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képviseletében: Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke
mint ü zeme lte tő/vál lalkozó v agy kóz sz ol gáltató

az alulirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzménye\ bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban. Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felllatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról szóló
1995. évi LwI. tv. (továbbiakban: vgt.) 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 teniletén

ivővíz minőségú vizre vonatkoző előirásoknak megfeleló ivővizellátás kozszolgáltatás

formáj ában történő megszerv ezésétós ellátását.

Felek rögzitlk_ a fenti pontban kötelezően előírt kazfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más onkormányzatokkal együttműködve 1994. januar 25. napján kelt
alapitő okirattal tétrehonák a BORSODVU Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
in§atlanok önkormányzati tulajdonba adásaról szóló jogszabály szerint az érintett
ortormányzatok részérea Vagyonirtadő Bizottság döntése szerint önkormányzati tulqdonba
adott helyi viz\kőzmőveket az Üzeme ltető részvénytársaságba apportálták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkotéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzar, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szolgáltatási feladatokat.

Felet a közbenső időszakra ltalva rögzitik, hogy 2010. január l-jére vonatkoáatva az
ónkormányzat ráutalő magatartás ával bozzájárult ahhoz, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszeméíyestulajdonában állő GW-Borsodviz Kft. helyett az Územeltető lássa el a
továbbiakbanazivóvizszolgáltatásifeladatokat.
megállapitjáLk, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, §em a fenti bekezdésben
körulírt szalgítltatő váltáskor nem foglaltak írásba a közöttük fennálló kozfeladat ellátási, azaz

Felek

kozszolgá|tatási jogviszony gyakorolttartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzttik,

jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szo\gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.

Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a
nélkÜl
bek. d) és e) pontj ábin foglatt étirátatmazás alapján koncessziós pályázati eljárás
egYébként
az
(részvénYese)
kerütt sor, tekintetlel arra, hogy u Megrendelő résztuIajdonosa
kizárÓlago san önko rm any zatok iul aj donab an áll ó B oRS o DY ÍZ Zrt-nek.
3,/ A

jelen szerződés célja, hogy

a Megrendelő/Ónkormányzat

közfeladataként meghatározott

formájában, az
a jelen
üzemeltető áta t.tl.riteit szolgáltatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
pontban körülírt szolgá|tatást s z o Ígál t at á s n a k v agy s z e r z Ő d é s t ár gy án ak nevezve, )
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízel|átást közszolgáltatás

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben
el\átása érdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződésTargyaként meghatározott szolgáltatás
ladat e l l átás a érde kéb en,
szer ző dé s{kű a v ál t a t ko z iv at a v onatko zó kö zfe
és köteles azI- 3. pontban
A váltatkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult
kÖzigazgatási tertiletén ellátni'
meghatérozott szolgáltatási tevéken}ieget uz Óikormányzat
teljesíteni.

Ll A

legmagasabb hatősági ár
Vátlalkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás elle_nértékeként
Onkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
formájában meghatározott szolgáitxási ellenZrtéket az
_
szeméiyektői,.intézményektő1,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszeméryek1o_|,j9si
beszedni,
(vízdíj)
díjként
szewezetektő'í(továbbiátuan, fogyasztók) szolgáItatási

A

(szolgáItatási) szerződést
KözszolgáItató jogosult és kriteles a fogyasztókkal .kÖzilzemi
jJgvisZonyíairányadó izletszabályzatot alkotni,
kötni, továbbáurogyZsrtokkal kapcsolatos

A

A közszolgáltató

köte|es törekedni arra, hogy

a fogyasztőval kötendő közílzemi szerződést a

léiesítendő jogviszony,létrejöhet a szerződő
felek írásba foglaljak azzal,hogy a fogyasztói<kal
különösen a fogyasztő
felek ráutalő magatartásával Ú. Rá,rtulő magatartásnak minősül
való csatlakozása' yalarnint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízikozÁű rendszerbe
rendelkezésre állása,
önálló fogyasztőimeronety kialakítása és a közszolgáltató

szükséges eszközök,
2,1 szerződő felek tögzítlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vizlközőúvek a kazszolgál|ató cég

(nyomvonalas létesítmények,a
szolgáhatás teljesítéséhez szükséges vizikozművek
csatlakozási
technológiai berendezések,
szolgáltatás e1látásáho;rendelt épüleiek, építmények,
p"rár.l és a szolgáltatásba bevont egyéb targyi eszközök,

képező közcélú viziközmúvek teljes körű'
3.1 A vállatkozó feladata a szerződés tárgyát
üzemeltetéséről szÓlÓ 2IlZ002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerú működtetés e avizliázmrivák
rovivlr rendel etben r ö gzített követelményeknek me gfelelő en,
targYaként
jogosult a
.s_zerződés
4.1 Vállalkozó a szerződés időtart ama alatt kizarólagosan
árként
haÍŐsági
a
alaPján
siolgáI.tatások
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
Üzemeltetőt
. A szerződés időtartama alatt az
megállapíto tt szolgáItaturi ai3ut beszedésére

jog illeti ffiog, hogy az

Onkormányzat közígazgatásí teniletén belül a
fogyasztóktőI származóan jövedelemre tegyen szert. A kizarólagosság kiterjed arra is, hogy az
Üzemeltető az Onkormányzar közigazgatási határain belül, a fogyasztőval kötött
m e gál l ap o d ás alapj án b e köté s eke í v é gezzen, szol gáltatás át b ő víts e,

kízárólagos

A

Vállalkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
kezeli, karbantaftla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
be szedé sével bizto síto tt fedezet e setén - felúj ítj a, bóvíti.

Felek rögzítik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak rnegállapításáról
szőlő 1990, évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat úgy kell
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
szerződésnek, illetve a felbasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülŐ költségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a vállalkozásba vont vizlközmű működtetése körében felmerülő

kciltségeket

(hibaelhárítás, ké szenlét, ügyféls zolgálat stb,),

b) a vállalkozó

c)

üzemeltetési tevékenysége körében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javítására, az elvárható és a megrendelővel kötött kÜlÖn
me gállapodáson alapuló - technoló gi ai színvorialú fej le sztésére,
a váIlalkoző által alkalmazottlmegbizott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantálő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges

képzé s ér e, tov ábbképzé s ére,

d) az

izemeltetési jogvis zony alapján az ellátá:;felelős önkormányzat tészéreftzetendő

díjal<ra,

e) a felek külön

f)

megállapod ása alapján meglíllapodott és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltá;ryos üzleti nyereségre.

a

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkéníkell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
tetjesítéséhezbiztósított, a költségek ellentételezd,sére kapott kÖltségvetési, illetve
ö nko rmiány zati támo gatást.
III. Díjajánlat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

A

I.1

Az ivővíz szolgáltatás és -kezelés díját, mint

legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,

mint árhatóság jogosult megállapítani.

A

hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjes:ltést (továbbiakban: díjajánlat) az
ármegállapítással érintett évet megel őző év december l5. napjáig a Yállalkozó Írásban kÖteles

szolgáltatni.

az Üzemeltető alapítási körülrnényeire, illetve az eddig gYakorolt
díjmőgátlapítási módszerre utalva az Onkormányzal tuclomásul veszi, hogY aZ

A

díjajanlat - valamint

Úu*áurt|ril a

cégtulajdonát képező víziközmű re,irdszerbe csatlakozott önkormánYzatok
vonatkozásában egységes dijszamítási módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
gfel e ően.
B ORS ODV ÍZ Zrt, alapításako r r ö gzített szo lidaritás clvének me
1

Közszolgáltató jogszabálynak és a szetződésnek megfelelő
díjkatkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáltatási

Az

a

)nkormányzat

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdő napj atóI alkalmazható

le

gyen.

2.1 Amemyiben az Ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, ugy a Vállatkozó - hatősági ar hianyában - jogosult a közölt díjqánlatának
m e g fe l e l ő szolgáltatási díj at f elszámítani, i l etve érvényes íte ni.
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefliggésben a KÖzszolgáltatóval
,r.-b.n a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szew szankciókat
érvényesíte.r.,Úgy a mulasitásban vétkes Ónkormányzar köteles az Üzemeltetőt kértalanítani-

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy
vizgazáálkodáJiól",

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVIL törvény

,,A
a21l2002.(IV.25,)
és
rendelet
Korm.
valamint a3811995,(IV.5.)

KöViM rendeletnek megfelelően
bizto sítj a az

izemeltetés fo

történjen,
lyamato s ságát és b i ztonságát,

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság galivővízvizsgállrtokatvégez, elienőrzi azizemeItetést,
mindenkori minőségi követelmények betartáslrt,
gondo skod Ik a háIő zaton elő forduló üzemi hil;ak elhárításaró l,
a
köteles a közművek által ellátott területeln az ivóvízmennyiséget biztosítani
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntar;ásdhoz elengedhetetlen karbantartási
alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. s,lerződő felek megállapodása
Szakmai SzÖvetsége
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornirművek Országos
által kiadott Tárgyí Eszközök Felújítása, karbantartása című kiadvanyban
a munka, ari a
meghatérozott felújításnak nem minősülő munk.ák, valamint míndaz
a
számviteli törvény szerint karbantartásnak rninősül. Hivatkozott szabáIYzat
szerződés mellékletétképezi.
kÖmYezetvédelmi,
1.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészs,igügyi, vízÜgyi,
szervekkel való
t:gyéb
hatósági
tíszrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és
őL
kapc solattartásró l, illetve ezen ügyek intézésér

Elvégzt a
1.3.1 Véleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalk-ozói hozzájáruIás).
közműegyeáetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesít,ísesetén),
megfelelŐen elvégzi a
L4.1 Aközületi és a lakosságt fogyasztók felé a saját ütemtervének
szol gáltatáss al kap c s o ato s l e o l vas ás i é s számlázási fe l adato kat.
1

kivizsgálásfuÓ|,lehetőség
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
tájékoi,,tatja,
panaszost
a
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről

ző déstkÖt, beleértve
szerződést
fe lelő s sé gbizto sítási szer
amát a felelősségbiztosítási
időtartamáta
telj es időtart
dés teljes
szerző
szerződés
elleni biáosítást is,
a környezetvédelmi biáosítást, továbbá tűz_ és elemi kár
V ál l al ko z ó
6 l Vállalkozó
l1.6.1
.

.

Ly.l

a

Köúerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután

a Vállalkozó

kÖteles az

eredeti állapot helyreállításáró1 gondoskodni,

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Váttalkozó
szolgáItatási szer ző

désb en köte

l

e

a

fogyasztőval kötött

s rö gzíteni,

módjáról, nem
I.9.1 váltalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
esetén a felmerült költségek
rendeltetésszerú üzemeltetés miatt történt áeghibásodás
kötelezettségéről.
me gtéíítési

károk rnegtérüléséhez

eredő
Lrc.l váltalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből
biztosít Megrendelőnek ana' hogy a
szükséges bixosítások *.g[oteréről, és lehetőséget

bizto síiási fedezet me

gl étéről me ggy őző dhe

s

senek,

a közizemi

szerződés megkötésével,
ivóvízellátásáról
jogait
a
közműves
és
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötele;ettségeit
Korm, rendelet szabályozza,
és a közműv., ,r.n r|rriaelvázetésről szóló 38llg95, GV.5.)

i.11./

2.1

A

Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve

A Megrendelő feladatai:

2.1.1 Megrendelő

szükséges fogyasztókkal úpcsolaios
Vállalkozó részéreköteles teljesíteni,

2.2.1

szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
nélkÜl
adatszolg,áltatást ellenértékmegfizetése

a lakosságí szolgáltatási

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
karbantartás, felÚjítás) a
ilzemeltetéssel összeftiggésben (különösen hibaelhárítás,
külön ellenértékfizetése nélkül
feladathozszükséges mértékig r.r.ptire, köáerületeit
"
használja, i gényb e ve gye,
sorolt inttizmények, költségvetési szervek

az

az

}nkormányzat költségvetésébe

szolgáItatásidíjhátralekárakészftzetőkezességetvállal.
mégállapclrJ ásán alapulő) szolgáltatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy u f"l.r átalány
megfizeti.
á|tala

fennáilásának időtanama alatt
Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződ.és
létesített (Új beruhazás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagylámogatás t"túrrnatíraral)
ű Üremulteia i"toti ki, feltéve, hogY az alább
víztközmúvek hasznos ítására,tir.-"rt"tZrJr.
illetve
á7 megfizetés:r,",.ui Üzemeltető vállalkozik'
meghatározott mértJk szerinii nurrnaui,

2.3.1

támogatottberuhazások esetén atámogatő

Ű

Úzámeuető ktjelöIését nem ellenzi,

használati díjat illetően a felek már most
beruhánásra vonatkortabtt územeltetői
;"; ; beruházásh oz-az ónknrmányzat áItal, ígénybe
megállapodnak, hogy aZ nemhaladhatja

Az űj

időtartamához
vett saját erő mértékét,az uj beruhazás Üzemeltetővel megállapodott
arányosítva,
Az Onkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairőI az Üzemelreót az esetleges használati megállapodástól
f [i g g etl enül táj ékoztatj a,

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

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az

a különösen

elszátmolás

az alábbiawa:

közegészségügyet veszéIyeztető vizminőségi problémákfeltlrása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenrly ezés csökkenté se stb. ) me go l dás ában val ó e gyüttmiiködé s ;
a vizikőzművek állap oténa, meghibásodására utaló jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elháritásával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáItatási díjak meghatálozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedése k, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasrtők vízdijfizetési hajlandóságának növelésére irányulÓ meggyőzés, a
oi3natraetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kózszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
területén a fogyasztők az egy szétmlázási
- a köniimény, ha az Ónkormányzal
^"g
időszakra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
íámogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré szesült fo gyasztók a szolgáltatás i díj hátral ékukat csökkentsék.

VI.

A

szerződés időtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés hatfuozatlan időtartamta szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
jogosult, ide
szétmított10 éves időtartamon beltil 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
brármelyik fél részére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszÜntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg,
2.1Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azornalihatállyal,ha a VáIlalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azomali felmond ás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett Írásos nYllatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
iágy körülmény megsziinteiésére kellő póthatáridőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

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

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vállalkozó az izemeltetésre vonatkozó jogosultságát elveszti.

b) a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

ó kizár őlago s szol gáltatási j o gát az Önkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1. pondának utolsó bekezdésében rögzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanús ító körülmény be á1 l.
a Vál

Ia

l ko z

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szeruődő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tuzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31,) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszüntetni.
4.1

YII.. Zár ő rendelkezések

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások útján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
íigyelemmel rendezni, és errnek során a megálIapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
rrregailapoaások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják kéPezni-

|.l

2.1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Űton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Bbrsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
kérdéskörbán Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tátgyalás, egyeztetés alaPján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénlelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek Ű' e*en5rtelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ák,

A B9RS6DVÍZ Zrt. nevében ellárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegYzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalméí,(annak aIáírásat
megel|zően;á nons oDvÍZ Zrt.Igazgatőságamegtátgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláftásának napjával lép hatályba, tekintettel arra, hogY az
jőváhalYta, a
onkormányzat Képvtselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BORSODVIZ Zrt-t aközszolgáhatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

a\áírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzaí Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz, mellékletét képezi(k).

e

tátgyban született batfuozata(I)

a

jelen

Ielen szerződés a szerzödésben megielölt mellékletekkel együtt érvényes.

Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogntézménytszabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közrrrűves szennyvizelvezetésről szőlő 38ll995. (rV.5 ) Korm. rendelet foglalt

rendelkezések az irányadók,

Miskolc, 20ll. november 29.
Ronsont,iz

ölxORllí

BoRSoD

yzat

iLászlő

\} zATl KóZüZt.ilI

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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