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az alulír oít he lyen

és

nap

o

n, az alábbi

fe

ltéte l ek szer int"

I. E|őzmények,

b

evezető rendelkezések

zatokől szőIó 1,990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ö*.) s,§ (4) bek-e, iuluiini uz ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szŐIŐ
bek, b)
1995. évi LVII. tv."(továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q)
pontja a helyi önkormányzat kötelezóen ellátandő feladatának minősíti az adott telePÜlés
1.1 Ahelyiönkormány

lakott tcniletén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő Ívővízellátás kÖzszolgá|tatás
fo rmáj áb an tö

rténő me

g

s

zerve zé sét és ellátás át,

Felek rögzítlk_ a fenti pontban kötelezően előirtközfeladat teljesítése érdekében -, hogY
áz órkormányzat más önkorményzatold<al együttműködve 1994. január 25, naPján kelt
tulajdonú
alapítő okirattal létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként, hogy az egyes állami
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásárő| szőlő jogszabáIy szerínt az érintett
onlormányzatokrészéíe ayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzatitulqdonba
adott he lyi v ízikö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as á gb a app oriálták.
2.1

jelen megállapodás megkÖtéséig- az
a
alzhbibekezdésben-emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve
ivővíz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztők részéreaz Üzemeltető látta eI az

Felek megáIlapítják, hogy az (Izemeltető alapításától
szoIgáltatás i fel

ad ato

a

kat.

Fele[ a közbenső ídőszakra utalva rögzítík, hogy 2010. januar 1-jére vonatkoztatYa aZ
onkormányzat ráutalő magatartásával hozzájáÁit allhoz-, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borso dvíz Kft, helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat,
Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
azaz
körülírt siolgittitd váltásior nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási,
közszolgáltúsi jogviszony gyakoroft tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzítik,

teljesítése a jogszabályoknak
hogy az üzemeltető szo|gáItatása folyamatos, és a nyújtott
megfelelóen történt.
megkÖtésére a Vgt, 9,§ (2)
Szerződőfelek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés
s pá|yazatí eljátás nélkü1
bek. d) és e) pontj ábin foglatt émátatm azás alaplán koncesszió
(részvénYese) az egYébként
került sor, tekintettel arra, hogy a Megrendelő téiztulajdonosa
B9RS oDyíZ Zrt,nek,
kízfuőIagosan önkorm ányzato{iulajdoúban álló
3,/ A

jelen szerződéscélja, hogy

a Megrendelő/ÓnkormánYzat

kÖzfeIadataként meghatározott

körülírt ivővízel|énást közszolgáItatás formájában, az
(A továbbiakban a jelen
üzemeltető átut ,.t1., iteű szolgáItatás útján biztosítsa,
d é s t ár gl án ak nev ezv e,)
pontban körülírt szolgáltatást s z oIgál t at á s nak v agy s z e r z Ő
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben
ellátásaérdekében Üzemeltetési
ídőtartamíga szerződéstfugyakéntmeghatározott szolgáliatás

Ll A

eladatellátásaérdekében,
szerződés{kffi avátlalkoriirlavonatkozóközf
és köteles az L 3, pontban
A vállatkozó a jelen szerződés alapján kizárőIagosan jogosult
kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatározott szowáttatási tevéken}seget * Órkor*ányzat
teljesíteni.

A

legmagasabb hatősági ár
Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
terÜletén

az onkormánYzat kÖzígazgatási

formájábart meghatározott szolgiltuta.i "lt.nZrtéket
_
személyektőI,.intézményektől,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszemétr9t<Jci.t.josi

díjként(vizdli beszedni,
szewezetektől (továbbákban: fogyasztókJ szolgáltatási

Közszolgáltató jogosult és koteles a fogyasúókkal .közüzemi
jJgvis zonyra kánYadő ŰzletszabálYzatot alkotni'
kötni, továbbá u roeiZiiokkal kapcsolatos

(szolgá|tatási) szerződést

A

közüzemí szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő
lJiesítendő jogviszonY-létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a rogy;rrtái.kal
a fogyasáó

A közszolgáltató

különösen
magatartásával É.Rautalo magatartásnak minősül
valamint az
csatlakozása'
való
rendszerbe
csatlakozási ponton keresztül történő vizikozÁú
állása,
rendelkezésre
önálló fogyasztóímerotrety kialakítása és a közszotgáltató

felek

ráuta

lő

sztikséges eszközök,
2.1 szerződő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
cég vagyottát kéPezik, külÖnÖsen,
berendezések, vizíkozni.iivek a kazszolgálíaű

a
létesítmények,a

(nyomvonalas
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges íízikazművek
berendezések, csatlakozási
technolÓgiai
szolgá|tatás eltátásáho zr|endeltéptilÚk, építmények,
;;;Ó és a szolgáItatásbabevont egyéb tárgyí eszközök,

képező közcéIű vizíközművek teljes körű'
3,1 A vátlatkozó feladata a szeruődés tárgyát
ür.*.ltetéséről szőló 2112002, (IY,25,)
folyamatos és szakszerú működtetése a vizliőzmúuók
rtivivrra rendeletben rögzíteítkövetelményeknek megfelelően,
kizfuőIagosan jogosult a szerződés tárgYaként
4,1 Vállalkozó a szerződés időtart ama alatt
,]dgáI.tatások alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesítet1
. A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapíto tt szolgáltatasi aiiat< beszedéséie

2

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
A.ktzuőlagosság kiterjed atta is, hogy az
fogyasúőktőI származóan jöíedeláre.tegye n szert;
belül, a fogyasztóval kötött
üzemeltető az onkormányzat közigűgatási hat{a!n.

jog illeti meg, hogy az

kizárőlagos

m

eg

ál ap o d
1

ás alapján

be

kö

t és

eke t v

é

gezzen, szolgáltatás át

b ő

víts e,

je|en szerződés teljesítésébevont viziközműveket
vátlatkozó köte|ezettséget váIlal,hogy a
tulajdonosként a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sZerződé, r.*áttara alatt
hatósági árként közzétett díjak
kezeli, karbantartla. J, _ a jogszabáiYoúur. megfeielő
_
bővíti,
t..r.áérérre1biztosíto tt fedezet esetén feltljítja,

A

az árak rnegállaPÍtásárÓl
Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor
ítinyidőnakazzal, hogy a díjat úgy kell
szőlő I99O. évi LXVII. tv. 8,§ (t) uet<._et tekintik
a jogszabályi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedeLeiet nyújtso n m9s^r9i9lve _ a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényekner<
kÖrében felmerÜlő kÖltségeke'
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifeltese
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

felmerülő
a) a vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében

b)

c)

költségeket

(hibaelh átítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,), ,
vett múködtető eszközök
-a
a válla|koző űzemeltetjri i.uet"nirege uo;eaenésigénybe
megrendelővel kötött külön

működtetésére, javitására, az eíváÁatő
fej lesztésére,
_
megállapodaron átup,rló technológiai színvonalú
biztonságú és minőséget
megielelő
a vállalkoző által alkalmazofilűgbizott a
alkalmazásáta, azak szükséges
garantáIő szakmai felkészülts*iu" rruu"mberek
képzésére, tov ábbképzé s ére,

d)azizemeltetésijogviszofiyatapjánazel|átásfelelősönkormányzattészérefizetendő

e) íuffi kilön

f)

a

elfogadott viziközművek
megállapod ása alapján megállapodott és

úz\eti nyereségre,
hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos

kell figyelembe venni a közszolgáItatás
szo|gáItatásí dijat csökkentő ,tényezőként
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséheztiztásitott, a költségek ellentételezésére
önko rmány zati támo gatást,
' ril. Díjajánlat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

A

I.1

Az

hatósági
ivővíz szo|gá|tatás és _kezelés díját, mint legmagasabb

mint arható

s

ág

j o go

átat a Megrendelő,

sul t me gáIltapitanl

az

díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlat)
hatósági árak megállapításáho z ,szikséges
év'dec.áb., 15. napjáig a Vállalkozó ításban köteles
ármegállapítással e.iriú évet megel őző

A

szo|gá|tatni.

gYakorolt

_ valamint az (Jzemeltető alapítási ]<örülményeire, illetve .az eddig
ónkormányzat tudomásul veszi, hogy az
,talva
az
iiir,r"n"
díjmegállapítási
önkormanyzatok
képező viziközmű rendszerbe csatlakozott
-úrrűrasi
üzemeltetőnél a cégto,Iajdonát
a
módszer, illetve egYséges díj kenil a|ka|mazásra
.girJg.',
vonatkozásauun

A

dfiajánlat

BÖRiÖőví/rrtiáffi a*vőrrögzítettszolidaritáselvénekmegfelelően,
3

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapííani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdőnapj átó

l alkalma zhatő

Ie

gy en.

2.1 Amennyiben az Onkormányzal a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasaaná, űgy a Vállalkozó _ hatősági fu hiányában - jogosult a közölt dijajánlatának
me gfel e l ő szolgáltatási díj at felszámítani, i l l etve érvényes íteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Kózszolgáltatóval
,r.*b.n a fogyasztők megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szat'lkciókat
érvényesíten.,Úgy amulasztásban vétkes )nkormányzar köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.

Felek már most

Iv. A Vdllalkozó, illetve
I.1

A VáIlalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszení használatről gondoskodni, ennek keretében:

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LUI.

tÖrvénY ,,A
és
a2I|2002.(IY.25,)
vízgazááIkodáiiól", valamint a3811995,(IV.5.) Korm. rendelet
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sitj a az územelteté s fo ly am ato s s ágát é s biztons ágát,
akkreditált laboratóriummal a 2ll2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek rnegfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság galivővízvizsgálatokatvégez, ellenőrzí azizemeItetést, a
bíztositja, hogy

i kö vete l m én y ek b etartását,
go ndo sko d 1k a hálő zato n e 1ő fordu lő izemí hib ák elhárításár őI,

mindenkori minő

s ég

i it"l., a közművek

által ellátott területen

az

ivóvízmennyiséget biztosítani a

rcndelkezésre álló kapacitások keretein belül,

elvégzi a folyamatos üzemvitel ferríartásélhozelengedhetetlen karbantartási
*,rnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alaPján
SzÖvetsége
karbarrtartásnak minősülnek aYiz- és Csatornaművek Országos Szakmai
által kiadott Tátgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadvánYban

amí a
meghatározott felűjíásnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka,
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat a
szerződés mellékletétképezi.

I.2.1 Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi, víz]úgyi,kömyezetvédelmi,
való
tuzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel
őI,
kapc solattartásró l, illetv e ezen ügyek iníézésér

I.3.1 yéleményezi az ivőviz bővítési terveket (váIIalkozői hozzájárulás), Elvégzi a

közműe gy ezteté s eket (gáz, telefon, út, vil amo s energia l étesítés
1

e s

etén),

és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelően elvégzi a
szoígáltatás s al kap c s o l ato s e o lvas ás i é s számléaási fel adatokat.

I.4.1

A koztileti

1

esetleges fogyasztói panaszok reklamációk kivizsgálásárŐI,lehetőség
szeirí. rctdezés étő l, a ki viz s g ál ás ere dm ényér őI a p anaszo st táj éko ztat1 a,

1.5./ Gondoskodik

az

szerződést kÖt, beleértve
amáta felelŐsségbiztosítási szerződést
időtartamátafelelősségbiztosítási
szerző dés telj es időtart
Vátl atko z ó aaszerződésteljes
.6.1 Vátlatkozó
II.6.1
is,
biáosítást
akör:nyezefirédelmi biáosítást, iovábbá tűz- és elemi kár elleni
1,7
ere

Kozterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
deti á1 ap ot hely r eáIlításáró l gondo sko dni,

,l

a

Vállalkozó kÖteles az

1

1.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Váttalkozó
szolgáItatásiszerződésbenkötelesrögzíteni,

a

fogYasztóval kÖtÖtt

köteles tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjáról, nem
a felrnerÜlt kÖltségek
rendeltetésszeru izemeltetés miatt történt áeghibásodás esetén
1,.9.1 Vóttalkozó

me gtérítésikötelezetts égéről,

eredő károk megtériléséhez
L10.1 Vállalkozó saját koltségére gondoskodik azüzemeltetésből

Megrendelőnek arra, hogY a
szükséges biztosítások megliciteséről, és lehetőséget biztosít
ggy ő ző dhessenek,
b izto sús i fedezet me g1 étéről me

a közizemí

szerződés megkötésével,
jogait a közműves ivjvizellátásárőI
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és
(IV.5.) Korm, rendelet szabályozza,
és a közműves Szennyv izelvőzetésrőI szőlő 3811995.
1,11.1

2.1

A

VáIlalknzó egyéb, izemeltetéssel, illetve

A Megrendelő feladatai:

2.1.1 Megrendelő

szükséges fogyasztókkal Úpcsolaios
VálI alko z ó részéteköteles telj esíteni,

2.2,1

szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkül

a lakosságí szolgáltatási

A Megrendelő kőtelezettséget vállal, hogy
katbantartás, felújitás) a
külön ellenértékftzetése nélkÜl

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás,

feladatl.nzszükséges mértJÚg a település közterületeit
használja, i gényb e ve gye,
-kriltségvetésébe
sorolt intézmények, költségvetési szervek

az

ónkormáiyzar

szolgáltatásidíjhátralékarukészfi zetőkezességetvállal.
mógállapodásán alapul ő) szolgáltatási díjat
a közkifolyókon mért (rragy a felek átalány
megftzetí.
időtartama a|att általa
Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés fennállásának
(új beruhazás) és tulajdonát képező
(sajátforrásból vagy támogatás felhásznilíiával) létesített
jelöli ki, felyév2,hogy az alább
vízíközművek hasznos ítására, izemeltetésére Ű Üzemeltet:őt
Üzemeltető vállalkozik' illetve
meghatározott mértékszeintihasználati díj megfizetésér,e..az
2.3,1

(Jzemelterákijelölését nem ellenzi,
témtogatottberuhéaások esetén atámogatő az

már most
ztatott územeltetőí használati díjat illetően a felek
vonatko
-*
által igénYbe
n"^haladhatja meg a berubázáshoz az onkormánYzat
megállapodnak, hogy

Az új beruházásra

vett saj át erő mértékét, az űj beruházás Ü z e m e l t e t őv e l me gállapo d,ott
időtartamához
arányosítva.
Az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getl enül táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) f oko zott e gyüttműkö dé s re kö te l e z ettek.

Az együttműködési kötelezettség

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

kiteryed a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a tetmészeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zernyezés csökkentése stb.) megoldásában való együttműködés;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhárításával való közreműkö dés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, egy eztetések fo ganatosítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
drjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérői történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a könilmény, ha az Onkormányzal területén a fogyasztők az egy számlánási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze s ült fo gyasáók a szol gáltatási díjhátt al ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés id,őtartama, megszüntetése
1.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlásrára egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályválíozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél tészéte,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel aszerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződést abban az esetben mondhadák fel azornali hatállyal, ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megszüntetésére kellő póthataíidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

Y

3./ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fé| szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a)

a Vállalkozó szerződésszegése esetén, ha
a V á l l a l ko z ó az územeltetésre vonatkozó

b)

a

j o go

sultság át elv e szti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Váltalkozó kizarőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzített, az Önkormányzaí együttműködési
kötelezetts égéneka me gsze géséttanús ító körülmény beáll.
4.1 A rendes felmondás gyakorlásánakkorlátozásáta'vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tuzésével, és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni,

YIL Zárő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzóan úgzítik,hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmei rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szeruődés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni.
2.1 Amernyiben a szetződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaq-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolják.

A BORSODVÍZ Zrt, nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzííi, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláítását
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt.Igazgatősága megtárgyalta és azza\ egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arra, hogy az
Ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatétrozatával jőváhagyta, a
BORSODVÍZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásátaf elhatalmazta.

Az

Képviselőtestületének
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
Ónkormányzat

e

ttrgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szetződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szetződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző
egyéb haályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szewtyvízelvezetésről szőIő 38ll995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.
Abaújkér,..&.|,l.,.. lL. ).:+
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