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Kötötték egyrészrőI Abaújszántó Önkormányzat
Székhelv: 3881 Abaúiszántő, Béke u. 51.
,;;;;;;í^,. jr. !,1lt.l: Cq,,
képviseletében:Madár György polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVíZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégsegyzékszám,. 05 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzemett ető/v áll alko zó v agy ka zs zol gáltató

az alulfuotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések
1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, A helyi önkormányzatokróIszóló
valamint az ötv.8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
b)
1995. évi LVII. tv.'(továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek.
telePÜlés
adott
az
minősíti
feladatanak
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó
1,/

lakott területén

ivővízminőségúvízre vonatkoző előitásoknak megfelelő ivővizellátás kÖzszolgáltatás

formáj ában történő me gszervezésétés ellátását,

Felek rögzítik_ a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogY
az ónkormányzat más önkormányzatokkal együttmiiködve 1994. januáí 25, napján kelt
alapítő okiratial létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként, hogy az egyes állarni tulajdonú
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabáIy szerint aZ érintett
ciniormányzatok részéieayagyonéúadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott he lyi v ízikö zműveket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytars as á gb a app ortálták,
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapitásátől ajelen megállapodás megkotéséig - aZ
alábbi bekezdésben emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta e| az ivőviz
szolgáltatási fe l ad atokat.
Felek a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztafua az
1nkormányzat ráutalő magatartásával hozzájáriit allhoz-, hogy a BORSODVÍZ Zrtegyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szoIgáltatási feladatokat.

Felek megátlapitják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt siotgittita váltáikor nem foglaltákkásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltúsi jogvis zony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitik,

hogy az üzemeltető szo\gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
(2)
Szerződő felek megállapítják,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésére a Vgt. 9 §
és e) pontj ábin foglalt }ehatatmazás alapján koncessziós pályázati eljárás nélkül
bek. d)'sor,
tekint etlel ana, Úogy u Megrendelő részíulajdonosa (részvényese) az egYébként
került
jDYÍZ Zrt-nek.
kízárőlagosan önkorm ányzatoitulajdonaban álló BORS
3./ A

jelen szerződ,éscélja, hogy

a Megrendelő/Ónkormányzat

közfeladataként meghatátozott

formájában, az
továbbiakban a jelen
ürr-meruia' áttut teljesített szolgáItatás
pontban körülírt szo| gáltatást s z o l gál t at á s n a k v agy s z e r z Ő d és t ár gy án ak nevezve. )
a Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ivővizelIéíást közszolgáltatás

útján biztosítsa. (A

II. Megállapodás

Megrendelő a ygt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7fugyakéntmeghatározott szolgáltatás ellátásaérdekében
szerződést köt a vállatkozóval a vonatkoző közfeladat elléttása érdekében.
A Váltalkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult és köteles azI.3. Pontban
terÜletén ellátni,
meghatározoft sáolgáItatási tevéken}seget az Ónkormányzat közigazgatási

Ll A

teljesíteni.
ar
Váltalkozó jogosult az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági
terÜletén
kÖzigazgatási
formájában meghatározott szolgáitatási ellenértéket az Ónkormányzat
jogi személyektŐl, intézménYektől,
lakó _ a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől,
szervezetekto1(ovábbúkban: fogyasáók) szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni,

A

Kozszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közizemi (szolgáltatási) szerződést
alkotni.
kötni, tovaÉba a fogyásztőlkkal kapcsolatos jogvis zonyra irányadő izletszabálYzatot

A

arra, hogy a fogyasztőval kötendő köziúzemi szerződést a
jogviszony létrejÖhet a szerződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő

A Közszolgáltató köteles törekedni

Ráutalő magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasúő
valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő viziközmű rendszerbe való csatlakozása,
felek ráutalő-ma,gatartásáxal

ls,

önálló fogyaiztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató

rendelkezésre állása.

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
különösen, a
berendezések, víziközÁűvek a Közszolgáltató aég vagyonát képezík,

a
szolgóltatás teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,

csatlakozási
,rol"gáttutá, e1látásáhozrendelt épüleiek, építmények,technológiai berendezések,
porrát ; és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

vizikÖzművek teljes kÖrŰ,
3.1 A Váttatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcéIŰ
szóló 2ll2002. (IV.25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziki zmúvékűzemeltetéséről
KöViVM rendeletben rö gzítettkövetelményeknek megfelelően.
jogosult a szetzŐ_dés tfugYaként
4,1 Vátlatkozó a szerződés időtartama alatt kizérőlagosan
a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alaPján
alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatasi aijat< beszedéséie.A szetződés időtartama

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
kiterjed arra is, hogy az
A
fogyasztókt őI származóan jöíedeláre,tegye n szert.. .kizfuőIagosság
belül, a fogyasztőval kötött
üzemeltető az oiúr.aryrot közígűgatást határain_
ő vít s e,
*. g árr up o a ás alapján b e köté s eke t v é gezzen, szo1gá|tatás át b
kízárő|agos

jog illeti meg, hogy az

A Vállalkozó

köteiezettséget vállal, hogy

a jelen szerződés teljesítésébevont. vizikÖzműveket

a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a síerződé, r.*átta.a alatt tulajdonosként
hatósági árként kÖzzétett díjak
kezeli, karbantartja, és _ a jogszabáiYot "ur. megfelelŐ
_
bővíti.
beszeáésével biztosíto tt fedezet esetén felűjítja,

az árakmegállaPÍtásárÓl
Felek rőgzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkÖtésekor
hogy a díjat úgy kell
azzal,
irányúónak
szőIő I99O. évi LXVII. tv. 8,§ (1) bek._et tekintik
_ j9q;?abályí követelményeknek, a jelen
megá|lapitani, hogy az fedeLeiet nyújtson
"
a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felbasználói igényekner< -9sl9i9lve felmerülő költségeke'
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységeknre.itese körében
5./

ráfordításot<rá es egyéb kiadásokra, így különösen:

felmerülő
a) a vállalko zásba vont víziközmű működtetése körében
(hib ae

át ítás, ké szenlét, ü gyfé szo
1

l

gá1

at stb, ),

igénybe vett múködtető eszközök
vállalkozó tizemeltetési ievéke"Éeg.koieben
a megrendelővel kötött külön
működtetésére, javítására, aZ eíváÁatő és
fej lesztésére,
_
megállapodaror, átup,rló technológiai színvonalú
biztonságú és minőséget
megielelő
a vá|lalkoző áItal a|kalmazottlűgbízott a
alka|mazására, azok szükséges
garantáIó szakmai felkészülts,egű" szakemberek

b) a

c)

h

költségeket

l

képzésére, továbbképzé sére,

d)azúzeme|tetésijogviszoÍlyalapjánazellátásfelelősönkormányzatrészérefizetendő
díjaka,
és elfogadott vizlközművek
e) a felek külön megállapod ása aIapjén megállapodott

D

fejlesztésére,
méltányos iüzletí nyereségre
a hatékony gazdáIkodás mellett elérhető

kell figyelembe venni a kőzszolgá|tatás
szolgá|tatási díjat csökkentő ,tényezőként
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezuiztásitott, a költségek ellentételezésere

A

ÖnkormánY zatí támo Eatáil'

oí1 ui uorat, ható

sá g

i

ár, szolgáltatás i díj ak

árat a Megrendelő,
és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági
sul t megállapítani,

Ll Az ivővíz szolgá|tatás
mint arható ság

j o go

(továbbiakban; dijajánlat) az

hatósági árak megáIlapításához,szükséges díjelőterjesztést a Vóllatkozó írásban köteles
év dec.Áb., 15. napjáig
armegállapítással arirritett évet megel őző

A

szolgáItatni.

körülményeire, illetve -az eddíg gyakorolt
díjajánlat_ valamint az üzemeltető alapítási
,lalva
ónkormányzat tudomásul veszi, hogy az
a)
*áár"..r.
díjmegállapítási
önkormányzatok
képező víziközmú rendszerbe csatlakozott
-aijrrÁtasi
üzemeltetőnél a cégtulajdonát
a
módszer, illetve egYséges díj kerÜl a'kalmazásra
.girJeJ,

A

vonatkozásauur,

"ÖR'óöőv

í7 i

rt]

áőta*t

őr

n

gzitett

s

z oli

daritás

e

lvének m e g fe l e l ő en,

jogszabálynak és a
Önkormányzat a Közszolgáltató
me gál|apítani a legmagasabb
au tar.rra" íOja álapj an úgy kciteles
áiuiut),bogyaza-targyé;kezdőnaplátő|alka|mazhatólegyen,

Az

szeruődésnek megfelelő
ható sági ár at (szo|gáltatási
a legmagasabb hatósági ár

ia2uá1 10, napjáig
2.1 Amemtyiben az ónkormányzat a tárgyév(b"l.é.tu.
az^'Üiemeltető hiteles értesítését)
megáIlapítására vonatkozó kótelezettsiget
ai utanyaaan - jogosuit a kÖzÖlt díjajánlatanak
elmulasáa ná. llgy u iattottora - nxaÁÍe|
m. g i. l. l o r rotgáítutirrr díj at f e|számítani,

i 1l

etv e érv énye s íteni .

a kazszolgáltatóval
felróhaó"mulasztásával Összef,iggésben
jogosult_
szetv szartkciókat
uar*.ty ellenőrzésre
szemben a fogyasztők megtérítesi igenl.t,
voit<es brkorriryrar köteles ai Üzemeltetűkártalanítani'
érvényesítene,úgy u-ÁulirZtasuan

megállapítáraruronii;ro

rret<i

Iv.AVállalkozó,illetveaMegrendelőjogaiéskötelezettségei
I.1

A Vállalkozó

feladaíal,:

gondoskodni, ennek keretében:
1,1./ Köteles a rendelte tésszerűhasználatről

biztosítla,hogyaközműveküzemeltetéseaZlgg5,éviLVII.törvény,,A

Korm. rendelet és a2Il2002,(Iv,25,)
vízgazdá|koááírot,,, valamint a,§tígqs.(iV.5.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztositjaazűz|,eme|tetés*folyamatosságátésblzto_nságát,
(Iv.25,) í_ovivtr,t rendeletnek megfelelő
akkíeditált laboratóriummal a 21lz0"O2,
azizemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság eili;iiirvirs!álatok"atvégez,ellenőrzi
y ek b eíartását
;.
mindenko ri minő Jé gi kö vete l mén
hib ák elhár ításár őI,
üzemi
ó
rdul
fo
ő
e
n
iattZxo
i
ti,
d
go ndo sko
1

kötelesaközművekáItaIellátottterületenaZivóvízmennyiségetbiztosítania
keretein belül,
r endelkezésre álló kap acitások

e|végziafolyamatosti,",.,,,itafenrftartásáútozelengedhetetlenkarbantartási
felek megállapodása alapján

ut. Szerződő
munkákat, ellenőrzéseket, t.aititarot
e, csatornaművek országos szakmai szövetsége
kwbantartásnak minősülnek uvi,_ -Felújítása,
Karbafiartása című kiadványban
á|tal kiadott Tárgyi Eszkozok
arni a
Áinőstilő munkák, valamint mi.'daz a munka,
meghatározott felújítár.rutn".
minősül, Hivatkozott szabáIyzat a
számviteli törvény szerint tu,úunáa,"un
szerződés mellékletét képezí,
1,2.1GondoskodikazéIet.ésbalesetvédelmi,közegészségügyi,vízngyi.kömyezetvédelmi,
hatósági szervekkel való
és
fogyasztóvédelmi
murrkavédelmi,
"éyéÉ
tűzrendészeti,
ő|,
i"p. r"r"n"násró 1, i etv e ezen ügyek íntézésér
11

L3.1 Véleményezi az

E|végzi a
ivóvíz bővítési terveket (vállalkozói hozzájáru|ás).

villamos energia létesítésesetén),
közműegyexetesetet ig á), teiefon,út,

a
I.4,1 Aközületi és a lakossági fogyas^őkfelé
szám|ázásí
e,
a, i
szol gá|íatár, ut tup o l uto, 1. o,irru,

saját ütemtervének megfele\ően
fe

l

",

1.5./ Gondoskodik

az

eset.eges fogyasztói panaszok,

elvégzi a

adatokat,

reklamáciőkkivizsgálásáról'

lehetőség

szetintrendezésérőI;;i;i;;gálásJiedményérőlapanaszosttájékoztatja,
"!

4

tl_f<
t

szerződést kÖt, beleértve
L6.1 Vállatkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbizíositási
elleni biaosítást is,
akör:nyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz_ éselemi kár

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután

l.]

,l

ere

deti

á1 l

ap

ot hely r e áILítás áró

1

a Vállalkozó

kÖteles az

gondo sko dni,

Vállatkozó
1.8,1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét
s r ö gzíten|
s zo l gáltatás i szer ző désb en kötele

a

fogyasztőval kötött

módjáról, nem
L9.1 vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
esetén a felrnerült költségek
rendeltetésszení izemeltetés miatt történt áeghibásodás
megtérítésikötelezetts égéről.

eredő károk megtérűléséhez
1.10./ Vállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből

biztosít Megrendelőnek nra, hogy a
szükséges uirtoritasok meg[citoséről, és lehetőséget
bizto síúsife dezet me g1 étéről me ggy őző dhe s s enek,
szerződés megkötésével,
VáIlalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közűzemi
jogait a kőzműves iv.ővizellátásáről
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és
(1y.5.) Korm, rendelet szabályozza,
és a közműves szennyvíze1vézetésről szóló 38llg95,

L1I./

2.1

A

A Megrendelő feladatai:

szo|gáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
megfizetése nélkÜl
szükséges fogyasztőWal úpcsolaios adatszolgáltatást ellenérték
Váll alko z ó részéreköteles telj esíteni,

a lakossági

2.1.1 Megrendelő

2,2,1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
felÚjitás) a
az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás,
ftzetése nélkÜl

feladathozrrtit.og", mertatig

hasznáIla,

az

i

a település közterületeit

külön ellenérték

gényb e ve gye,

költségvetési szervek
ónkormányzal költségvetésébe sorolt intézmények,

szo|gáltatásidíjhátralékárakészfizetőkezességetvál|al'
alapulő) szolgálíaíási díjat
közkifolyókon mért (vagy a feiek áta!ány mégállapodásán

a

megfizeti,
időtartama alatt áIta|a
Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés fernállásának
(Új beruh ázás) és tulajdonát kéPező
(saját forrásból vagy támogatás felhásznilísával) létesített
Üzemettető}jelöli ki, fe|jév.9, hogy az alább
vízíközművek hasznos ítására, izemeltetésére ű
vállalkozik, illetve
mértJk szerinii hasznáIati dij megfizetéséreaz Üzemeltető
2.3.1

meghatározott

üzámeltető kijelöIését nem e|lenzi_
íámogatottbe,lházások esetén atámogatő az

díjat illetően a felek már most
beruházásra vonatko ztatott izemeltetői hasznáIati
u beruhazáshoz az ÓnkormánYzat áItaI igénYbe
megállapodnak, hogy ;-Á^haladhatji-.g

Az nj

rrll

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott
időtartamához
arányosíBta.
Az )nkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruháaás lényeges folyamatairőL az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiiggetl enül táj ékoztatja,

V. Együttműködési kötelezettség
1,/ Felek

a szerződés fennállása alatt (illetve a szerződés megszűnése esetén az

al att) f oko zott

e

gyüttműkö

dé sre

köte

l

e

zettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

elszátmolás

az alábbiawa:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémák feltárása, megoldása;
természeti erőfortások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kÖmyezets zenrty ezé s csökkentése stb. ) me goldásában való e gyüttműködés ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhárításával való közreműkö dés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási drjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedés ek, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
drjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kózszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a könilmény, ha az Onkormányzal területén a fogyasztők az egy számlénlsi
időszaha számítoítszolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek, Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesültf ogyasztőkaszolgáltatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

a

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásatől
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fe| azonnali hatállyal, ha a Vállalkozó az
űzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvanvalóan felhagy.
2,1

Az

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

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő bjzésével, a másik
nYiIatkozatával
féllel írásb an közö|t és az ellenérdekíféI szerződésszegésével indoko.lt
3./ Mindkét fél jogosult

éves időtartamon belÜl, az alábbi esetekben:
megszüntet ní a szerződéskötésétől számított 10

a)

a Vállalkozó szerződésszegése esetén, ha

aVállalkozóazüzemeltetésrevonatkozójogosultságát

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

megszegi,
a vállalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat
az ólk9,mányzat együttműködési
a V, 1. pontjának utoisó bekeidéseb en rőgzített,
kotelezettségénekamegszegéséttanúsítókörülménybeáll.
időtartam elteltét
felmondás gyakorlásának korlátozásáta,vonatkozó 10 éves
legalább 6 hónapos
^rendes
bármelyik ,r"í)aaa fél jogosult a jelen megállapodást
követően
(december 31.) vonatkoző' irásban
felmondási idő tűzésével, és a tátgyév utolsó iapjára
g zintetní.
kó zöIt, i ndo kl ás né lkü l i fe m o ndás útj án me s
4.1

1

YII. Zár ő rendelkezések
során felmerülő vitás
szerződő felek egybehang zőan rögzítik, hogy együttműködésük
útján, egymás érdekeire kölcsönös
kérdéseket és probljáákat ilegkiserít tárgyalások
írásban rőgzítení,ameiy
fig.velemme1 rendezni, és .no"k során a"Áegátlapodásaikat
mellékleteit fogják képezni,
i"gattupoaások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve

7,l

úto1, egyeztetések
szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos
a Miskolc Városi
felek
a
ú!y a jogvita eldÖntésére
keretén belül 30 napon belül nem kertil sor,
Bíróság illetékességétkötik ki,
Bíróság, illetve a gorsod-Abaűj,Zemplén Megyei

2.1 Amewtyiben

a

szerződés módosítását igényli, úgy e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz izeme|tetési
előzetes tárgYalás, egYeztetés alaPján
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendetővel totént
előkészíti.
sze.r.ződés többi része érvényes marad,
4,1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a
lehetőség szerint egYenértékű
Felek az érvénfielenrendelkezést hatáfos, gazdaságilag

rendelkezéssel pótolj ák.

elnöke, mint cégbejegYzeÍt
A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság
sí szerződés tartalmát (annak aláitását
törvényes képviselő ro gzítt, hogy á ;.1"n üzemelteté
gy etérteft,
Á g"lá ra u n o n s ó őv í'z ZÁ, I gazgatő sága m e gtár gyal ta é s azzal e
5./

"n;

tekintettel arua, hogy az
je|en szerződés az okirat aiáírásának napjával Iép hatáIyba,
jelen megailapodást testületí határozatával jőváhagfa, a
ónkormányzal Képviselőtestülete a
és a Polgarmestert a szeruődés
BORSODVIZ Zrt_t a közszolgáltatás i.ljesiiÉsaá H3.1o1t.,
aláírásáraf e|hatalmazta.
jelen
6.1

Az

A

Onkormányzal Képviselőtestületének

e

tárgyban született határozata(i)

a

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

,,r!,
.
'ly

l

J

mellékletekkel együtt érvényes,
Ielen szerződés a szerződésben megjelölt
a Ptk. és Je1en szerződésben nem szabályozott kérdésekben

e jagíntézménYlszabáIYoző

-

_ különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
egyéb hatalyos 1ogrráiatyokban
Korm, rendelet foglalt
közrnúves szewtyvízelúzetésrőlszől,ő 38llgó5, GV,5,)
rendelkezések az irányadók,
AbaujszáníO,

{rPl(,, . .(.,,/ !",, ",
t P,ar:; c&-

.^o,

i§
jő

,,,2a
\ca

'í,)..'.

,f,E}

í]lT]
\T;i.{

i:"

v

§
.dY /
Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

Madat György
polgármester
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