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az alu|ir

ott

helyen

és

napon, az alábbi feltétel ek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

ötu.) 8 § (4) bek_e, _
l./ A helyi önkormány zatokről szőIő 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban:
szóló
,'au^Á' - ötv, s.5'1:) bek-ben foglalt felhaíalmazás alapján - a vízgazdálkodásrÓl
(2)
b)
bek,
a.§
a
1995. évi LyII. tv."(üvauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá
adott telePÜlés
pontja a helyi onkormányzat kötelezóin ellátandő feladatának minősíti az
lakott területén
ivővízminőségű vízre vonatk oző előirásoknak megfelelő ivővízellátás kÖzszolgá|tatás

f orméjáb an tö rté nő me

gs

ze rve zésété s

ellétását,

rögzítlk- a fenti pontban kötelezően előírt kcizfeladat teljesítése érdekében-, hogY
25, napján kelt
i Órkor*ányzat más i;nkormányzatol<ka1 együttműködve 1994. januaí állami
tulajdonú
az egyes
alapítő okiratial létrehozták a BoRSoDvÍz zrt,t akként, hogy
jogszabály szerint az érintett
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásínőI szőlő
2.1 Felek

önkormányzatokrer)|*r" aYagyőnátadó Bizottság döntése szerint Önkormányzatitulajdonba
gb
app ortáIták.
adott he lyi v ízlkö zműveket az Ú z e m e l t e t ő r é szv énytárs as á a

megkÖtéséig- az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás
illetve a
alábbi bekezdésben emiített közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat,
(Jzemeltető látta el az Ívőviz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéteaz
atokat.
közbenső időszalfJ:a

szolgáltatási

fe 1 ad

utalva rögzítík, hogy 2010. január l_jére vonatkoztatva_az
ráutalő magatartásáva! hozzé|áru|t alútoz, hogy a BoRSoDvIZ Zrt,
Üzemeltető lássa el a
egyszeméIyes tulajdon ában állő Gw_Borso dvíz kft". helyett az
tovaUUiat<U an az ivőviz szolgáltatási feladatokat,
Felek a
Ónkormányzat

fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, Sem a
körülírt siotgáltitauattailo. nem foglaltákírásbaa közöttük fennállÓ közfeladatellátási,azaz
rÖgzitik,
közszolgáltúsi jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten

a jogszabályoknak
folyamatos, és a nyújtott teljesítése
hogy az üzemeltető szoigáIíatása
megfelelően történt.
megkÖtéSérea Vgt. 9'§ (2)
a jelen üzemeltetési szerződés
Szeruődőfelek megállapítják, hogy
nélkúl
alapján koncessziós pá|yazati eljarás
í"ttx^tÁ*x
pontjÁ:;riogiutt
e)
és
d)
bek.
U,Ű,"ŰÍa:,:r:r*nosa (résivényese) az egyébként
került sor, tekinte tt"| unu, togy u
kizárőIagosanonkoáa^ir^roűi"lajdoúbanállóBoRSoDyíZZrt,nek,

a Megrendető/ónkormányzat
3./ A jelen szerződéscélja, hogy

közfeladataként meghatározolt

avgt.4.§(2)bek.a)pontjábankörülírtívóvizellátástközszolgáItatásformájában,az
a jelen
útj,án biztosítsa. (A továbbiakban
,rotgiíűs
it"tt
teljes
által
üzemeltető
szerződés tárgyánaknevezve,)
pontban körülírt szoIgáItatárt rroíghtoúsnikvagy

IL Megállapodás
meghatározott
rende]kezései alapjan a szerződésben
I.1 A Megrendelő a vgt. Hivatkozott
ellátása érdekében üzemeltetési
időtartamig a szerződés íárgyaként^"ynuű,oys7lsa]iltas
vonatűző közfeladat e|Iéúása érdekében,
szerződéstuat vátrilrríia a
jogosult és köteles az L 3, pontban
^
ulup:an uűárólagosan
s)Lrződés
a
A Vállalkord iet"n'
kőzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatározott szolgáltatási tevék

"ryr;;;;-;-Örítor*ary'rat

teljesíteni.

hatósági ár
szolgáItatás ellenértékeként
áItalanyújtott
az
jogosult
A Váltalkozó
kÖzígazgatáSi terÜletén
az ÓnkormánYzat 'egmagasabb
formájában m"gnutiorott szotgiltitari "rr.nZneket
jogi szómélYektő1,.intézménYektŐ|'
lakó _ a szolgáLtatást igénybev_evő - ^ugÁrr"^elyektől,
fogyasztffi zo\gahitasiaijt<ent (vízdíj) beszedni,
szewezetektot 1továuuiátuan:
(szolgá|tatási) szerződést
.k,özüzemi
A Közszolgáltató jogosult és _köteles a fogyaszt"kY]
Úzletszabá|Yzatot alkotni'
kapcsolatos jJgvis zonyíaíránYadő
afogyásztókkal
továbbá
kötni,
szerződést a
fogyas.ztőval kötend ő közüzemi
a
hogy
arta,
törekedni
A közszolgáltató köteies
jogviszonY létrejohet a szerződő
a f"gi;*Űi.kal láiesitendő
azza.,hogy
foglalják
felek írásba
áiriosÜl kÜlÖnÖSen a fogyasztő
felek ráuta |ó magatartásáva| i.. na,r]tuiJ--magatartárrrur
csatlakozása' valamint az
örténő ;í;ikozÁu rendszerbe való
p"",",ri'["*o,ur
csatlakozási
állása,
o l gált at ó rendelkezésre
e,-i xa
önálló fo gyasztói -ertirr"ry kialakítása
",
eszkÖzÖk'
szolgáltatós teljesítéséhezszÜkséges
a
hory
rögzítík,
felek
2.1 Szerződő
vágyonát képezlk, különösen, a
ro",oígaű,ta
-riirit.ir.,iu.t
uiJiuo)őuuek
?éq
berendezések,
(i}omvonalas létesítmények'a
sztiksége-s
,en",
tetiesrtJ
szolgáItatós
berendezések' csatlakozási
éptileiJk, opit-env.t, technologiai
ettataáTozrendelt
szo|gá|tatás
tugyi eszközök,
szo|gá|tatásba bevont egyéb

a

;;;':kÉ"

teljes körű'
tárgyát kép.ező közcélú vízíközm''lvek
szerződés
feladata
3.1 A Váltatkozó
szÓlÓ 2l12002' (IV'25')
zmúvéktir.*.1t.teséről
vlziió
a
működtetese
folyamatos e, ,"ut r".rű
me gfelelően.
r o gzitettkövetelményeknek
kövivM rendel

a

eű

targyaként

jogosult a.szerződés
ama a.att kízírőlagosan
4.1 váIlalkozó a szerződés időtart
alaplán a hatósági árként
er* u árj.rir.r, ,iagát;aJrk
er";
teljesítés
definiált szolgóltatós
iJoturtu,' á alatt az Üzemeltetőt
ai3at u.r""áer!." . e ,r"rraaé'
megáIlapított szolgáltatasi

a
Ónkormányzat közigazgatási területén belül
az
en szert; A .ktzárőIagosság kiterjed arra is, hogy
fogyasztókt őI szárm,azóan jö-vedet.-r. t.ey
beltil, a fogyasrtőval kötött
üzemeltető az onkormányzat közigŰ,gatási, |xalain.
gezzen, szoLgáItatás át b ő vít s e
a ás alapjén b e kotéi eke t v é
Á. g ar

jog illeti ffieg, hogy aZ

kizáróIagos

l

.

r

]

"p "

A vállatkozó

köteiezettséget váI|al,hogy

a jelen

szerződés teljesítésébevont viziközműveket

alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
és egyéb eszközökei a síerződé, r.*árú.a
mee|ejelő hatósági árként közzétett dílak
kezeIí, karbantartla, és _ u jogrruuaivoúak
bővíti,
b"r".áéréuel biztosito ít fedezetesetén - felűjítja,

az árakrnegállaPÍtásáról
Felek rögzítlk,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor
hogy a díjat úgy kell
azzal,
tekintit< irányadónak
szőLó 1990, évi LXVII. tv. 8.§ (r) uen._ei
; jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
megáIlapítani, hogy az fedezet_e]. "yúú;;,
minőségét
_
igonYeÚ._t -."sl9Í9lve a szo|gáItatás magas
szeruődésnek, illetú ailhusrnároi
kÖltségeke'
kÖrében felmerÜlŐ
és biztonságot lehetővé tevő tevéke;y;;gek t<ite;tose
5./

különösen:
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így

a)avállalkozásbavontvízíközműműködtetésekörébenfelmerülőköltségeket
/
--

b)

c)

stb,),,
(hibaelhárítás, készenlét,ügyféls zo|gálat
igénybe vett működtető eszközök
g.
a válla'kozá-'ú"^"It"téri i."eÉ,,i[ io|:ea"n "a megrendelővel kötött külön
és

működtetésére, javítására, az eíváÁatő
fejlesztésére,
_
megállapodáá áiupuró iechnol őgiut színvonalú
a megielelő biztonságú és minőséget
a válla1koző álta1 alkal mazottlűgbizott
azok szÜkséges
felkészülts tŐ- ,iúmberek a'ka|mazására'

szÁa,

garantá|ő
e, tov ábbképzé s ére,
Éépzésér

d)azűzemeitetésijogviSzo\yalapjánaze||átásfelelősönkormányzattészérefizetendő
díjakra,

külön megállapodásaalapjánmegállapodottéselfogadottviziközművek
fejlesztésére,
méltányo s izletí nyere sé gre,
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető

e) a felek

D

kell figyelembe venni a közszo|gáItatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként
illetve
ellenté telezésérekaPott kÖltségvetési'
teljesítéséhezbiztositott, a költségek

A

tinko rmany zati támo gatáí,

o,,

u,

urr, at, hatős ági

ír, szo|gáItat

mint
ivőviz szo|gáItatás és -kezelés díját,
Áilr. árhurőság j o go sul t megá|Iapitaní,

Ll Az
A

i

á s

i

d

k

íj a

legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ'

ztést (továbbiakban: díjajánIat) az
árak megáIlapitásáltoz.szükséges díjelőterjes
irásban kÖteles
érfúávet megel őző év'dec.áb., 15. naPjáig a Vátlalkozó

hatóság
ármegá||apítással

szolgáltatni.

az eddig gyakorolt
alapításil<örülményeire, illetve
Üzemeltető
az
valamint
A díjajánlatveszi, hogy az
utalva-- ai ónkormányzát tudomásul
díjmegállapítási
csatlakozott Önkormányzatok
^iirr"n"
képező ví)iközmű rendszerbe
cégtulajdonát
a
üzemeltetőnél
kerül a\kalmazásta a
móds zer, ]Lletve egységes díj
díjszámítási
egységes
vonatkozásában
g fe e ő en,
t r ö gzitett szo i daritás e lv ének me
B o RS o DV íz zrt. ;i;;Á
1

^i;

1

1

megfelelő
ónkormányzat a Közszolgóltató jogszabálynak és a szetződésnek
(szolgáltatási
Jfmrcua. iőja atapján úgy kötelú megállapttaní ,a |egmagasabb hatósági árat
díjakaQ, hogy az atárgyév kezdőnapjátőI alkaImazható legyen,

Az

a legmagasabb hatósági ár
2.1 Amerulyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig
(beleértv,e az Üzemeltető hiteles értesítését)
megállapitására vonatkozó kotelezettsiget
_ hatősígi ar htányában _ jogosult a közölt dijajánlatínak
elmulasztan á, űgy a Váttalkozó
l etve érvényes íteni,
me g fe le l ő szo|gáitatás i díj at fe|számitani, i
1

hatósági ár
megállapodnak, hogy amennyiben az )nkormányzat
összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
megállapítására vonatkJzo net<i felrohatímuLasztásával
e|lenőrzésre jogosult szerv szattkciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigény,t ,.bárme|y
köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.
érvényesítene,úgy amulasZtásban véikes bnkorminyrar

Felek már most

Iv. A wíllalkozó, illetve
I.1
1

A Vállalkozó

,1./ Koteles a

a

Megrendető jogai és kötelezettségei

feladatai:

rendeltetésszeni hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

évi LVIL törvény "A
biztositja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995,
és a2ll2002,(Iy,25,)
vízgazdáIkod{rrőI",valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

bírtositjaazúzemeltetésfolyamatosságátésbíztonságát,
rendeletnek megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 21DOÓ2. (IV.25.) KöViVM
at végez, e|lenőrzi az izemeltetést, a
ütemterv ,^ri"ti gy.r.orisággal ivővízvizsgálatok
mindenkori minőségi követelmén y ek betartását,
hib ák elhár itás fu őI,
go nd o sko d ik a hilőáato n e ő fo rdul ó üzemi
biztosítani a
köteles a közművek álta] ellátott területen az ivővízmennyiséget
1

rcndelkezésre á1l ó kapacitások keretein belül,

elengedhetetlen karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewiaftásához
felek megállapodása alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő
országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek ayíz_ és csatornamúvek
című kiadványban
által kiadoit Targyí Eszkőzök Felújítása, karbariartása

munkák, valamint mindaz a munka, arri a
meghatározott felújításnak nem minősülő
minősül, Hivatkozott szabályzat a

számviteii tá.re"y szerint karbantartásnak
szerződés mellékletétképezi,

vízügyi, kőmyezetvédelmi,
L2.1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
szervekkel valÓ
hatósági
és egyéb
tűzrendészett, munkavédelmi, fogyasztővédelmi
őL,
kapcs o lattanásról, i l letve ezen ügyek intézésér

I.3.1YéleményeziaZivővízbővítésiterveket(vállalkozőihozzájáruIás).Elvégzia

energia létesítésesetén),
ior,^ű"gy"ztetéseket I gáz, telefon, út, villamos

ütemtervének megfelelőene|végzia
I.4.1 Aközületi és a lakosságifogyasztók felé asaját
sro:lgáltatáss al kap

csol

ato s

leo

lvas

ás

i é s számlénási

fe

l

adato kat,

1.5./Gondoskodikazesetlegesfogyasztőipanaszok,rcklamáctókkivizsgáIásáróI,lehetőség
a,
é rő l a p anaszo st táj éko ztatj
zerint r endezés ér al,á ui" ar eál ás Jr e dmény

s

4

L6.1 Vállatkozó

a

akörnyezetvédelmi

kÖt, beleérlve
szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést
biztosítást,továbbátűz_ és elemi kár elleni biáosítást is,

után
1.7.1 Közterületen végzett híbaelhárítási munkák elvégzése
eredeti áll apot hely r eáI\ítás áró 1 gondo sko dni,

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

Vállalkoző kőteles az

a

fogyasztőval kötött

szo|gáItatásiszerződésbenkötelesrögzitení,
nem
tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
költségek
felmerült
esetén a
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt áeghibásodás

l.g,l vállalkozó köteles

me

gtérítésikötelezetts égéről,

eredő károk megtérüléséhez
I.|0,1 vállalkozó saját költségére gondoskodik az Űzemeltetésből
ana, hogy a
Megrendelőnek
biztosít
szükséges biztosítások m"gliotesáről, és lehetőséget
enek,
bizt o síiási fedezet me glétérő l me ggy őző dhes s

szerződés megkötésével,
I.ILI A Váltatkozó egyéb, územeltetéssel, illetv e a köz:üzemi
és jogaít a közműves ivóvízellátása:ről
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötele;ettségeit
szabá|yozza,
(1y,5.) Korm. rendelet
és a közműrr.. ,".*|utíze1vázetésről szóló 38l19g5.

2.1

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljárásokhoz
Megrendelő a lakosság i szolgáltatási szerződésekkel,
ellenértékmegftzetése nélkü1
szükséges fogyasztókkal úpcsoluios adatszo|gáltatást

2.Ll

Vált alio z ó r észére köteles telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
külön ellenértékfizetése nélkÜl
feladathozr"titreg., mértókig aleteptites közterületeit
használj a, i gényb e ve gye,
szervek

az izemeltetéssel összefliggésben (különösen

az

koltségvetési
ónkormányzar költségvetésébe sorolt intézmények,

szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváIlal.
alapul ő) szolgáItatási díjat
közkifolyókon mért (vagy u r.i.r. áta'ány mégállapodásán

a

megftzeti.

időtartama alatt általa

Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés fercáIlásának és tulajdonát képező
létesített (űjberuházás)
(saját fonásból vagy támogatás rc*rasznatísaral)
az a|ább
Ürr*rltriai
ű
1"toti ki, feltév,e, hogy
vízlközművek hasznos ítására,tir.-.rt.iJrJ*
díj megflzetéséreaz üzemeltető váI|aIkozik, illetve
meghatározott mértékszeinti használati

2.3.1

tiá,mogatott beruhazások esetén atámogatő

Ű

Ü,ámettető kijelötését nem el|enzi,

illetően a felek már most

Az új beruházásra vonatkoztatott izemeltetői hasznáIati díjatÓnkormánYzat
u beruhazáshoz-az
megállapodnak, hogy;-;Áhahdhatja-.g

áItaligénYbe

használatiidőtartamához
vett saját erő mértékét,azűjberuháaás üzemeltetővel megállapodott
arányosítva.
elhatározásakot, illetve a
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás használati
megállapodástól
beruházás lényeges folyamatairól az üzemeltótőt az esetleges
fiig g etl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek,

Az együtműködési kötelezettség kiterjed

a

szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiaksa:

megoldása;
közegészségügyet veszéIyeztető vizminőségi problémákfe\tétrása,
takarékos
tekintettel
a természeti erőfortások környezettudatoi feIhasznáIásáratakaréko.sságia elvárások,
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,
e gyüttműködé s ;
környezets zemy ezés c sökkenté s e stb, ) me goldásában való
jelzések,
észrevételek kÖzlése,
a viziközmrivei atlap otára, meghibáso disára utalő
közreműködés, vízkorlátozás
haváría események bójelentése , ázok elhárításával valő
elrendelése;
a szolgáItatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedése k, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a
a fogyaszta|x7iraijrrzetési hajlandóságának növelésére iranyuló meggyőzés,
kötelezettség
díjhátralékok csökkentése. E)en pont szerinti együttműködési
felmondását alaPozhatja
megsértéséte, u Közszolgáltató részZről történő szerződés
a fogyasztők az egy számlázási
meg az a tcirtime., y, haáz ónkormányzat ter;,letén
napot meghaladó fizetési
idősza1a ,raÁitott'szolgáItatási díj legalább l/3_ával 90
gyakorlata (különösen a lakhatási
késedelembe esnek. Az Onkormányzat iegélyezési
érdekében,hogY a segélYben
támogatásesetén) során köteles megtenni mindent annak
részúltfogyasztőkaszolgáItatásídijhátralékukatcsökkentsék,

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
azza|, hogy a jelen_okirat aláírásátőI
1./ Jelen szerződés határozaíIan időtartamra szőI
gyakorlására egyik fél sem jogosult' ide
számitottl0 éves időtartamon belül rendes felmondás
köűően bekövetkezett jogszabálYváltozás
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését
vagY olYan mértékben terhesebbé válik
eredményeként a ,r"rLődé, teljesítésele[etetlentil,
á szerződés megszÜntetését' hacsak a
bármelyik fé| részére,amely te-her ésszeníen indokolja
állapodnak meg,
felek ene tekintettel a szerződésmódosításában nem
fel azomalihatáIlYal,ha a Vállalkozó az
2.1Felek a szerződést abbanaz esetben mondhatjak
visszavonásra kerül, íovábbá,ha
üzemeltetésre való jágorrttraga (engedélye) megszűnik^vagy
i rrállolt o,ó a szoIgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy,

másik féIbez ÍntézettÍrásos nYilatkozattal
azonnati felmond ás jogát szerződő felek a
e!őtt a felmondásra okot adő magatartás
gyakorolhatj ák, feltive, rroéy a felmondás közlése
kellő póthataridőt biztosított a felmondást gyakorló fél,
vagy könilmény

Az

^"grrúntfiésére

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

a) aVállalkozó
a

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

Vá l l a l ko z

ó az izemeltetésre vonatkozó

j o go

sults ágát elve szti.

Megrendeló súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tfugyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közöIt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban úgzítenlamely
megállapodások jelen szeruődés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni,
2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rcndezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel t}rtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az éwénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szeint egyenértékű
4.1

r

endelkezéssel pótolj ák.

A B9RSQDVÍZ Zrt. nevében ellárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODVIZ Zrt. Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5,/

A

jelen szerződés az okirat aláírásának naplával lép hatáIyba, tekintettel arra, hogY az
ónkoimányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváha|Yta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf eLhatalmazta,

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz, mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szenrtyvizelvezetésről szőlő 3811995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
r endelkezés ek az irányad ók.

Abaújvár,

.*?.!1.,..#...(Í...

é"4>
Cstrha

Pál

.

pqlgármester

Miskolc, 2011. november 29.
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Ficsor Miklós

