfirozolt, hogy a TSrsul6s Meg6llapod6s 21.5 alpontja alapj6n
j6v6hagyja a Kelet-N6gr5d T6rs6gi Hullad6kgazd5lkod6si T5rsul6s T6rsul6si
Meg6llapod6snak 7. szitmf m6dosit6s5t.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a tovSbbi sztiksdges int6zkeddsek
megt6tel6re.

Hat6ridS: 6rtelemszerfen
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

4. Napirend

Javaslat az ERV ZRt. vel tort6no b6rleti tizemeltet6si szerzod6s m6dosft6s6ra
ElSterjesa6: Siraky Attila polg6rmester

Siraklz Attila polgrirmester elmondta, a napirendi ponthoz kapcsol6d6 b6rleti tizemeltet6si szerz6d6st -
amely Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkormilnyzata, valamint az ERV ZRt. koz<itt jon l6tre - a

meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatla ( 2. szhmfi mell6klet ). Ktilondsebb
hozzifiizni val6ja nincs, javasolta, fogadja el a k6pviselS-testtilet.

A K6pviselo-testtilet egyetdrtett a polg6rmester javaslatdval, 6s egyhangrilag -5 igen szavazattal - az
al 6bb i hathr ozatot hozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s 6nkorm{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 6 120 17 .(Xll.0l.\ szhmfi hathr ozata
b6rleti iizemeltet6si szerz6d6ssel kapcsolatban
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Cserh6tszentiv6n Krizs6g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testiilet figy hatirozott, hogy a csatolt 2. szirmi mell6klet szerint elfogadja a
Cserh6tszentivrin Kozs6g Onkormrinyzata 6s az ERV ZRt. kozott ldtrejott b6rleti
iizemeltet6si szerzoddst.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a b6rleti iizemeltetdsi szerzod6s
megkot6s6re 6s annak al|irirsbra.

Hat5rido: 6telemszerii
Felelos: Siraky Attila polgrirmester

Tobb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester irr megk<iszonte az

aktiv r6szvdtelt, s az til6st bezr{rta.

kmf.

Siraky Attila
polg6rmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserhiitszentiv6n. Kossuth utca 1.

Telefon: 132) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I : csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.
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Meghiv6

Magyarorszrlg helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testi.ilet6nek til6s6t

2017. december 1. napi6n ( rr6nteken ) 14.00 6rira

a Mittrasziilosi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiviini Kirendelts6g6nek taniicskoz6 termdbe
cisszehivom ( 3066 Cserhiltszentiv6n, Kossuth utca l. ).

Napirendi iavaslat:

Javaslat az tinkorm6nyzat 1412016.(1V.29.) sz6mri hatirozatinak ( kultfrhlz felttjitirsa )
m6dosft6srira.

Eloterjeszto Siraky Attila polg6rmester

Javaslat KodSk J6zsef a Cserh6talja Vid6kfejlesztdsi Egyestilet munkaszervezet vezetoj6nek
megbizisira
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

3. Javaslat a Kelet-N6gr6d T6rsdgi Hulladdkgazd6lkodrisi T6rsul6s T6rsuklsi Meg6llapodilsnak 7
szimt m6dosit6s6ra.
Eloterjeszto: Siraky Atti la polg6rmester

4. Javaslat az ERV ZRt. vel t<irtdno b6rleti iizemeltet6si szerzod6s m6dositiisfra
Eloterjesdo: S iraky Attila polg6rmester

Megj e len6sdre, aktiv kiizremiikod6s6re felt6tlen szim itok.

Cserh6tszentiv in, 2017. november 20.
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JELENLETI IV

Cserhitszentivin Ktizs69 6nkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. december 1. napjin megtartott iil6s6re
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Siraky Attila

Lord Eszter

BalSs Istv6n Andr6s

Bdnyey Zsolt

C serv<i I gyi Zoltin Barnab6s

polg6rmester

alpolgSrmester

k6pviselo

k6pviselo

k6pviselo

.t..

{L9".

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzl

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6szdrol mesielent:

tt l.^o:r..J ..k-444J*- . ..I*... i<r-tlr'
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Kelet-N6e16d T6rs6ei Hullad6keazddlkod6si Tirsul6s TSrsul6si Tanicsa

Sz6m: 1912017. (X.25.) Th. sz. hatirozat

T6rgy: Javaslat a T6rsul6si Meg6llapodAs 7. szimi rn6dositils6ra

Hatirozat

1. A Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdSlkod6si Trirsul6s a T6rsul6si Meg5llapodisinakT. sz.

m6dosit6s6t az l. mell6klet szerint j6v6hagyja.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Fekete Zsolt elnok

2. A T6rsul6si Tan6cs felk6ri az onkorm6nyzatok polg6rmestereit, hogy a T6rsul6si
Meg6llapod6s 21.5. alponda alapj6n 60 napon beliil minositett tobbslggelhozzik meg a
k6pvisel<itesttileti hatiirozatokat a m6dosit6s j6v6hagyris6r6l 6s azokat ktildj6k meg a

munkas zerv ezet szdmitr a.

Hat6rido: azonnal
Felelcis: Fekete Zsolt elnok

Salg6tarjrln, 2077 . okt6ber 25.

Fekctc Zsolt
elnok s.k.



Kclet-Nger{d Tdrsdqi Hullad6keazdrlkod{si Tirstrlds.T6fs$J{si TlIr{$a

Szdm: 1612017. (VI. 28.) Th. sz. hattuozat

Hnt6rq:a.f

A Kelet-N6grdd T6rsdgi Hulladdkgazdirlkoci6si T6rsulds Tan6csa, a Magyarorszig helyi
dnkormdnyzatair6l sz6idr 2011. 6vi CLXXXIX tdrv6nynek 6s a Tarsuldsi Megillapodrisnak
megfelel6en, el6zetesen j6v6hagi.ja az ald.bbi telepiilisi dnkorm6nyzatok Kelet-N6grid Tdrsdgi

Hulladdkgazddlkoddsi T6rsirklshoz tortdno csatlakozdsbt, azzal a felt6tellel, lrogy a KEOP Ir6nyft6
Ha16s6g csatlakozdsokat jovahagy6 elozetes ir6sbeli hozzdjilrulilsa alapj6n a Tdmogatdsi

Szerz6d6sek m6dosit6sra keriilnek:
Cs6cse K6zsdg Onkonn6nyzata
Eg-vh6zasgerge Kdzsdg Onkorm6nyzata
Ipolytarn6c Kdzsdg Onkomr rtnyzata
Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata
Litke Kdzs€g Onkormtnyzata
N6grddszakal K6zsd g Onkorm6nyzata
Piliny K6zsdg Onkonndnyzata
M6traszolos Kdzsdg Onkorm6nyzata

A Tlrrsul6si TanAcs felkdri a tagcinkonniinyzatokat, hogy legkds6bb 2017. auguszlus 27-rg,

mintisitett tobbsdggel meghozott hatdrozattal 6s a Timogat6si Szerzoddsek m6dositrls6nak

feltdtel6vel ddntsenek a csatlakoz6si kdrelmek j6v6hagyds6r6l, ds meghozott hat6rozataikat killdjdk
meg a munkaszervezet sz.itmira"

Hatdrido: ekizetes jdvahagy6sra: azonnal, testiileti ddntdsek meghozatalfua:2417. augusztus 27

Felel6s: Fekete Zsolt elndk, tagdnliorminyzatok polg6rmesterei

Salg6tarj 6n, 2017 . jitnius 28.

tr"1k'Y"
.flcketc Zsott
1 elndli

Tfrsy: a Kelet-N6gr:icl T6rs6gi Hulladekgazddlkod6si Tdrsul6shoz benyijtott csatlakoz6si kdrelmek
v6lemenyezdsdre



l. mell€klet a......12$17. (X.25) Th. sz. hat{rozathcz

Kelet-N6916d TErs6gi
Hullad6kgazd{lkodrisi Tf rsul*is

Trl rsul6si Megrillapod:l s

7. sz. m6dosit{sa

A Keiet-Nrlgr6d 'l.ersegi Itulladdkgazddlkoddsi Tiirsul6s tagiinkonn6nyz-atai a Tiirsul{s Tdrsuldsi
fulegallapodasrit a J'drsuldsi Tanics ......i2017. (X. ........) Th. sz. hat6rozata. valarnint a

tag6nkorrniny'zntak kdpr.,iselo-testtileteinek es Kdzgyuldsdnek hal{rozatai alapj6n ae alibbiaknak
megt'eleloen m6dositj6k:

1. A T'iirsuliisi k1egdllapod6.s bevezeto reszenek ,.N6grdd mcgye B6ton,vterenyei. Prisztdi,
Salgiitaritini 6s Szecsdnyi Kistersegeinek" sztivegresze helydbe a ..N6gr6d meg,ve

Rdtonyteren,vei" Pdszt6i, Salg6tarjdni is Szccsiny"i Jririisainak" szdvegrdsz l6p.

1 A T6rsul:isi Mcgiillapodis PREAIv{BULtJlv{-6nak elso bekezdeseben szerepki ..8
krir-heszerzdsekriil szol6 2011. di,i CIVIII. torvdnv" sziivegrdsz hel,vdhe ,,a kdzbcszerzdsekr6l
szrilti 2015. evi CXLIIL tcirveny" szdvegresz ldp.

3. A l'6rsuldsi Meg6llapodds 3. pontjiban a polgdrmestcrek nevei es egyes kdzteriiletnevek az
al6bhiak szerint m6dosulnak:
a.) Als6told Kozseg Onkorniiinyzata eseteben ..Kl6tyik r\ndr6s" helyett ,,Sdndor Szandra
Evaoo

h.) Cserhritszentivdn Kdzseg Onkorrndnyzata esetdben ..Koviics Hva" helyett ,,Siraky Attila"
c.) Fels<itold Kdzseig Onkormdn,vzata eset{ben a kdzlertilel jellegdnel az -.,ui" helystt" utca.
d.) Karancskeszi Kcizscg 0nkormanyzata cscliben ,.Kurunczi Istr,6n" helyctt ,,Kirilyhegyi
G3'ula"
e.) Karancslapuito Kdzsdg Onkormrinyzata esetdben ,.Sontoskcii Tibor" hely'ett .,Baksa
SAndor"
f.) Nagyb6rk6ny Kdzsegi Onkormdnyzat esctctren,,3075 Nagyb6rkdny, Iletoli itt 61." helyett
,3A75 Nagyhdrkany. Kossuth tt2;'.
g.) Kishartl,'6n Kdzsdg Onkormiinyzata eset6ben ,,Kov6cs Istviinne" hel,vett ,,S6ndor Attila"
h.) N,lirtraverebdly Ktlzsdgi Onkorminyzat mcgnevezese m6dosul: Ivfirtraverebdl.v- K0zs,fg
Onkormiinyzata.
i.) Priszt6 Vdrosi Onkormdryzat esetdben a k6ztertilet.iellegen6l az ,,rtt" he lyelt" utca.

.i.) IUmoc Kdzs6g Onkorm6nyzata esetehcn ,,Beszkid Andor" helyett ,,Beszkid Jdnos"
k.) Sigujlalu Kiizseg 0nkormdnyzata eseteben a kelxenilet nevdndl .,f)6zsa" helyett ..D6zsa
(iy.".
l.) Salgotarjdn L,legyei Jogri V6ros Onkormanyzata csetiben .,I)6ra Ott6" helyett ,,Fekcte
Zsolt"
m.) Szurdokpiispiiki Kdzsdg Onkormdnyzata esctdbcn a kdztertilet jellegen€l az .,u." helyett
..utca".
n..) Varshn1,. Kdzseg Onkormdnvz.ata esctcben ".Pintdmd Kany6 Judit F.rzsihei" helyett
..Kany6 Judit Erzsdbel".
o.i Zabar Kdzseg Onkornr.{nyzata eset6ben ,,Nagy Tam6s" helyett ,.}erencz N6ndor Lajos".

4. A 'l'rirsulirsi N4egallapocias 3. pontja - a tagiinkormdnyzatok ahdce sorrendben vald
tcl soro I 6siurak rnegtarliisa r:rel let t - k i e gcsz-iil az akibbi akkal :



,,Egyhazasgcrge Kozse-e 0n-liormdnyzata
3185 Eg1,h/rzasgergc. Fo irt 30.

Revay Endre polgirmester"

..lpol1'tarntic Kcizsig Onliornrdnyzata
3138 ipolytamoc. l'latar irt 5.

Boly6s Gribolne pol gannester"

.. Kutas6 Kozsdg Onkormiinyz-ata
3066 Kutas6,'Ioldi irt 4.
Nosko S{ndor GSbor polgirmestcr"

,,Litkc Kdzseg Onkonri6nyzata
3 186 Litke. Kossuth [rt 3l .

Vdmos Zoltdn po I giirmester"

,.\4itrasz6l6s Ktizseg Onliorminl'zata
3068 N,litraszdlos. Kossuth tir 15.

I'oth Gyula poig6rmester"

."N rigr/iclszakril Kiizsegi 0nkornriinyzat
3187 N(rgradszakdl. \,{adirch irt 18.

Itadvanszky .ludit pol gamrester"

..Piliny Kdzscg Onkorm6nyzata
313.{ l':iliny. l.osonci ut 25.
I-ehoczki Szabolcs pol garmester"

5. A Tdrsul6si L4eg6llapodfs 4. pontidnak ..f)6ra Ott6 polgirmestcr" szcivegr6sze helydbe a

,.Fekete Zsolt pol g6ltt't cster'-' sz<ivegrdsz lep.

6. A l'irsul6si Megdilapodds 6. pontjiinak d.). e.), f'.), g.). i.) pontiainak helydbe az alabbi

rcndelkezesek ldpnek:

..d.) az ingatlanhasznirl6k dltal a kdzszol96ltatii sz6llit6eszkiizehez rcndsz-ercsitctt

gyrijt<icdinytren gyiijtiitt telepiil€si hulladck ingatlanhiisznriloktdrl torleno dsszegyrijtese"

Atvdtele ds elszillitdsa - idcsrtve ahhztartlsban kepzodo zoldhulladdk. a vegyes hulladdk,
illetve az. elkrikinitctten gyiiitdtt hr,rlladek dsszeg,viijtes6t es elsztillitas6t.

e.) a lomtalanit6s kijrdbe tartoz6 lomhulladek ingatlanhasznAl6kt6l t6rtino osszcgytijtese.

itvdtele is elsz{llititsa,

t.) a kozszolg6ltato 6ltal rizerneltetett hulladekgyiijto ponton, huliadelhgyLi.|tii udvaron
gytijtott vagy ritviteli helyen dtvett hulladek dsszegytiitese, elszillitlsa"

g.) az- elhagyott vag1,' ellenorizetlen k$riilmcnyck kOzott elhelyezetl hulladik dsszegyti.itise,

elszdllitdsa, az elhag-vott vag1.' ellenorizctlcn k<jrtilmcny.'ek k6z6tt elhelycz.ett hulladck
kezeldse.

i") a hulladckgazdrilkoddsi kdzszolgiiltatiissal drintctt hullarickgazdrilkodisi ldtesitttteny',

1



cszknz. vagyonelem iiz-emeltet€se^ idedrtve a Projekt L keretebcrt mcgvalirsul6 valamenni,-i

ldtesilmen-vt is."

7. z\Tiirsuldsi lv'leg6llapod6s 8.7. pontianak hel.vdbe az.alitbbi rendclkezes lep

."8.7. A 'l'iirsuliisi Taniics a bcnyiijtatt projektck nrcgval6sitrisihoz- sztiksiges operativ
teladatok elliitirsdra a Kbt. rendelkezeseire tekintettel kivalasztott Pnrjekt \'lenedzsn:ent

Szenezetet biz rneg, amely elldtja a bcnyiritott projektekkel kapcsolatos valanremyi
mtiszirki. jogi l-eladatot, tovdbbii eliikcsziti a nrunkaszervcret szsm6ra a pr:ojcktckkel

kapcsolatos p6nz{igyi, gazilasdgi intizkedeseket."

8. A'l"Srsuiiisi Megdllapodas 9.1 . pontf anak c.) alpontja hely'dbe az aldhbi rendelkezes lep

.,c.) a lagdrrkomriin-vzatokat terheki egyib - penztig-v"i kirtelez-cttsigvirllaliissal nem.iaro -
kiitc l czertts6g megdl lapitdsa"

9. Hat6lytit veszti a Tirrsul6si fu{egrlllapoclas 9.1. pontjdnak h.) alponlia,,a Projektekhez
kapcsol6do" sz$vegrisze.

10. A Tdrsul6si N4egirllapod6s 9.1. pontjinak r.) alpontla ..ingatlantulajdonost" szirvegrdsze

helyebe az ..ingatlanhaszndlot" sztivegrdsz Idp.

11. A Tarsuldsi N,tegdllapodrls 9.2" pontjAnak nrdsodik mondata helyihe a;z alitbbi rendelkezds

ldp:

,.Az irashcli rneghivri eiklilddse is az tilds napja kcizdtt legalSbb 8 napnak (siirgos esetben 3

napnak ) kell eltelnie."

12. A Tdrsuldsi tulegdllapodds Itlla. pontjdnak ..k€pr.,iseli a 1'6rsulist es a Projekteket"
szdvegrisze helyibe a ,,kdpviseli a'I'rilsulast es a benyirjtott proiekteket" szSvegresz ldp.

13. A TSrsulisi Megiillapodds l0/d. ponliinak ..evente legalfbb cgv alkalouunal jelentest

k€szit" sztivegrdsze helydhe az ..dvente legakibb egi, alkalommal besxzunol6t kdszit"
sztivcgrisz lep"

14. A Trirsuldsi Megdllapodds l0if. pontjanak ,,a t6mogatdsi szerzod6st ds a Projektekkel"
sziivegr6sze helyibe ,,a tiimogatisi szerzodeseket 6s a benyirjtott projektekkel" sz<ivegresz

l6p.

15. A 'l'arsul6si Megdllapodrls 10. pont-frinak ,,Az eln<ik t'eladatainak ell6t6sa soriin a tole
elr,6rha16 gondosstiggal kdteles eljirrni" mondata helydbe ..Az elnOk ds az aleln<ik a

lelaciatainak ell6t6sa sordn a tole elvirrhalo gondoss6ggal koteles elj6mi" mondat ldp.

1 6. A Tirrsul6si lV{eg*llapodds I 2.1 . pontja hell"dbe az al6trbi rendelkezes lep

..12.1. A 'I'arsul6si Tantics a benyirltott pro.iektek megval6sitdsfhoz sziiks6ges operativ
fbladatok elliitasa celj6bol a Kbt. alkahxaziis6val kiv6lasztott Projekt Meneclzsment

Szervezetekct bir. nlcg, mclycknek osszetetel6re. niiikodisdre. Icladataira az aciott

trr6l,v-irz.atokhan meghatiirozottakzrt kcll figyelernbe venni. A Proiekt Menedzsment
Szen,ezeteket. a pal1.'rizatok f'elt6teleit figi,elembe veve lcbonyolitott kivflasztrisi eli6rast
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krlr,etoen - a l'iirsuldsi 'larracs fclhatalnraz,dsa alapizin - az elndk hizza megr'koti nreg a
szfiksc{ges szerzodeseket. A Projckt l!{enedzsrnent Szeryczctck feladata a l-iirsLrliis lbladat -

es hatiiskcireihez i gazodik."

17. A 'l'6rsul6si \,tegallaporlds 12.?.1. pontia helycbc az alabbi rcndelkczcs lip:

,,12.2.1. A:t Aht. 6lCl. $ t2) trei<ezdes c.) ponda szcrinti. a 'I'drsuliis bcviteleivel ds

kiadiisair.,al kapcsolalos tervezesi. gazdalkodfsi. ellencrzesi, tiuanszfroeiisi,
adatszolgahatiisi 6s besziinreiliisi lbladatokat a Salg6tarjdn Megyei .logir Viit'os

Onkonnanyzataaltal alapitott Salg(rlari6ni Koltsegvetesi Intdzrnen;.'ek Gazdasiigi Szolgiilata
(3100 Salgotarjrin, Kassai sor 2.i ldtia el."

18. A Tirrsr"rld si N4eg;illapr:dris 11.22. porrdirnak hell'chc az alzihbi rendelkezcs ltip

..'Iagrinkonuiinl,'zatok rtigzitik. hogl,' a Proiekt L miikddtetisenck forriisat a

hulladikgazdAlkodirsi kozszolgdltat6shdl ds a Proiekt I. kcrcteben Lreszerzett eszktizok
hasznosit6s6bol szir:rnae6 bevetel hiztositja, ds rrigzitik, hogy.' a fentiekbdl szannazo
jrivedelenr * a mindenkori -iogszabal"vi krirnl,ezetre valo tekir-rtettel - lchetos{g szcrint
fbdezetet kell. hogl.' bizlositson a megval6sr.rlo hulladekgazddlkoddsi eszk6zrendszer

iizenrcltctesdrc, beleertve annak felirjittisat, p6tl6srit. rekortstrukcirl"irtt is.

L,zzel osszel'figgisbcn'lagiinkonliinyzatok rrigzitik. hog1.'amennyibcn elnek a I{t. 35. $ e.)

pontban kapott felhatalnrazdssal, abtran az esetben a hclyi cinkorntanyzati rendclclcikbcn az

ingatlanhaszndltit terhelo diifizctisi kotelezettscgct a ?4. pontban rnegjcldlt diikepz€si elvek

alapul vdtelivcl 6llapitl6k meg."

19. A 'l"6rsul6si Megdllapod6s 14.3.2. pontjrinak he lyebe az aldbbi rendelkcz6s [6p:

,,'I'agrinl.lormiinyzatok riigzitik, hogy a Proickt ll. mrikodtetesenek fcrrriisdt a

hulladdkgazd;ilkoddsi kdzszolgiiltatdsb(rl 6s a Pro.lekt 1I. keretebcn beszerzetl eszkiizok

hasznosftilsribdl sz,rimrazd hev6lel biztositja, is riigzitik. hog"v-, a f'entiekhdl sztirmaz0
jovedelem - a mindenkori jogsz,ab6l"vi kdmyezetre val6 tekintettel - lehetoseg szerint

{'edezetet kell" hogy biztositson a megval6sul6 hulladckgazd.{lkoditsi eszkiizrendszer
tizemeltetisiue. beledrtve annak tbltiit6sdt. potldsirt. rekonstrukci6.idt is.

Ezzel tisszetiiggesben'lag6nkormdnyzatok rdgzitik, hog.v amenuyiben dlnek a Ht" 35. $ e.)

pontban kapott t'elhatalmaziissal. abban az esetben a hel.vi dnliorm6nyzati rendeleteikben az

ingatlanhasznitlot terhclo diifizetdsi kiitelezcttscget a 24. pontban mcgiclcilt diikdpzesi elvek

alapul vetelevel 6llapitf rik rneg."

20. A Tdrsul6si lr.{eg6llapod{s 14.4. pondanak harmadik bckezdes{hen szerepl6 ,,&'2,

6llamhdztarrtis szervezetei besziimol6si es kiinyvvczetesi kotclezeltsegcnek sajdtossdgairtil

szrilii 2491200(). (XII. 24.) Korur. rendelet" szovegrdsz hely€be .,&r. :illamhirztartfs
sz:imviteidriil szdl6 42013. (1. I1.) Korm. rcndelet" szovegresz l6p.

21. A 'l'dr:sul6si \4*gallapodris
renclelkezdsek lepnek:

15.2. porrtiiinak elsii negy hekezdese hell"ehe a7, atdtrhi

,,'Iagdnkormanl.'z-atok kinyilvdnitidk, hog1.' \iGIJ Sal96laridni I{ulladekgazclfikodiisi es

Vdrostizemeltetesi Ncuprrofit Korlatolt Felelosscgri Tdrsasiigban (toviibbiaklran: VCLI
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Nonprolit Ktt.t a Tiirsulirs a 'l-iirsulasi landcs 18r'2013. (Vlll. 28.) 'l'h.sz. hatirozata.
valarnint Salgritaridn tvleg-vei Jogu Virros Krizgl.'irldsenek 17412013. (VIIL 29.) Oh.sz.
hatdrozata alapian 1.000.000 I't" atat. egynrilli(r tbrinl nevertekri tizletriszt szelzett. e't.:tel a
VL;Lr l'.lonprofit Kft. ragjdvd vrilt 1013. augusztus ?9. napi hatirllyal.

Tagdnkornrzinyzatok rdgeitik, hogy' a Projektek ker:etdben mcgvalositott dpitnrcnyek.
heszerzett eszkdzdk, eg-veb vagl,onelemek. r,alamint az esetlegesen a'Iag$nkorminl"zatok
6ltal a 'l'.{rsuldsnak iitailott, hulladdkgazdirlkocliisi lelaclatellStdst szolgrilo vagyon
[ieemeltetdsere. a kozszolg6ltards teljes kOrinek ell6tirsrira a nrindenkori t(irvenyi eloir6sok
fig-velembe v6teldvel es a kivilasztiism iriinl.ultr eljrt'6srcndek hetarr6srival megt'elelo
kdzszolgdltat6t vdlasztanak ki, azzal. hog-v amennyiben a tiin'dnyi eloirrisok alapjrin a VG[l
Nonprofit Kft. kdzszolgdltatiri minositdssel nem renrlelkezhet. a 'frirsul6s a .iogszab6lyi
keretck kOztrtt tixekszik arra. hogy olyan ktizszolgiiltatasi szerzodds kertiljdn megkdtdsre,
melynek tcljcsitesdben a VCii Nonprofit Kft. szerepet vdllalhat a ktizszotgiiltat6
al viillalkoz6i akdut."

22. A'l'drsuliisi Mcgrillapodris 18.I pontia kiegdsz.til az al6bbi rendelkezesse l:

.,A't'6rsukishoz valo csatlakoz.iisra cv kdzbcn. bdnncly'' h6 clsrl napj6r,a1 is van lehetosig."

23. ;\ -['6rsukisi Megdllapodiis ltl.2. pontia helyebe az al6bbi rendelkczis ldp:

.A kerelrlet a l'6rsul6si Taniicshoz kell cimezni."

24. A Trirsuldsi Megirllapodis 24. ponliinak ,,ingatlantulajdonast" szdvegrdsze helydbe az
..ingatlanhaszndl6t" szcivegrisz ldp.

25. ifl.6rsul6si lv{egdllapodds 1. sz. mcllikletc hcl-vehe jelen mridositiis 1. sz. melldklete lip

26. z\'l'iirsul6si N{egrillapodds 2. sz. mel]eklcte helyibe.ielen m6dosil{s2. sz. melliklete lep

27. .lelen modositris a tagdnkonndnyzatok aldbbi kepviselo-testrileti ds ktizg-vtilesi hatiirozatai,
valanrint a 'l'arsuldsi Tan6c,s ....J2A 17. (X....".....) Th.sz^ hattu'ozatai alapj6n. a tdrzskdnyvi
he,iegyzds napiin lep hatdlyba.

Kelt: Salg6tarjdn. 20 I 7

A ls6to ld Kaizscg K6pv ise lo-testii letdnek

hatiiroz-ata alapjrin

Srinclor Sz-andra Lva

--5

polgdrmester

PH.



PII
I}irna K6esi'g K6pv isc lil-tesl iiletenr":k

haldrozats alap.ian

Bokor K6zscg Kepviseli'r-testiiletdncL

hat6rozata alap.jin

Cered Kcizsig Kdpviselo-testiilet6nek

hattinrzata a|apjrin

Cssrhitszentivfn Kdzseg K€pvise16-
testiiletenek

hatdrozata alapjrin

Oravecz Rolnnd

polglrmester

N ag"""-lv{ aj dr:n J rizsel'

polgarmester

Hegediis Piil

polg6rrnester

D6niel Lr{szl6

polginnester

Prt

BAtrxytcrenye Vdros Kdpviseki-testii letdnek

hatdrozata alapjrin

PH"

PLI.

PH.

Siraky Attila

polgirmester

Kqivdri Lrlszl6ne

PH.

I )oroghiiza Kiizsdg Kd pv ise l6-testii let6ne k

liatdrozata alap.jdn

6

polgirnrester

i

$

$

?tt

---*$



Endrefalva l.i.6z-seg K6pvisel6-testii letdnek

hatirozata alapjdrr

\{oravcsik Ferenc

polgdrnrester

I{ivay Endre

polgdnrrester

Csorind Boty6nszki Agn"u

polgdrmester

Lin6m Dezso

polgiirrnester

Nagyviiradi Istv{n

polgirmester

Kovdcs T.oltin

polg;irmester

Ecscg Kiizs,ig Kdpviselii-testti lctenek

hatdrozata alap-idn

F)gvhiizas gcrge Kiizs6g Kdpvi selo-
lesti.iletdnel

hatirr-rzata alapidn

Etes Kozsdg Kepvisekitestiiletenek

hat6rozata alapjrin

Carf b Kiizsdg K epviselo-testti lctdnck

hatdrozata alap.irin

PH.

PI.I

PH

PH.

PH-

Fels6to ld Kozsdg Kdpvisel6-testiilet6nek

hatdrozata alapjin

PH.
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lpolytanr6c Krizseg Kdpvisel6-testtiletdnek

hatirozata alap.jirn

Bi'rlytis Giibornd

polgirmestr-rr

Sulyok Oszk{r Jinosne

polgtmrester

Csabain6 Freistdg Erzsebet

pcrlginnester

Kir6lS,hegyi Cyula

polgiirnrcstcr

Baksa S6ndor

pol96rmester

TrSth Tiharner Srindor

PH.

PH.

PH

l)H.

Karancsalia Kdzsdg Kepviselo-testiileterrck

hat6rozata alapjrin

Karancsherdn-v K0zsig Kdpvise lo-
testiiletdnek

hal:Arazata alapjrin

K arancslapujtti Kiizsdg Kdpviselo-
testiiletdrrek

hatirozata alapj6n

PH.

Karancskeszi Kdzsdg Kdpviselii-testiilel6nek

hatirozata alapjrin

PH.

Karancssig Kcizs6g Kepviselo-testii letenek

hatirozata alapjrin

8

polg5nnestcr



PH

K isbdrkriny Kozseg Kepv iselotestiiletdnek

hat;irozata alapj6n

Cecse A,ktis

polgdrmester

Ediics Lriszki

pol96rnrester

Srindor Attila

polgrirmester

Dr. Hajasni Banos l{iirta

polgdrmester

Noskti Sindor Cribor

polgrirmester

Vrimos Zoltint

Kazdr l*"tizseg Kdpviselil-tcst iilctenel.i

hatdrozata alap.i6n

Koz.6r d Kozsdg Kepv ise lo-testti letenek

hatArozata alapjiin

KLrtasii Krizsdg Kdpvisel6+estiiletdnek

hat{rozata alapj6n

Litke K6zsdg Kdpviselil-testtiletdnek

hatdrozata alapj6n

PH.

PH

Kishartyin Kdzsig Kepviselo-testir letrinek

halfiroz.ata alapjrin

PH,

PH

PH,

I

pol96rmester



Lucl'alva Kiizsdg Kdpviselo-testii letdnek

hatiroz.ata alapjdn

Ludrinyhal6szi $ozsig Kipviselo-testiiletdnek

hiltaroaata alapjrin

PH. Bakos Cyula

polg6rmester

Kovics lnrre

polgArnrester

\,"etki Rirbcrt

polgirnrester

Ipol-v"i Jf nos Lajos

p0lgannester

Horvith Jdnos

polgirrnester

Br:dor Erniittd

polgiirme.ster

I'I I.

PH.

Mlagy'arg,ec K6zsdg Kepviseld-testiiletenek

hat6rozata alapjdn

PH

Mdrkhriza Kozsdg K6pvisel6+esttilet6nek

hatiirtzata alap.i6n

PII
Mdtrarnindszent Kozsdg K6pviselo-

testtiletenek

hatirozata alapjdn

PII

M6tranovdk Ktizseg Kepviselii-testtiletcnck

hatirozata alapjrin

PH

t0

j



h,l6trasze le Ktizs6g K€pv isel ii-testii lctinck

hat6rozata alapjdn

Virrcze L6szl6

potgirmesler

'l'6th Cyula

polgirnrcster

Cecse t-6s216

polgdrmester

Nag-v Attila

pol96rmester

Szikorind Sebestydn Katalin

polgdrmester

Ilombovdri Edina

pol96rntester

PII

M6trasz(il(is Kr:zsdg K6pviselo-testt.ilctinek

lrat{rozata alap-i6n

P[I

M iitraterenye Kozsdg Kdpv isel6-testi.il etdnek

hal|roz.ata alap.i6n

PH.

Mitraverebd 11.' Kdzsig K6pv iselotestii letdnek

hatdrozata alapjSn

Plt.

M ihri lyge rge Krizsdg Kepvise lo-testii letdnek

hatirozata alapjrin

PH.

N agybdrkriny K0zsdg Kdpv ise lii-tcstii lstenek

hatiirozata alapjin

1t

,

!



Nagykeresrtir r Ktizsdg Kdpv ise h3-testti lelenek

hat5rozata alapirin

PH

PH,

Cdcz"iAttal

polgiirnresler

Szdll Istvrinni

prlg6nnester

PH.

Nemti K0zsdg K6pviselo-testiiletdnek

hathrtlzala alapj6n

P6szt6 V6ros Kdpviseki-testiilet6nek

hat6rozata alapj6n

Piliny Kozsdg K€pviselo-testtiletdnek

hatdrozata alapi6n

PII
Nogrridrnegyer Kozsig K{pv i selii-

testiiletdnek

hat6rozata alap.irin

N 6grad szakri I Kdzsig Kdpvise lo-testii letdnek

hatdrozata alapj6n

V'erb6i CAbor J6zsef

polgiinnesler

Radviinszky Judit

polgirnrester

l)dmsddiGr{bor

pc;lgdrmesfer

Lchoczki Szaholcs

polginnester

PH.

PFI.

t2



Rdk6c z,i hinya KOzsig Kipv ise lo-teslii letenek

hatirozata atap.i6n

Rinrdc Keizseg Kepvisel6-testiiletenek

hatdrozata alapjrin

PH. Jakab Cribor

polgdrrrrester

Beszkid Jdnos

polgiinnester

Szentes Attila

polgirmester

a"O"r" Tsolt

polgdrmester

PH

PH.

Sfgirj falu Kiizsdg Kdpv iselo-testiiletenek

hat6rozata alap.i6n

PH-

Sal gotari6n Megyei .logir Viiros Ktizgy'ii l6se

hatirozata alapjrln

PH.

Sf mson hiza K6zsdg Kdpvi sel6-testii letdnek

hatdrozata alapjdn

Ba-inoknd Kdpes Gyongyi

polgrirmester

dr.'l'6th Liszld

polgdnnester

PTI
Sonroskofrjtalu Ktizseg K6pviselo-

testiiletdnek

halarot.ala alapj6n

t)



S6shartydn Kozscg Kepv isclii-testil letinck

hat/rrozata alapjdn

Szalmatercs Krizscg Kepviselo-tcstiileteneli

hatdrozata alapjfn

Idth Gabriella Jr.rliannn

polgArnrestcr

Takdcs Tanriis

polg6rmester

Keresztes lmre

polgiirnrester

B6di J6zsefnd

polgdnnester

Tr5th Zoltfn Istr{n

polg6rmester

Pintdr tvlilil6s Ervin

polgirmester

PI.I.

PII

PH,

PH.

PH
Szecsenyfelfalu Kiizsd g K6pviselS-

lestiilet6nek

hat6rozala alapjin

Szurdokptispoki Kozsdg Kdpvise [o-
testiiletdnek

PH.

Szi laspogony Ktizsdg Kdpvi se lo-testi.iletenek

hat*rozata alapi5n

Szuha Kdzsdg Kdpviselii-testiiletdnek

hat*rozata alapjrtn

hatdrozata alapjdn

14



Varsdn3, Kdzs{g Kepvisel6-testiiletenek

hatirozata alapjdn

Vizsl6s Kcizs6g Kdpviselcl-testriletdnek

hatirozata alapjrin

Zabar Kdzstig K6pvise16-test0letinek

hatirozata alaPjrin

l) I,I Kany6 Judit Erzsebet

polgllrmester

PH

i\ngyal Jen6

polgdrmester

PI{.
Ferencz Nindor Lajos

polgiirmester

I5



L szeirn[r melleklet a 
-l'arsuldrsi 

N,{egallapodds 7 . sz.. madosilasflroz
(iUl arsuliisi \{egdilapodds 1.s2. mell6klete)

Telepiil6s

I Als{itold

Barna

Biitonlrtere nrvc

Bokor

I.itke

26. l.uc{alva

,1 Ludiinyhaliiszi

0ntrii
flegosz

16sa

(%l

0,1

0.r

Szavazztszfm
(db)

Tula.idoni
h*nyad {ol,}

0,1

0.1

1

I

0,1

0"1 0,1

28.

0.1

0.1

)

0,1

0,1

3.

4.

t. Ccled

0.r

0"1

0.1 0,1

Cscrhiitszentiv6n 0.1 I 0.16.

7 I)orr:ghAz.a 0.1 I 0,1

0.1 0.18.

9. Ligyhizasgerge

Ecseg

0.1

1

1 0,1

10. Encirefalva 0,1 1 0,1

Il. l-.tcs 0,1 I 0,1

12. Felstltold 0,1 I 0.1

13. Gardh 0,05 1 0,05

t4. Ipolltarnoc 0"1 1 0,1

15. Karancsaljir 0,1 I 0,1

16" Karancsbelen,v 0,1 I 0,1

17. 0,1 I 0,1

I ti. 0,1 I

19. Karancssdg 0"1 I 0,1

20. Kaz*r

2l Kistr6rk6ny

0,1

0,1

I

I

0,1

0.1

22. Kishartyrin 0,1 1 0,1

23. Koz6rd 0,1 1

24. KLrtas6 0.1 I

0,1

0.t
,< I 0.1

21).

0.1

0.1

0^l

16

0.1

Karancskcszi

: Karancslapujtii

i

I
!

i



30.

31.

L,{ritramindszent

It46tranorriik

0,1

0,i

u.1

i

1

r).1

32. Ir4iiraszele 0.1

33.

34.

35.

36.

l\,ldtrasz6l6s

\,ld:traterert-ve

!l6travereli€ly

VIih{l1,'gergc

1

1

0"1

0.

0,1

0,1

0,1

0,10.1 I

0.10.1 I

0,10,1 137. Nagyhfrkitn-v

0,10,1 138.

0,10,r39

Nagykeresztfir

Nemti

0.10"1 IN6gradmegyer40.

0-10.t41.

0,1

N6gridszakril

Piiszt15 0,1

1

I42.

0,10,1 IPiliny43.

0,10.144. Rrikticzibanya

0,1

I

1 0,1

I 0,10.1

45.

46.

Rim6c

S6girifalu

94,3594,35 57Salg6tarjrinln

0.10,1 ISiimsonhaza48.

0,10,1

0,10"1

I

I

Sr:moskofrjfahi

S6shartyin

19.

50.

0,1ISzalmatercs 0.1s1.

0,11(, Szecsdnyt'elfalu

0,1

0,1

t,- I53.

0,10 I

Szilaspogony

Szuha54.

0.1Szurdokpiispoki

0,156.

0,1Vizsl6s

0,1

0,1

0.1 I58. 7-,abar

100r00 fi46sszusei*q

t1

I

1

i.

1i
":

r.
l:

1

1i
:

I
I

l
. 'i

1j

0,1.

0,11

:

:

I



"Iclepiilis

Lakoss{gszim
20t7. ur.0r.

(alkalntazando a
'Lirsu16si

ll{egrillapodis
14.1. pontja
{rtelm6trcn)

Lakossigszi nr

201.1.01.01.
(alkalmazand6 a

Trirsu lrisi
l\{egillapodds
egydb pontja
6rtelmdben)

I Alsotoid l), :_s3

2. Biirna r 068 I 089

1 Bhton).'{erenye t2 690 13 008

1. Bokor 121 132

5. Cered t 080

6. Cserhiitszentiv;in L/-.5 1.1:

1 Doroghdza 1 029 I 072

8. tscseg I 246 l2l:

9. Egyhdzasgerge l:) 7_?9

r0. Endretalva I 160 I 302

u. Etes I 409 1 4?7

12. Fels6told r30 14t

r3" Gariib 50 48

I .1. Ipolytarn6c 4-r8 472

15. Karancsalja t 519 I .568

16. Karancsbereny 843 860

17. Karancskeszi I 85,1 1 9t2

r8. Karancslapujt<i I 62t) 2?0r

t9. Karancss6g r 2tt? r :6i

7$. Kaziir r 806 r 882

2. sziimu mclleklct a'l'drsul6si l\,{egf}lapodiis 7. sz. m6dositiisdhoz.
(A'l'arsu I asi lr4egrillapo dix 2,s2.. rne I I iklete)

l8

!

i
1

I
1

)
1

:

,

a

I

:

I
:

,

t

i
I
i
Itt

I
I
i

i

I

I

I
t

I
I

a

:::

E

,



2t Kisb6rkdn5; 169 r87

)7 Kishartyrin ,<75 566

11 Kcrzdrd l6t 173

14. Kutasd lil il6

25. Lirke 862 856

26. Lucfalva 536 650

27 Lud6nyhatiiszi 1 491 I 542

28. Magyargdc 884 899

29. Mrirklriza L64 1i1

30. Mdtranrindszent 798 8r8

3l \'ldtranovdk I 688 I 736

1' lr.{6traszele 925 965

It &,Litlasziilos 1 530 r 560

J4. Miitraterenye I 794 I 850

35. MAtraverebdly 1 9':6 2 005

36. \'lihdlygerge 548 585

Nagyb6rkiiny 694 695

38" Nagykereszrlr 264 260

39. Nernti tlq '746

.{0. N6grddrneg-ver l 683 l7l6

.1t. N6glridszakril 655 658

42. llilsa<i a l:8 I 34t

43. Piliu-v 599 6li

44. R.dk6czibinya o-1y 658

19

37.

ii



45. Riniric I 77s r 834

{6. Sngn"ihlu I 0:4 r 050

47 Salgotarjdn i6 458 l8 046

18. Siirnsonh6za r86 llq

49. Somoskou-ifalu 2 144 2 l0l

50. Sdslraftvfn 948 9il

5t Sza I ntatercs 160 480

52. Szecsenyfelthlu 427 448

fJ. Seilaspogtxy 3ll J_. I

54. Szuha 549 it?

5]. Szurdokpiispdki I 903 I 9?l

56. \arshn1.' r 653 r 702

5? Vizsiis I 350 I 365

58. 7.abar 194 -i2q

Os-izescn I l0 164 I 13 648

2A

1:

tt
*
s

$



Ltwn.i y"WW.
aERLprr UzemelrerEsr szrnz6oEs

amely l6trejott egy16sz16l

Cserh5tszentiv6n Kiizs6g 6nkorm6nyzata [k6pviselo: Siraky Attila polgermester, cim:
3066 CserhAtszenfivan Kossuth Ut 1. L mint Elldt6s6rt felel6s onkormenyzat,

m6sr6szr6l az

ERV. Eszakmagyarorsz5gi Regionelis Vizmiivek ZRt. (kepviselo: L6rinc Akos
vez6rigazgat6, Szekhely: 3700 Kazincbarcika; Tardonai 0t 1. sz., C6gbir6sdg: tr/iskolci
Torv6nyszek Cegbir6s5ga, C6gjegyz6kszdm: 05-10-000123; ad6sz6m: '1 1069186-2-05),
mint Vizikozmr:i-szolgaltat6 (tov6bbiakban: Vizikdzmfr-szoqeft atb)

kozott (tovdbbiakban egyi.rttesen: Felek), az alSbbiak szerint

BEVEZET6 RENDELKEZESEK

Jelen szez6d6s c6lja, hogy szabalyozza az Onkormdnyzat 6s a Vizik1zm1-szolg1ltatd
kozdtti egy0ttm(kdd6s kereteit, kozos gazdasegi c6ljaik megval6sitasa 6rdekeben, tovAbbe
hogy a vonatkoz6 jogszabalyok szerint, 6s a Felek megAllapodesa alapj6n a vizikdzm(vek
tizemeltetese, a kozmUves iv6vizelldtds, valamint a hozzAluk kapcsol6d6 egy6b
mel16kszolgeltatesok biztositottak legyenek.

Felek rcrgzitik, hogy az Onkormdnyzat r6szesed6ssel rendelkezik a Vizik1zmii-
szolg6ltat6ban.

Felek 1692itik, hogy az Elldtds6rt feleltis Onkorm6nyzat 6s Vizikozm(-szolgeltat6 kdzdtt jelen
berleti-Uzemeltetesi szez6d6s megkdt6s6nek id6pontjaban szez6d6s van hatalyban a
vizik6zm(vek Uzemeltet6se tdrgy6ban.

Felek r6gzitik, hogy az 0zemeltetesi jogviszony 0jraszabdlyozds 6ra a vizik\zmL-
szolgdltat5sr6l sz6l6 2011. 6vi CCIX. 5/H. S-ban foglaltakra tekintettel kertrl sor.

Szerzod6 Felek az tizemeltet6si szerz6d6s megkdt6sekor tekintettel voltak kUl6nOsen a
vizgazddlkoddsr6l sz6l6 1995. 6vi LVll. tdrvenyre, a vizikozm fi-szolgdltatdsr6l szolo 2Q11.
6vi CCIX. tOrvenyre (tov6bbiakban Vksztv.), valamint az 5812013. (1l..27 .) Korm. rendeletre.

Az Lrzemeltetesi szez6dessel erintett tArgyi eszkozoket jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete
taftalmazza.

Vlzikozmfr-szolgdltat1 az Onkormdnyzat tulajdondban 5116 valamennyi vizik6zm(vet
(mind a jelen szez<id6s megkotesekor tulajdon6ban l6v6ket, mind a jelen szez6d6s
fenn6llAsa alatt tulajdoneba kerUl6ket), illetve rendszerfuggetlen vizikozmU-elemet
irzemeltetheti.

A jelen szerz6d6ssel 6rintett vizik6zm(vek a szerz6d6s megkOtes6nek id6pontjeban egy
vizik6zm(-rendszert alkotnak, melynek adatai:

neve:
Cserh6tszentiviin vizik<izm0-rendszer (l-4-A-1 3)

1. ASZERZ6DESTARGYA

1.1 A Vlzikdzmfr-szobeftab a vonatkozd jogszabdlyi el6ir6sok szerint, illetve a jelen
szez6d6sben rdgzitetteknek megfelel6en az ell6tds6rt felel6s Onkormdnyzat terUlet6n
2027 . december 31-ig elv6gzi a k6zm(ves iv6vizelletasi feladatokat, illetve a
kapcsol6d6 vlzik6zm(-Uzemeltetesi feladatokat.



Magyar Energetikai 6s K6zm0-szab{lyozisi Hivatal 6ltal generAlt k6dja:

12-32319-1-OO1-01-O7

Felek r6gzitik, hogy a vlzikdm(vek Ozemeltet6sre t6rt6n6 atadds-dtv6telet a mindenkori
szakmai el6i16soknak megfelel6en teljesitik.

1.2 Az 5nkorndnyzat ktjelenli, hogy az erintett kozm(veket m0kdd6k6pes Sllapotban
bocsAtja V lzi kozm A- szolgdlfatd rendelkezes6re.

Az Onkorm^nyzaf kifejezetten szavatol azert, hogy az etadott vizik6zm(vek megfelelnek
a jelen szerz6d6sben 6s a vonatkoz6 jogszabdlyokban, m(szaki szabv5nyokban el6lrt
kdvetelmenyeknek, tovabbA harmadik felnek nem 6ll fenn azokon olyan joga, amely az
ilzemeltetes jog6nak teljes kdr( gyakorl5s6t korl6tozna, vagy akadSlyozn6.

A vizikdzm(vek kivitelez6s6b6l sz{rmaz6 bdrmilyen hib56rt, vagy az abb6l ered6
tdbbletk6lts6gek6rt, k516rt a VizikbzmA-szolgdltat6t semmilyen felel6ss6g nem terheli,
kiveve, ha a fejlesztest 6 vegezte.

Felek rdgzilik tov6bb6, hogy az Onkormdnyzat viseli azt a kert, ami abb6l ad6dik, hogy
az Onkormdnyzal jelen szez<id6s hat6lyba lepeset megel6z6en nem tett eleget
valamilyen jogszabelyi kotelezetts690knek.

1.3 Vizik1zmo-szolgAltat6 kijelenti, hogy az etvett vizikdzm(vek m(kddtet6se r6v6n az
6rintett telepulesek illet6kess6gi terUlet6n l6v6 term6szetes szem6lyek, jogi szem6lyek
6s jogi szem6lyis€g n6lkUli jogalanyok resz6re szolgdltatdrsait a mindenkor hatdlyos
jogszabdlyokban 6s 6rv6nyes szabv6nyokban foglaltaknak megfelel6en es a szuks6ges
mennyisegben teljes[ti.

V|zikdzmfr-szobeltat6t a szolgaltatesi
teljesit6k6pess6genek m6rt6keig terheli.

kotelezetts6g a vizikozm(vek

Vizikdzmti-szolgdltatb a lev6kenyseget a jelen szez6d6sben foglalt felt6telek mellett
folytatja. A Vizikdzmfi-szolgdltat6 felel6s az 6tvett vizikdzm[ivek Uzemeltet6s66rt,
amelyet a saj6t kockdzateru vegez, egyben kotelezetts6get va al az a|.5bbi
szolg6ltatdsok ny[jtds6ra:

1 .3.1 F6szolg6ltat6s
KOzmUves iv6vizellSt6s a felhaszn616k r6sz6re az 6rinlell Onkormdnyzat tetiletln.

1.3.2 Mel16kszolg6ltatdsok
- a 2. pont szerinti vizik6zm(]Jejlesztesek (felUjitesok, beruhezesok) megval6sltdsa

sorAn kozremUk6d6s,
- a letesitm6nyek kozponti felUgyelete,
- anyagbeszezes 6s rakterkezeles,
- az atvett l6tesitm6nyek rendszeres ellen6rz6se, karbantadesa 6s javit6sa azok

Slland6 ilzemk6pess6ge 6rdek6ben (A karbantart6s, fel0jit6s 6s beruhdzSs
szakmai elhat6roldsa az ERV ZRt. mindenkor 6rv6nyes ,,Szakmai seg6dlet"-e
alapjan tortenik, amely ezen szez6d6s elvdlaszthatatlan 2. szAml mel16klete.),

- k6szenl6ti-szolgdlat rendelkez6sre tartdsa uzemzavarok elhdritAsa c6ljAb6l,
- laborat6riumiszolgdltatAsok,
- elszamolas a felhaszn6l6kkal,
- k0nyvel6s,
- dijelszSmol5s,
- fizet6si forgalom, bele6rtve a beszed6seket 6s a kintl6v6s6gek (a jelen szerz6des

id6tartama alatt keletkez6 kintl6v6segek eseteben) nyilvantartasat,
- a gordu16 fejleszt6si terv k6szit6s6ben val6 egyottm(kod6s a mindenkori

jogszabdlyi el6[rdsok figyelembe v6tel6vel,
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a vonatkoz6 jogszabAlyi rendelkezesek szerint a vizik6zm(vek16l vizik6zm( terk6pi
nyilvantartes vezet6se,
egy0ttmUk0d6s PR - akci6k kereteben.

A VizikAzm1-szolg1ttat1 az Onkormdnyzat rbszbre a tulajdondban 5116 vizikdzmijvek
vonatkozds6ban a vizikdzm terk6pi nyilv6ntart6shoz val6 hozzdf6r6st korletoz6s
nelkul es dijmentesen biztositja.

1 .4 A szez6d6s id6tartama alalt az Vizikozmfi-szoqefi1nak kizdr6lagos joga van arra,
hogy az iizemeltet6sre atvett kozmuvekbol szArmaz6an j6vedelemre tegyen szert
(k6zt0k az eszkozok esetleges b6rbeadasa is egyeb celb6l). Kizar6lagos jogot kap a
Vlzikdzmil-szolg6ltat5 e szerzod6s alapjAn arra is, hogy m(k6dtesse 6s karbantartsa a
mfikodtet6sre 6tvett, a vizikdzmfuekhez tartoz6 miitdrgyakat is.

Kizarolagos jogot kap a VizikazmA-szoryaltato arra is, hogy az uzemeltetesre atvett
vizikdzmfivekhez 0j bek6t6seket v6gezhessen, 6s azok kivitelez6s6t ellen6rizze.

Megilleti tovdbb6 a Vlzik1zm1-szolgdltat6t az ilzemeltet6si jog mindazokra az q
vlzikozm( letesitm6nyekre, amelyek a szez6des al, ifes k0vet6en val6sulnak meg,
€s az 5nkormdnyzaf tulajdondba, illetve r6sztulajdonaba kerillnek.

1.5 A Vizikazmfr-szoqaftab felelossegi kor6be tartozik a jelen szez6des targyat k6pez6
vizik6zmijvek szakszerU Uzemeltet6se, a mindenkori hat5lyos jogszabdlyok el6irdsai
6s a vonatkoz6 rendeletek szerinti kozm0ves iv6vizelletes biztositdsa, a szuks6ges
karbantartSsi feladatok ell6t6sa. VizikdzmA-szolgriltat6 kdteles a rendeltet6sszerfi
haszn6latr6l gondoskodni, amelynek keret6ben:
- biztosltja, hogy az trzemeltet6s a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel6en tort6njen,
- biztositja az uzemeltetes folyamatoss5g6t 6s biztonseget,
- gondoskodik a berendez6sek 6s felszerel6sek karbantart6sSr6l 6s javitdsAr6l, a

hib6k elh6ritds6r6l (a fel0jit6s kateg6ridba tartoz6 munk6k eseteben a vonatkoz6
r6szn6l leirtak szerint),

- koteles gondoskodni a hat6sagi - es felugyeleti szervekkel val6 kapcsolattartasr6l,
illetve ezen Ugyek int6z6s6r6l,

- folyamatosan megfelel az egeszs6get nem vesz6lyeztet6 6s a biaonsegos
munkav6gz6sre vonatkoz6 mindenkori jogszabdlyi rendelkez6seknek, illetve

- a k6rnyezetv6delemmel, term6szelv6delemmel 6s vizv6delemmel kapcsolatos
mindenkor hatdlyos jogszab5lyokat 6s az ennek alapj5n elkeszitett bels6 utasit6si
rendet a kozm[jvagyon uzemeltet6se soren betartja.

1.6 Vlzik1zmfi-szolgdltatd az Elliiesert felel6s beleegyez6se n6lkUl jogosult alvellalkoz6
ig6nybe v6tel6re, a vonatkoz6 jogszabelyok figyelembe v6tel6vel.

1.7 Amennyiben az Uzemeltet6s soran kivul6ll6 harmadik szemelyeket az irzemeltetessel
osszefuggesben kdr 6r, a kdrfelel6ss6g a Ptk. k6rt6rit6sre vonatkoz6 szabalyai szerint
teljes egeszeben a VizikazmA-szoUAftafit terheli. A vizikOzmU-szolgdltatdshoz
kapcsol6d6 felel6ss6gbiztositdsr6l a Vizikozmfi-szolgAltat6 gondoskodik. A
vizik6zmijvek vagyonbiztositas A16l az Onkormitnyzat gondoskodik.

1.8 Az dnkormdnyzat jogai 6s kotelezetts6gei:

3t8

A vizmer6k leolvasSsa, a szAmlAz's es az Ugyf6lszolgelati tev6kenysag a VIzikAzmA-
szolgdltat6 bels6 szab6lyzat6ban meghat6rozottak, illetve kialakult gyakorlata szerint
t6rt6nik.

- A vlzikozm(vek megfelel6 trzemeltet6s6hez kapcsol6d6an minden rendelkez6sre
e116 informaci6t koteles Vizikazm(i-szolgelbbval megosztani, illetve az
tizemelteteshez szuks6ges dokumentdci6kat (terveket, enged6lyeket, stb.)
kdtelesek V izik1zm A-szolg(tltat1 rdszdre Atadni.



A szerz6d6s megsz[in6s6t kcivet6en az adott vizikozmuveket a term6szetes
avultsagt6l eltekintve, az atadott ellapotban, min6s6gben 6s rendeltet6sszer(
haszndlatra alkalmasan kotelek visszavenni, az atadas-6tv6telkor megl6vo
m(szaki, gazdasSgi dokumentdci6ival egyUtt.
A jelen szez6des hatelyba lepeset megel6z6en, az Onkormenyzatnak felr6hat6
okb6l keletkezett, a vizikozm[ivekkel dsszeftiggesben felmerU16 tartozasok
teljesit6s66rt, illetve egyeb hat6s6gi, bir6sagi kdtelez6sek vegrehajtesaert
VizikAzmti-szolg1ltat6t semfitlyen felel6ss6g nem terheli, az ebb6l ered6
tobbletkiadasok al az Onkormdnyzat kdteles a VizikdzmA-szolgAltat1 ftszerc
megt6riteni, vagy annak sajet maguk eleget tenni.
Amennyiben a VizikAzm1-szoqeftabt a vizikozmi-f ejlesztesek kivitelez6seb6l
ered6en kdr 6ri, 0gy az emiatt felmerUlt koltsegek az Onkormdnyzafol terhelik,
kiv6ve ha az adott iejlesztbst Vizikozm(i-szobeftafi kivitelezte. Az Onkormdnyzat
kdteles az dltala koordindlt vizik6zmfi-fejleszt6sek kivitelez6s6hez kapcsol6d6
szerz6d6sekben a kArfelel6sseg16l rendelkezni.

1.9 A Vizikdzmii-szobelh$ iogai 6s k6telezetts6gei:

- Jogosult a reszere etadott vlzikozmfi-rendszert Stvenni, annak osszes gazdasagi,
mUszaki dokumentAci6jdval egyutt 6s koteles a m(k6dtet6st a hatalyos
jogszabdlyok, szakmai el6irdsok, szabvdnyok 6s szakmai szokAsok szerint v6gezni.

- Joga a szolgaltates dijAhoz val6 iozzAiulAs, melynek 6rdek6ben a Vlzik1zmil'
szolgdltat6ndl 6rv6nyes leolvas5si, sz6ml6zdsi 6s beszed6si rendet 6rvenyesitheti.

- Az uzemeltetes soran tapasztalt rendkivUli esemenyekrtil az Onkormdnyzatot
halad6ktalanul koteles ertesiteni.

- A szez6d6s megsz(n6s€nek napj6n a vizikdzm(veket az Onkormdnyzatnak az
avultsagt6l eltekintve, az ataddskori ellapotban es rendeltet6sszer( haszn6latra
alkalmasan kdteles visszaszolg6ltatni, az Atad5skor r6sz6re biztositott mfiszaki 6s
gazdas69i dokumenteci6kkal egytitt.

- A szolg6ltat6s min6s6g6nek biztositdsa erdek6ben minden szUks6ges m(szaki
intezkedest megtesz.

- A b6rleti 6s hasznSlati dijjal elsz6mol az Onkormdnyzat f el6.
- lg6ny eseten tejekoztalni az Onkormdnyzatot.
- Biztositja a hibaelh6rit6st, valamint a hAl6zal-karbantartAs szem6lyi 6s tdrgyi

felt6teleit.
- Diszp6cserszolgelat [tjan megoldja a h6l6zati 6s szolgdltatasi hibabejelent6sek

fogad6sdt.
- A dijtartozasok behajtesa irdnt az int6zked€seket megteszi.
- Az. ti bek6t6sek lebonyolitdsa a Vizikdzm -szolgdltatondl el6irt bels6 szabAlyzalok

szerint tOrtenik.
- A Vizikazmfi-szobilftafi a tev6kenys6g6t sajdt nev6ben folytatja. Nem sz5molhat el

az 6rintett vizik6zm( vagyon utan ert6kcsdkkenest
- Jogosult a v6grehajtand6 vizikozmrli-fejleszt6sek terveinek v6lem6nyez6s6re, a

megval6sult fejleszt6sek atv6tel6ben val6 kozrem[ikod6sre.
- A fogyaszt6i panaszok kivizsgAl5sa, rendez6se, a panasztev6 tej6koztatasa,

kdzmfi egyeztet6sek elv6gz6se.
- Vizikozmu-szolgSltat6 a tev6kenys6g6t a mindenkor hat5lyos kornyezetv6delmi,

term6szetv6delmi 6s vizv6delmi kovetelm6nyek betartasaval vegzi.

Lt 0. A kdzmffves iv6vizell6tSs szolgiltat6s dijenak 6s a b6rleti-hasznelati dij
m6rt6k6nek meghat6roz6sa a jogszabalyokban meghaterozott m6don t6rt6nik.

vizikozmil-szolgaltat6 a jelen szerz6d6s megktit6s6t k6zvetlenfil megel6z6en

alkalmazoft diiakat alkalmazza mindaddig, amig jogszablly, vagy arra
felhatalmazott 5rmeg6llapit6 elt6r6en nem rendelkezi k.

Az adott szolgeftatesi dijak magukban foglaljak tobbek kdz6tt:

- az iv6viztermel6s 6s iv6viz-elosztds kdlts6g6t,
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az Uzemeltet6si, tlzemir5nyit6si kolts6geket (energia,
munkab6r, hat6sdgi dijak, stb.),
a hibaelheritas, karbantafi6s kOltseget,
a vlzmeft leolvas6s, sz6mlazas k0lts6geit,
a laborvizsgAlatok, vizmin6seg-ellen6z6s k6lts6geit,
a folyamatos diszp6cserszolgelat k6lts6g6t,
az ig6nybevett alv6llalkoz6i dtjak, kdlts6geket,
a bedeti- 6s haszn6lati dijat.

anyag, fuvar, sz6llit6s,

1.l l A b6rleti- 6s hasznilati dij elsz6mol6sa:

A b6rleti- 6s haszndlati dijal a Vizikbzmfi-szolg1ltat6 a t6nyleges fogyasztdsi
mennyiseg alapjen, de a felhasznel6k dltal m6r megfizetett mertekben szdmolja el
f6l6vente. A b6rleti- 6s hasznSlati dij elszemolesera a naptari 6vet kovet6 negyed6v
veg6ig kerirl sor.

A Vizikozmfi-szoqeftab az elszemolasra megjelolt id6pontokig 6rtesit6st kitld az
Onkormdnyzat rdszbre az adott id6szakban a b6rleti-has znAlali dij szSmft6s6nak
alapjaul szolgal6 adatokr6l, amely a sz6ml6k kidllit6s6nak alapj6t k€pezi.

Az esed6kesen fizetend6 berleti- 6s hasznelati diy6l az Onkormdnyzat a vonatkoz6
szab6lyok szerint szeml6t allit ki. A kiallitott szemlet postai 0ton, a 3700 Kazincbarcika,
Tardonai Ut 1. cimre, a Penzugyi 6s Szdmviteli Osztdly r6sz6re cimezve kell
V I z i kaz m fi -szol 96ffatdnak megkuldeni.

A b6rleti- 6s haszn6lati dij megfizet6se - a Vlzik1zmfi-szoqeltatd es az Onkormdnyzat
k0z6tt fennall6 kovetel6sek 6rt6k6ig - 6sszevezet6ssel, kompenzel6ssal tdrt6nik.

A b6rleti- 6s haszndlati dij az 6rt6kn0vel6 fel0jitdsok, p6tl6sok 6s a jogszabily Altal
enged6lyezett k0lts6gek fedezet60l szolg6l. A Vf zik1zmfi-szolgdltat6 6s az
Onkormdnyzat a vizikbzm{-lejleszt6sek tekintet6ben abban Sllapodnak meg, hogy
minden esetre vonatkoz6an kUldn egyeZetnek.

Amennyiben a mindenkori b6rleti- 6s haszn6lati dij nem fedezn6 a szuks6ges
vizikozmU-fejlesztesek koltsegeit, ngy az Onkorm'nyzatndl el6zo 6vekben
felgyUlemlett 6s fel nem hasznalt, vagy a Vizikdzm0-szoQAftarc hozziiardeseval
esetlegesen a k6vetkez6 evekben keletkez6 b6rleti- 6s hasznelati dij terh6re kerulnek
v6grehajtesra a vizikozm[i-fejlesztesek.

A szukseges vizkozmil-fejleszt6sek biztositasa az Onkormdnyzat felel6ss6ge.
Amennyiben az Onkormhnyzat ezen kotelezettsegenek nem tesz eleget, 0gy a
vizik6zmfi-fejleszt6sek elmaradAs5b6l ad6d6an a Vizik1zmfi-szobelbbt semmif6le
felel6ss6g nem terheli.

AE iizemeltetett vizik6zm(vekkel kapcsolatos kttzmofejlesztesi hozz6j6rul6s
m6rt6k6nek meghat6roz6sa, kezel6se 6s elsz6mol6sa a vonatkoz6 jogszabdlyi

el6irdsok szerint t6rt6nik.

Az ezen szez6desb6l addd6 fizet6si kOtelezetts6gek kEsedelmes teljesltese eseten
k6sedelmi kamatk6nt a mindenkori jegybanki alapkamat kerill felszAmit6sra.

Az Osszeallitott terviavaslatot Vizikdzm1-szolg1ftat1 az id6kozben jelentkez6 jogos 6s
teljesithet6 m0szaki ig6nyek figyelembev6tel6vel m6dosithatja.
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A j6vAhagyott fejlesztesi tervnek megfelel6en az OnkormAnyzat elv6gzi, illetve
elv6gezteti a szirkseges vizikozm0-fejleszteseket.

A vizik6zm(-fejlesztesi munkelatok sorAn Vlzikdzmfi-szolgdltat6 vAllalia, hogy azok
megval6sules6t aktiv segits6gnyrijtAssal tdmogatja. Tev6keny k6zrem(k6d6se f6leg az
6rintett vezet6kek kiszakaszolaseban, ideiglenes uzemeltet6si m6dok ki6pites6ben,
fogyaszt6i ki6rtesitesekben 6s a megval6sult fejleszt6sek etvetel6ben nyilvdnul meg.

Vlzik1zmfr-szolgdlfatd jogosult a vegrehajtand6 vizikdzm(-fejleszt6sek terveinek
v6lemenyez6s6re, a megval6sult fejleszt6sek 6tvete16ben val6 kozrem0k0d6sre.

Aa. Onkorm1nyzat tudomSsul veszi 6s elfogadja, hogy a szolgdltatds
folyamatossagAnak 6s min6s6g6nek biztoslt6sa 6rdek6ben az azonnali intezkedeseket
ig6nyl6 beavatkozasokat Vizikozmil-szolg1ftab evegzi, a k6s6bbiekben a fel0jit6snak
min6sul6 ilyen munkdk elsz6mol5sa az egy6b felUjit5si 6s beruhdzdsi munkdkra

meghatArozottak szerint t6rt6nik. Az ilyen jellegU beavatkozasokat 3 munkanapon belUl

a V izikbzmA-szolgdltat6 az Onkormdnyzat ludom6sSra hozza.

EGYUTTMOK6DES

A Felek kotelesek jogaikat 6s kotelezetts6geiket egymassal' egyuttm(kodve
gyakorolni. Kulonosen az arlbbi k6rd6sekben ell fenn egyuttm(kod6si kotelezettseguk:
- a vizikbzmlvek meghibdsodAs6nak jelz6se,
- az Uzemeltetes targyat kepezl vizikIzmtjvek fejleszt6se, dllagmeg6v6sa es

rendkivUli esem6nyek k6reben felmerill6 probl6mSk megold6sa,
- az rlzemeltetes soI6n felmertr16 vitds k6rdesek egyeztetese, nem bir6i iton tort6n6

megoldasa.

A SZERZO Es HATALYA ES FE MONDASA

4.1 Jelen szerz6d6s az illet6kes Hivatal j6v6hagy6 haterozata joger6re
emelked6senek napjan 16p hatalyba.

Felek rdgzitik, hogy a szolg6ltat5s-, illetve ellatasbiztonseg fenntartesa 6rdek6ben
Vizik1zm(t-szolgdltat, folyta\a az Altala m6r kordbban is elldtott szolgaltat6si feladatok

v6grehajt6sAt, 6s a szolgiltat6s6rt fizetend6 ellen6rtek a VizikdzmA-szolgaltat6t illeli.

4,2 A szez6d6st a felek 2027. december 31-ig terjed6 hatdrozott id6szakra k6tik. A

Vlzik,zmA-szolgdltat6 ezen id6pontig vAllalja a szez6d6sben 1692itett felt6telek szerinti

ilzemeltet6st.

Felek megellapodnak, hogy ha jogszabdly rendelkezese miatt a jelen szerz6d6s az itt
rogzitett hatdrozott id6tartam el6tt megsz(nne, vagy m6dosit6sa valna sztlks6gess6,

ak-kor jogfolytonosan, a jelen szez6d6sben nevesitett t6rgyban 6s felt6telekkel

mOOosiqat< vlgy 0j szez6d6s(eke)t k6tnek, annak erdekeben, hogy az Uzemeltetest az

6rintett iozm6vekre 2027 . december 31-ig kizArolag VizikdzmA-szolgeftab uAgezze.

4.3 pa Onkormdnyzal az iizemeltet6si szez6d6st az 6v vegere sz6l6an, de legalAbb I
h6napos felmondesi id6vel felmondhatja,

a) ha a Vizik'zmfr-szo4eftab tekintet6ben a vizikdzmiivek trzemeltet6s6re vonatkoz6

ttirv6ny, a k6rnyezet v6delmere vagy.a vizgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabdlyok

vagy a re vonatkoz6 hat6sSgi hat6rozatok el6iresainak vlzikozm0-szolgaltales sorAn

torten6 sUlyos megserteset joger6sen megAllapitottdk,
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b) ha a Vlzikdzmfi-szolgAltat6 a jelen irzemeltet6si szerz6d6sben meg6llapitott
kotelezettseget neki fel16hat6an, silyosan vagy huzamosan megszegte, vagy

c) a jelen uzemeltetesi szerzodeseben meghatArozott tovebbi esetekben.

A Vizikdzmfi-szolgdltat6 az uzemeltet6si szez6d6st az 6v v6g6re sz6l6an, de legal6bb
8 h6napos felmondasi id6vel

a,) felmondhatja, ha az ell6tds6rt felelos Onkormanyzat a jelen uzemeltet6si
szez6d6sben megallapitott kotelezettseget nekik felr6hat6an, silyosan vagy
huzamosan megszegte, vagy

b,) felmondhatja, ha jelen szez6d6s valamelyik rendelkezese Vlzikozm0-szolgelbto
szamara vegrehajthatatlan, 6s a Felek 30 napos hatarid6n belul a

v6grehajthatatlan rendelkez6s c6ljdnak megfelel6 m6s 6rv6nyes 6s v6grehajthat6
rendelkez6sben nem 5llapodnak meg,

c) felmondhatja a jelen Uzemeltetesi szez6d6seben meghaterozott tov6bbi
esetekben-

4,4 Az Uzemeltetesi szerz6dest b6rmelyik fel felmondhatja tovabba az 6v v6g6re sz6l6an,
de legal6bb 8 h6napos felmond6si id6vel az al6bbi fontos okokb6l, a r6gzitett felt6telek
figyelembe v6tel6vel:
- jelen szerz6d6s valamelyik rendelkezese Vizikdzml:i-szolg6ltat6 szdmAra

v6grehajthatatlan, 6s a Felek 30 napos hatArid6n belUl a vegrehajthatatlan
rendelkezes c6ljAnak megfelel6 mes 6rv6nyes es vegrehajthato rendelkezesben
nem allapodnak meg,

- valamely szerzldb f6llel szemben cs6delj5rds kezdem6nyez6s, felsz6molesi eljaras
elrendelese.

4.5 A felmondSs gyakorl6sa el6tt a jogosult felnek ir6sban fel kell sz6litania a masik felet
arra, hogy a szez6d6st megsert6 f6l a felmondesi okot m€ltdnyos haterid6n belul
szgntesse meg, 6s a szerz6d6s szerinti Sllapotot 6llitsa helyre. P6nztartozAs eset6n a
30 napos hat6rid6 kitfiz6se m6lt6nyos, egyeb okb6l torten6 felmond6s eset6n a
mindenkori helyzethez m6rt nem kevesebb, mint h6rom h6napos hat5rid6
alkalmazand6. A p6thatarid6 sikertelen eltelte utAn jogosult a f6l a szez6d6s
felmond5s5ra.

4.6 A szerz6des megsz(nese eseten a Felek egymAssal, a megsz(nes id6pontjaval

szemolnak el, a Vizikdzm1-szolgdltat6 atadja a teszete a szerz6d6s kezdetekor
megkapott, valamint az id6kdzben hozz6 kertrlt dokument6ci6kat es a vizikozm(
rendszert. Az elszdmolds16l 6s a visszaades16l jegyz6konyv k6szitend6.

Az 0zemeltet6si szerz6d6s megszfin6se eset6ben a VI2ik6zmA'szolgdltat6 az

Onkormdnyzat r6szere atadja az 6rintett felhasznAl6kra, felhasznil6si helyekre 6s

vlzik6zmUvekre vonatkoz6an:

a) a felhasznal6k nevet es cimet,

b) az egyes felhaszn616khoz tartoz6 felhaszn6lAsi helyek cim6t,

c) a felhaszndlSsi helyekre vonatkoz6, a fogyaszt5s megellapitasehoz szUks6ges

adatokat ot 6vre visszamen6leg (amennyiben ezeket a kor6bbi szolgaltat6t6l

megkapta),

d) a vizikbzm$ terk6pi nyilvdntart6s adat6llomenyet,

e) a tovabbi vizikozm0-miikodtet6s tekintet6ben sztlks6ges muszaki
dokumentumokat, adatokat.
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5. AlrnlAruos neuoelxezEsex

Egyes rendelkezOsek 6rv6nytelens6ge eset6n a szerzbd5s egy6b r6szei 6rv6nyben
maradnak. Az 6rv6nytelen rendelkez6st a Felek egy 6rv6nyes, gazdas6gi szempontb6l
a lehet6 legnagyobb m6rt6kben egyen6rt6k0 rendelkez6ssel vdltjAk fel.

A vit6s k6rd6sek tiszt6z6sAt Felek peren kivUl k6telesek megkis6relni. A Felekjogvita
eset6re hat6skdrt6l fUgg6en kik0tik a Kazincbarcikai J6r6sblr6s6g, vagy a Miskolci
T0rv6nysz6k kiz616lagos illet6kess€g6t.

Szez6d6 Fetek e szerz6d6st - mint akaratukkal mindenben megegyez6t - kdzds

elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n, j6v6hagy6lag 6s saj6t kezfileg irt6k al6.

Kazincbarcika,2OlT. .

Cserh6tszentiv6n V izik6zmfi -szo I g 6 I tat 6
ERv zRt.
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