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másrészről BORSODVíZZrtszékhely: 3527 Miskolc, Tömösi

u.2,

cégsegy zékszám,. 05 - l 0-000 1 42

képviseletében: Ficsor Miklós lgazgatóság elnöke
mint üzemeltető/vállalkozó vagy közszolgáltató

az alulkotthelyen és napor1 az alábbi feltételek szerint:
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zato?,ről szőlő |99o. évi LXY. tv. (továbbiakban: Ötn.) s § (4) bek-e, valamint az ón.8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vizgazdálkodásrÓl szÓló
1995. évi LVil. tv. (továbbiakban: vst.) 4 § (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormány zat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővizminőségú vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivóvízellátás, valamint
szennyvízkezelés
ko zszolgáltatás formáj

áb an

történó meg szerv ezésétés ell átását.

2./ Felek rögzitik- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzal más önkormányzatol<kal együttműködve 1994. január 25. naPján kelt
alapitő okiratta| létrehozták a BORSODVtZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabály szerint az érintett
onkormany zatok részérea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi vtzikő zműv eket az Üz e m e l t e t ő r észv énytársa ságba apportáltak.

Felek megállapitják, hogy az Üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi beÉezdésbenemliiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkarmányzat, illetve a
teületén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szolgáltatási és a szennyv í zkezel ési fel adatokat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzitlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ráutaló magatartásával hozzájáűit ahhoz, hogy a BORSODV}Z Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
tovább i akb an az iv őv íz szalgá|tatási és szennyvízk ezel é si fel ad atokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
könilírt siotgittataváltáskor nem foglaltákirásba a közótttik fennálló kozfeladat ellfúási, azaz
kozszolgáltaiási jogvis zony gyakorokturtul*i elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzítik,
iogy Ű Urrmritáa szolgálíatása folyamatos, és a nyújtott teljesítésea jogszabályoknak
megfelelően történt.

ajelen üzemeltetési szerződés megkötésére a V9- 9,§ (2)
Szerződőfelek megállapitják,ltogy
"fogiat
remátatm azás alapján koncessziós pályílr;ati eljárás nélktil
bek. d) és e) pon{ában
kenilt sor, tekintúl arta, rrogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egYébként
h,tzírőlagosanönkormányzato{tulajdonábanállóBORSOD\IZZrt-nek.
3./

A jelen szerződéscélja, hogy aMegrendető/Ónkarmányzat

kozfeladataként rneghatározo§

aVgt, 4 § (2) bek a) pontjában körülírt ivővízellátást,
a Vgt. 4 § (2) bek. b) pontjában körülírt szennyvízkezelést

(A
kazszolgáltatás formáilábary az úemeltető által teljesitett szolgáltatás Űtján biztosítsa.
továbbii'kban a jelen pontban körulírt szolgáltatást szolgáItatásnak vagy szerződés tárg,lának
nevezve,)

II. Megállapodás

t.l A Megrendelő a ygt.Hivatkozott rendelkezései alapján a

szerződésben meghatározott
időtartami! a szerződéslárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében Üzerneltetési
szerződést ko t a vát tat koz óval a v onatkoző kőzfeladat ellátása érdekében.
A Vállatkozó a jelen szerződés alapján kizárőlagosan jogosult és koteles az I. 3- Pontban
meghatáro zou szolgáltatási tevékenysé get az Ónkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,
teljesíteni.
általa nyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
formájában me{natararott szolgáitatási ellenértéket az Ónkormányzat kozigazgatási terÜletén

A VáIlatkozójogosult az

]a

magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,
szervezetekíői (továbúakban: fogyasáók) szolgáltatási dijként (vizőij, szennYvíz- és
csatornadíj ) beszedni.
lakő

srolgáltatást igénybevevő

-

Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasrtókkal kóajzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, to1,a[ua afogyástőkkal kapcsolatos jogviszonyrairányadó iz|etszabálYzatotalkotni.

A

küeles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzÜzerni szerződést a
felek írásbá foglaljak azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejöhet a szerződő
felek ráutaló-migatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül ktilÖnÖsen a fogYasztő
csatlakozási ponton keresztül történő viziközmű rendszerbe valÓ csatlakozása, valamint az
önálló fogyasaói mérőhely kialakítása és a Közszolgdltató rendelkezésre állása,

A Közszolgáltató

Szerződő felek rögátik hogy a szolgáItatás teljesíté§éhezszükséges eszkÖzÖk,
berendezése§ víziközművek a Közszolgáltató cég vagyonát képezi§ lcilÖnÖsen, a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges viziközművek (nyomvonalas létesítmények,a

2./

szo|giltatás elÉtásához rendelt épülete§ építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

2

3./ A yáttatkozó feladata a szerződés tárgyát képező kozcélúvízlközművek teljes körŰ,
folyamatos és szakszeni működtetése a viziközművek üzemeltetéséről szóló Zl/200Z. (IV,25.)

kövivM

rendeletben r ögzitett követelményeknek megfelelóen.

4.1 Váltalkozó a szerződés időtartama alatt ktzárőlagosan jogosult a szerződés targyaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapján a hatósági árként
megállapított szalgáltatasi afiat beszedéséie.A. szerzódés időtartarna alatt az Üzemeltetőt

urrűatigos jog illeti ffeg, hogy az )nkormányzat közigazgatási teniletén beltil a
fogyasa-ókt ői siármaróan jövedelemre tegyen szert. A kizárőlagosság kiterjed arra is, hogy az
üiőmetteta az )nkarmányzat közigazgatási batárain belül, a fogyasztóval kötött
megál apo
1

d

ás alapj án b ekoté s eket v égezzen, szolgáltatását

b

ővít se.

kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerzódés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
uerJtÍ, karbantartja, és a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
be szedé sével b izto síto tt fedezet e setén - felúj ítj a, b ővíti.

A Váttalkozó

-

Felek rögzítik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak megállaPÍtásáról
szóló 1990.-évi LX\Ú. tv. s.5 (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat úgy kell
jelen
megállapitaru, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a
szűződZsnek, illeÓ! a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás maga§ minőségét
és biaonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmenilŐ kÖltségekre,
5.1

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így krilönösen:

a)
b)

a

működtetése körében felmerulő koltségeket
(hib aelháritás, készenl ét, rigyfél szolgálat stb. ),
i vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszkozök
működtetésére, javitására, az elvárható és a megrendelÖvel kötött ktilÖn
megállapo dáson alapuló _ technol ő giai szinvonalú fej esaésére,
a iállaIkoza által alkalmazottJmegbizot1 a megfelelő biztonságú és minőséget
garantálő szakmai felkésztiltségriszakemberek alkalmazására, azok szükséges

vállalkozásba

vont vizlközmű

1

c)
d)

e)

0

képzésére,továbbképzésére,
az izemeltetési jogvi§zony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő
díjakra,
a-felek lnilön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
a hatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre.

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhezbiztósított, a költségek ellentótelezésére kapott koltségvetési,illetve

A

önkormány zati támo gatásí,

IIL Díjajánlat, hatósági ár, szalgá|tatási díjak

I.1

Az ivővíz szolgáltatás

legmagasabb hatósági árat

A

és szennyvizelvezetés, szennyvinisnttás, és -kezelés diját, mint
aMegrendelő, mint árhatóság jogosult megállapítani.

hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesáést (továbbiakban, dijajánlat) az
ármegállapítással érintett évet megelőző év december 15. napjáig aVállalkozó Írásban köteles

szolgáltatni.

A

valamint az Územeltető alapítás,i könilményeire, illetve az eddig gyakorolt
dijmégállapitási módszerre utalva az Ónkormányzal tudomásul veszi, hogy ilZ
Úr*éttrtaril a céglulajdonát képező v:rz,iközmű rendszerbe csatlakozott önkormányzatok
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, illetve egységes díj kenil alkalmazásra a
B ORS ODVÍZ Zrt. alapitásakor rö gzitea. szolidaritás elvének megfel elően.
dijajánlat

-

Onkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgÍÚtatást
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjéttől alkalmazható legyen.

Az

2.1 Amennyiben az Onkormányzat a tárgyév január W. napjáig a legmagasabb hatősági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasztaná, űgy a Vállalkozó - hatósági ár hiányában - jogosult a kozolt dijajánlatának
megfel eló szolgáltatási díj at felszámitani, il l etve érvényesíteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatősági ár
megállapitására vonatkozó neki felróható mulasáásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
,"Úu"r, a fogyasnók megérítésiigényt, bármely ellenórzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten.,úgy a mulasztásban vétkes )nkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanitani.

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
1.1

A Ilallalkozó

a

Megrendelőjogai

és kötelezettségei

feladatai:

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

közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII törvény ,,A
vizgazdálkodásról", valamint a 38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a 21/2002.(IY.25 .)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítja, hogy

a

biáosítja az izemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2L/2O02. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelŐ
ütemterv szerinti gyakoriság ga| ivőviz- és szennyvízminőségi vizsgáIatokat végez,
ellenő r zi az üzemeltetést, a mindenkori mi nő ségi követelmények b etartását,
gondo sko d tk a bálózaton el ő fordu ló uzemi hib ák elhár itásér ől,
Éotele.a közművek által ellátott területen az ivővizmennyiséget biztosítani és a
keletkező szennyvizmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztitaru a rendelkezésre
b elül,
jogszabályoknak
megfelelően a tisáított szemyviz elhelyezését, a
biztosítja a hatályos
keletkezett szennyvizis zap kezelésétés elhely ezésea
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapjiln
karbantutásnak minősülnek a Yiz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége
által kiadott Targyi Eszkozok Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatárazott felújításnak nem minősülö munkák, valamint mindaz a munka, ami a

állő kapacitások keretein

számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzaí a
szer ző dés mel lékletét képezi.

4

kömyezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi, vizúgyi,
szervekkel való
hatósági
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasáóvédelmi és egyéb
kapc solattartásról, ill etve ezen ügyek intézéséről,
szervezetek, intézménYek
1.3.1 Elvégzi a csatornahálőzatba bekapcsolt uzemi, .gazdáIkodő
minőségének, mennyiségének ellenőrzósét, a vonatkozó

által kibocsátott szennyviz

rendeletekben előírt gyakorisággal.

(vállalkozói
1.4.1 Vélemónyezi az ivőviz és csatornabekóté§i és bővítésiterveket
minőségének
hozzájírulás). Elvégzi a közcsato rnába bocsátható szennyvíz mennyiségének,
F,lvégzi a
meg,
meghatározását, ; rendeletben foglaltaknak megfelelően adja
esetén).
koz"műegyeztetéseket (gín,telefon, út, villamos energia létesítés
megfelelően
1.5.1 A köztileti és a lakossági fogyas ztők felé a saftt ütemtervének
okat.
szolgáltatáss al kap c s o lat o s leo lva sási é s számlázási fel adat

elvégzi a

kivizsgálásárőL,lehetőség
1.6./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszolq reklamációk
szerint rendezé sér ől, a kivizsgálás eredményéról a panaszo st tájékonatja,
kÖt, beleértve
állatkozó a szerződés teljes időtartamára felelŐsségbiztosítási szerzódést
kár elleni biztosítást is,
a környezewédelmi biztosítást,-továbbátőz- éselemi

I.7.1

tr

1.8./ Köáeruleten végzett hibaelháíitási munkák elvégzéseután
eredetiállapothelyreállitásárólgondoskodni,

l.g.l

a

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét VóIÍaIkozó

szo l gált at

á s

i

VáIlalkozÓ kÖteles az

a

fogyasztóval

kÖtÖtt

szer ző désb en kötel es r ö gziteni,

nem
I.10.1 Vallalkozó kóteles tájékoztatni a fogyasáókat a hibabejelentés módjáról,
felmenilt kÖltségek
rendeltetésszeni üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a

megtérítésikötelezetts égéről.

károk megtérÜlé§éhez
I.71.1 Vállalkazó saját költségére gondoskodik azizemeltetésbŐl eredő

szükséges biaosításot meeiöteúőL é, lehetőséget biáosít MegrendelŐnek
biztosíúsifedezet meglétéről meggyőződhessenek,

an4 hogY

a

megkotésével,
1.12.1 A yáttalkozó egyéb, űzemeltetéssel, illetve a közüzemi szerződés
jogait a közmÜves ivóvízellátásaról
valamint a fogyasztóH.á bpcsolatos kötelezettségeit és
Korm. rendelet szabÍÚYoz-za.
5
és a kózműves szennyv izelvézetésrőtszőlő 38lI995. GV )

2.

l A MegrendBlő feladatai.

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges Peres eljárásokhoz
nélkiil
szukséges fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése
Iláltalkozó részéreköteles telj esíteni.

2.7.1 Megrendető

a lakossági

legmagasabb
2.2./ Megrendelő a talajterhelés díját a mindenkori hatályos törvények szerinti
értékben határozza meg.
2.3

.

l A Me grende lő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összefiiggésben (ktilonösen hibaelhárítás, karbantartás, felÚjítás)

a

nélkÜl
feladathoz szükséges mértéúga település köztenileteit lailon ellenérték fizetése
használj a, igényb e vegye.
--t'ottseg;uetésébe
sorolt intézménye§ kOltségvetésiszervek

az

ónkormáőzar

szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
szolgáltatási díjat
a t oitirotyókon mért (rragy a felek átalány megállapodásan alapuló)
megfizeti.
szerzőóés fennállásának időtartama alatt általa
kéPező
(saját forrásból vagy támogatás fehásználas-ával) létesített(új beruházás) és tulajdonát

2.4.1

Az 1nkotmányzat kötelezi

magát, hogy

a

(Jzemeltetőtjelóli ki, feltéve, hagY az alább
viziközművek hasznositá{ára, üzemeltetésére az
vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti használati dij megfizetéséreaz Üzemeltető
táÁgatott beruházások esetén atámogatő az Üzemeltető kijelölését nem ellenzi.

már most
beruházásra vonatkoztatott izemeltetői használati dijat illetően _a felek
által igénYbe
megáilapodnalq hogy a2 nem haladhatja. meg a beruhazáshoz az )nkormányzat
u.tiruiát erő mértéíet,*űiberuházás üzemeltetővel megáltapodott használatiidőtartamához
arányosítva.
Az Onkormány zat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
megállapodástól
beruhazás lényeges folyamatairól az Üzemeltetőt az esetleges használati
fu ggetl enü l táj ékoztatja.

A, űj

V. Együttműködési kötelezettsóg
1./

Felek a szerződés fennállása alatt (illetve a szerződés megsánése esetén az elszámolás

alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a

különösen

az a|ábbiakra:

közegészségugyet veszélyeztető vtzminőségi problémák feltárása, megoldása;
a természeti áororrasot ko*y"zettudatos felltasználására tekintettel a takarékos
szennyvízkezelési feladatok (monitoring tevékenYség,
vizszolgáltatási
való
takarékóss ági elv irások, környe zetszenny ezés csökkentése stb. ) megoldásában
egytittműködés;
kÖzlése,
a- viziközművek állapotár4 meglttbásodására utaló jelzósek, észrevételek
vízkorlátozás
közreműködés,
valő
havária események bejelentése, azok elháritásával
elrendelése;
szalgáltatási díjak megítatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedések,egy eztetések foganatosítása;
fogyasztaa.lzailrtzetési hajlandóságának növelésére irányulő meggyőzés, a
ai;naútetot csökkentése. Ezen pon1 szerinti együttműködési kötelezettség
mlgsértésétés a Közszolgáttató részérőltörténó szerződés felmondását alapazhatja
* a körulmény, ba-az ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
^"§
időázaka számitott szolgáItatási dij legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Ónkarmanyzat segélyezésigyakorlata (ki,ilönösen a lakhatási

és

a
a

6

a
annak érdekében,hogy a segélyben
támogatás esetén) során köteles megtenni mlld9nt
al ékukat c sökkent sék,
ré szúlt ro gy aráak a szo|gáltat ási dijhitr

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

a jelen,.okirat aláirásátől
I.1 Jelen szerződés batározatlan időtartamra szől azzal, hogy egyik fel sem jogosult' ide
gyakorlásara
számitottl0 éves időtartamon belril r.nJ., r.mondás
kóűően bekövetkezett jogszabá|yváltozás
nem érrve azt azesetet, ha a szerződés megkotését

vagy olyan mértékben terhesebbé válik
eredményeként a ,roLaaerteljesítése lef,etetlenül,
szerződés megszüntetését, hacsak a
bármelyik fél részére,amely teher ésszerúenindokolja-a
állapodnak meg,
ietet eire tekintettel á rr"rrbdérmódosításában nem
2.1 Felek

a

fel azonnali hatállyal, ha a Vállalkozó az
szerződést abban az esetben mondhatják
visszavonásra kerül, továbbá, ha

megsrtinikvagy
üzemeltetésre való i"g"r"rrrasa (engedélye;
felhagy,
nyilvánvalóan
i rr,ittott *a a srol§a|tatás teljlsítésével

másik félhez irtézett írásos nyilatkozattal
azonnali felmond ás jogát szerződő felek a
a felmondásra okot adő magatartás
gyakorolhatjáb felréve, úoL a felmondás közlése előtt
kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fe1,
vagy körulmény

Az

^"árÁirJrésére
6 hónapos felmondási idő űzésével,a másik
3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább
indokolt nyilatkozatával
féllel írásban közölt és az ellenérdeű fá szerződésszegésével
éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:
megszünte tni a szerződéskötésétől számitott 10

a)

aVállalkozó szerződésszegése esetérr, ha
jogosultság át elvesrti,
a vátlalkozó az izemeltetésre vonatkozó

b)aMegrendelősűlyosszerződésszegéseesetérr,különösen'ha
jogát az önkormányzat megszegi,
a yállalkozó l<lzárőlagos szolgáltatási
az )nkormúnyzat együttműködési
a V. 1. pon6anut utjso ueteldeseb eÁ Ágzrteft,
kötelezettségénekamegszegéséttanúsítókorülménybeáll.

10 éves időtartam elteltót

4.1 Arendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó
jelen megállaPodást legalább 6 hónaPos
követően bármelyik ,."íraaa fel jogosult a
(dócember 31.) vonatkozÓ, Írásban
felmondási idő tuzésével, és a tárgy{v utolsó Áapjára
közölt, indoklás nélhili felmondás útján megszüntetni,

yíI. zát

ő rendelkezósek

során felmerülő vitás
1.1 szerződő felek egybehangzőan rőgzitik, hogy e_sru{működésük
egymás érdekeire kölcsönös
kérdésekete, p.oli§áátui inegkíseríktárgyaIárok úlján,
során a Áegállapodásaikat kásban rögziteru, amely
figyelemmel rendezni, és
"nnJk
mellékleteit fogiák képezni,
m|gáltapodások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve

7

úton, egyeáetések
2.1 Arnennyiben a szerződő felek kozotti jogvita rendezéséretárgyalásos
felek
a Miskolc Városi
jogvita
a
eldöntésére
keretén belül 30 napon beltil nem kerul sor, ugy a
illetékességétkötik ki,
Bíróság, illetve a Bbrsod_Ab aűj_Zemplén Megyei Bíróság

igénYli, ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását
tárgYalás, egYeztetés alaPján
kérdéskorbenVáuitioza a Megrendelővel tortént előzetes
előkészíti.

többi része érvényesmarad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szer_ződé§
szerint egyenértékű
Felek az érvénlrtelen rendelkezést hatáfos, gazdaságilag lehetőség
r endelkezés

s

el pótolj ák.

mint cégbejegYzett
A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke,
szerződés tartalmát (annak aláirását
törvényes kópviselő r ögziti, hogy a jelen üzemeltetési
és azzal egyetértett,
Áegeláraen) a BoRS oővz ZÁ'.Igazgatósága megtárgyalta
5./

az
jelen szerződés az okirat aláirásának napjával lép hatályba, tekintettel_ arra, hogY
jóváhagYta,
a
Képviselőtestülete a jelen megáilapodást testületi határozatával
^
ó,rkoi-*yror
a szerződés
BoRSoDyIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesíúsérókijelOlte, és a Polgármestert
6.1

aláir ás

Az

ár

a fel hat almazta,

Onkormanyzar Képviselőtestületének

e

tárgyban született határozata(l)

a

jelen

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k),

együtt érvényes,
Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel
e jogintézménYtszabálYoző Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és _ különösen a Vgl., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
Lgveu hatályos josrribatyokban
foglalt
közműves szennyvizelvezetésről szóló 3sltgó5. GV.5.) Korm. rendelet
rendelkezések az irányadók.

Alsózsolca,
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BORSODVIZ Zrt.
Ficsor Miklós

Alsózsolca Onkormányzat
zsíros sandorné

Igazgatőság elnöke
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