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az alu|irott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokrőI szóló 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban: Ötn.) 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 önkormányzat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővíz minőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátásközszolgáItatás
f

ormáj áb an

tö

rténő me

gs

zervezé s ét é s e|látását.

Felek rögzitik - a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapitő okirattal |étrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok őrtkotmányzati tulajdonba adásáről szőIő jogszabály szerint az érintett
önkormányzatok részétea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi v íziközműveket az Ü z e m e l t e t ő r észv énytars aságba apportálták,
2,1

Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető alapításáíól a jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető |átta el az ivővíz
szolgáltatási fel adatokat.
Felek a közbenső időszal<ra utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájárult alÁoz,, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz 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
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a közötttik fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáItatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

jogszabálYoknak
hogy az Uzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
a Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére
eljárás nélkÜl
páIyázati
bek. d) és e) ponqában ioglatt éttrátatmazás alapján koncessziós
egYébként
kenilt'sor, tekintetlel arra, Úogy u Megrendelő részíulajdonosa (részvényese) az
nek,
o Dv ÍZ Zrtki záró ago s an ö nko rm ány zato}; Íul aj donab an ál 1ó B oRS
1

3,/ A

jelen szerződés célja, hogy

a Megrendelő/Onkormányzat

közfeladataként megbatározott

formájában, az
a jelen
üzemeltető áttut t.tl.rített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
nev ezv e,)
pontban körülírt szolgáltatást s z o Íg ál t a t á s n ak v agy s z e r z Ő d és t ár gy án ak
a Vgt, 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
ellátása érdekében Üzemeltetési
időtartam|g a szerződés"árgyaként meghatározott szolgáltatás
ellátása érd ekéb en.
szer ző dé s{k& a v á t l a l ko z iv a l a v o natko ző kö zfeladat
L 3, pontban
A váltalkozó a jelen szerződés alapján kízfuőlagosan jogosult és köteles az
közigazgatási terÜletén ellátni,
Áeghatározott szolgáltatási tevéken}seget az ón-kormányzat

Ll A

teljesíteni.
legmagasabb hatőságí ár
VáIlalkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
szolgáitatási ellenértéketaz Ónkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
formájában
^rghutárorott
lakó _ a szolgáltatást igénybevévő - magánszemérrekJő_l,,_:ogi személyektőI,.lntézményektől,
(vízdíj)beszedni,
szervezetektol (tovabbákban: fogyasztók) szolgáItatási díjként

A

(szolgáltatási) szerződést
Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi
ÜzletszabálYzalot alkotni,
kötni, továbbá afogyZsnőkkal kapcsolatos jogviszonyruirányadő

A

szerződést a
köteies törekedni arta, hogy a fogyasztőval kötend ő köziszemí
jogviszonY,létrejÖhet a szetződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói&al léiesítendő

A közszolgáltató

különösen a fogyasztő
felek ráutalő magatartásával Ú. Ráutaló magatartásnak minősül
valÓ csatlakozása, yalarntnt az
csatlakozási ponton keresáül történő vízikozÁű rendszerbe
orrárro fogyaiztőimérőhely kialakítása és a közszolgáltató

rendelkezésre állása,

eszközök'
2,1 szerződő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges
képezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vi^közÁűvek a Kazszolgáltató cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges v*íziközművek (nyomvonalas
berendezések, csatlakozási
,rJíea,hutas eilátásáho z rendeltéptiletek, építmények,technológiai
po"Öt) és a szolgáltatásbabevont egyéb targyi eszközök,

közcéIű víziközművek teljes körű,
3,1 A váttalkozó feladata a szerződés tárgyat képező
szóló 2Il2002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetés e avizíiőzmrivék izemeltetéséről
roVivvt rendeletben rö gzítettkövetelményeknek megfelelően.

jogosult a szerződés tárgYaként
4.1 Vállalkozó a szerződés időtart ama alatt kizárőlagosan
alaPjan a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szálgáI_tatások
időtartama alatt az (Jzemeltetőt
megáIlapított szolgáltatzisi ai3at< beszedéséie . A szerződés

kizérőlagos jog ilieti frog, hogy az Onkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyaszúktőÍ siármazóan jövedelemre tegyen szert. A kizárőlagosság kiterjed arra is, l'ngY az
ü}Őmeltető az Onkormányzat közígazgatásí határaín belül, a fogyasztőval kötött
me gá1l apo dás al apj án

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szolgáltatás át b ővítse,

Vállalkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
k rJii, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
b e sze dé s ével bizto síto tí fedezet es etén - felújítja, b ővíti.

A

5,/ Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakrnegál|aPÍtásárŐI
kell
szőlő 1990. évi LXV-Ú. tv. s.5 (1) bek,-ét tekintik irányadőnakazzal, hogy a díjat ÚgY

jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson _ a jogszabáIyí követelményeknek, a
minőségét
szeíződZsnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáItatáS magas
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlÓ kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
b)

c)
d)
e)

0

vállalko zásba vont vizíközmű működtetése körében felmerülő kÖltségeket
(hibaelhárítás, ké szenlét, ügyfél s zolgálat stb,),
i vállalkoző üzemeltetési-tevékenysége körében igénybe vett működtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfej lesztésére,
a Í,altaikoza ákal alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkészültségű szakemberek alkalmazására, azok szÜkséges
kép zésér e, tov ábbképzé s ére,

ftzetendő
az- izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részére
díjaWa,
"felek
külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott vizíkÖzművek
a
fejlesztésére,
a ilatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos úzleti nyereségre.

közszolgáltatás
szolgáItatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a
illetve
teljesítéiéhezbiáásírctt, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,
ö nko rmány zati tétmo gatást.
IIII. Díjajánlat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

A

I.1 Azivővíz szolgáltatás és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági
mint arható s ág

j o go

sul t me

átrat

a MegrendelŐ,

gállapítani,

díjajánlat) az
hatósági árak megáIlapításáthoz szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban:
Vállalkozó irásban kÖteles
nmegálta:pítással ériítettévetmegel őző év december 15. napjáig a
szolgáltatni.

A

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmLgáIapítási módszerre utalva ui Onkormányzat

A

díjajanlat - valamint

csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnéI a cégtulajdonát képező víziközmű rendszerbe
díj kerül alkalmazásra a
vonatkozás ában egfségős díjszámítási módszer, illetve egységes
g ÓRi ópv íz zrt| huprtásakór r ö gzített szolidaritás elvének me gfelelő en.

jogszabáIynak és a szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáltatási
díjakaQ, hogy az atárgyév kezdőnapjától alkalmazhatő Legyen.

Az

)nkormányzat

a

Közszolgáltató

2.1 Amernyiben az Onkormányzaí a tárgyév január 10, napjáig a legmagasabb hatósági ár
megáIlapításáta vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó - hatősági át hiányában - jogosult a kOzc;lt díjajánlatának
me gfel elő szoIgáltatási díj at felszámítani, illetve érvényesíteni.

Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági

ár

megállapítására vonatkozó neki felróható md,asztásával összefi,iggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény,t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szartkciókat
érvényesítene,ugyamulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőtkártalanítani.

IV.
I.1

A Vállalkozó

A Váilalkozó, illetve a Megrendelő

jogai és kötelezettségei

feladatai:

1,1./ Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995,

évi LVII. törvény

,,A
vízgazdáIkodásról", valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IV,25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történj en,
bízto sítja az üzemelte té s fo ly am ato s s á gát é s biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal tvőviz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori minő sé gi követelmén y ek b etartását,
go nd o sko d ik a hátő zaton e ő fo rdul ó üz emi hi b ák elhár ítását ől,
k,it"l", a közművek által ellátott tenileten az ivővízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
alaPján
-,lnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakrnai SzÖvetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáÍyzat a
szerző dés mellékletétképezi.
1

I.2,1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűztendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
ől.
kapc so l attartásról, i l letv e ezen ügyek íntézésér

1.3,1 yéleményezi az

ivővíz bővítésiterveket (vállalkozői

hozzájáruIás). Elvégzía

közműegyeztetéseket (gáz, teIefon, út, villamos energia létesítésesetén).

és a lakossági fogyasztók felé a sqát ütemtervének megfelelően elvégzi a
szo\ gáltatáss al kap c s o l ato s l e o lvas ás i é s számlázási fe l ad ato kat.

1,4.1

A közületi

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztői panaszok reklamációk kivizsgálásaróL,lehetőség
szeint r endezésérő l, a ki vi z s gá1 ás ere dm ényér ől a p anas z o s t táj éko ztatj a,

4

||
I

szerződés teljes időtartamára felelŐsségbiztosítási szetződést kÖt, beleértve
akömyezetvédelmi biaosítást. továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

I.6.1 Vállalkozó

a

1.7.1 Kön_enileten r, égzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti állapot heli,reállításáró1 gondoskodni,

a

Vállalkozó köteles az

1.8. Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó a
z o gáltatás i szer ző dé sb en kötel e s ö gzíteni.

s

fogYasztőval kÖtÖtt

r

l

nem
1.9,,l Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjaról,
kÖltségek
rendeltetésszerű izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt
me gtérítésikötelezetts égéről.

I.rc.l yátlalkozó

saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károkmegtérÜléséhez

arta, hogY a
szükséges biztosítások megkotéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
s senek,
b i zto sítási fedezet me gl étérő1 me ggy őző dhe

Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közüzemi szerződés rnegkÖtésével,
jogait aközműves Ív_ÓvízellátásárŐI
valamint a fogyasztőt*áí up.rolatos kötelezettségeit és
I.II.1

A

rendelet szabáIYozza.
és a közműves szennyvízelvázetésről szóló 38lI995. (IV,5.) Korm,

2.1

A Megrendelő feladatai:

peres eljárásokhoz
Megrendelő a lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges
nélkUl
szükséges fogyasáókkal Úpcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegftzetése

Z.Ll

Vátlatkozó részéreköteles teljesíteni.

2,2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hlbae|hárítás, karbantartás, felújítás) a
fizetése nélkÜl
feladathozszükséges mértáúg a település közterületeit külön ellenérték
használ1 a, i gényb e ve gye.
Lciltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek

az izemeltetéssel összefuggésben (különösen

az

ónkormáiyzar

szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváI|al.
alapulő) szo|gáltatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán
megfizetí.
időtartama alatÍ általa
2.3,l Az ónkormányzat kötelezi magát, hogy a szerződés fennállásának
és tulajdonát kéPező
(saját forrásból vagy támogatás felhásznáIiiával) létesített (új beruházás)
jelöli ki, feltév9, hogY az alább
víziközművek hasznosítás"ára, üzemeltetésére az Üzemeltetőt
Üzemeltető váIla]lkozik, illetve
meghatározott mértékszerintíhasznáIati díj megftzetéséte..az
ellenzi,
táűgabttbenlházások esetén atámogatő az Üzemeltető ktjelöIését nem

izemeltetői használati díjat illetően.a felek már most
berubánásra vonatkoztatott
-*
n"^haladhatja meg a beruházáshoz az Ónkormányzat által ígénybe
megállapodnak, hogy

Az űj

I

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott használatíidőtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzaí kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatátozásakor, illetve a
beruházás lénye ges fol1"amatairól az (Jzemeltetőt az esetleges használatí megállapodástól
flig g etlenüi táj ékonatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
szerződés fennállás a alatt (illetve
al att) fokozott együttműködésre kötelezettek.

1. Felek a

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszúnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiafua:

közegészségügyet veszélyeztető vizminőségi problémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zertly ezés csökkenté s e stb, ) me goldás ában val ó e gyüttműködé s ;
a vizlközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításáva| valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;

a

fogyaszíők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányulÓ meggyőzés, a
aiinatratetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kozszolgáltató részéről történő szetződés felmondását alapozhatja
u, a körülmény, ha az Ónkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlénási
^"g
időszapa számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési

késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélYben
részesültf ogyasztőkaszolgáltatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

1.i Jelen szerződés határozatlan időtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátőI

jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
jogszabálYváltozás
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett

eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszÜntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

2.1Felek a szerződést abban az esetben mondhatjak fel azomalihatállYal,ha a VáIlalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerÜl, továbbá,ha
a vátlalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYllatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előt a felmondásra okot adő magatartás
iagy kcirtilm ény megsztinteiésére kellő póthatáridőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tizésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a)

a I'állalko:ó szerződésszegése esetén, ha
a I' á l l a l k o z ó az üzemelteté sre v onatko ző

'r

l

a

j o go

sults ág át elv

,\íegrendeló súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

eszti.

ha

a Vállalkozó kizárólagos szolgáltatási jogát az Önkormányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító könilmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően barmelyik 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.
4.1

YIL Zárő rendelkezések

Ll

Szerződ,ő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseket és problémákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
f,rgyelemmel rcndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni,

2.1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretargyalásos Úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz územeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tátgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén aszerződés többi része érvényesmarud,
Felek ai érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szeint egyenértékű
r

endelkezés s el póto

lj

ák.

A B9RS6DVÍZ Zrt. nevében etjárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmáí (annak aláírásáí
megelőzően) a BORS ODVIZ Zrt.Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával Iép hatályba, tekintettel arra, hogY az
ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátozatával jóváhag|ta, a
B6RS6DVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6,1

aláírásáraf elbatalmazta.

Az

}nkormányzar Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született hatátozata(l)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző
egyéb hatiilyos jogszabáúyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szőIő 38lI995- (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezesek az inínyadók.

Abaújalpáí, . .u0.1,1,.

$úli

'? r\
\w

Miskolc, 20II. november 29.
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BORSODVIZ
Ficsor Miklós

Zinger Zsolt
polgármester
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