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0 5-1

az alulitotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatokől szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) s.5 (4) bek-e, iaÁrrni * ötv. s.5-1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapjan - a vízgazdálkodásrÓl szóló
bek. b)
1995. évi LyII. fv."(továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q)
telePÜlés
adotl
az
pontja a helyi tinkormányzat kötelezien ellátandó feladatanak minősíti
1,/

lakott területén

ivővizminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
formáj áb an tö rténő me g s zerve zé s ét é s ellátását,

a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogY
á, ónkor*Znyzat más önkormányzatold<al együttműködve 1994. januér 25. naPján kelt
tulajdonú
alapitő okirattal létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként, hogy az egyes állami
érintett
aZ
jogszabály
szerint
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő
onlormányzatokrészéíeayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzati tulajdonba
2,1 Felek rögzítik _

ad

ott

he

lyi

v ízikö zműveket

az Ü z e m e l t e t ő r észv énytár s aságb a

app ortáItak,

Felek megáIlapítják, hogy az üzemeltető alapitásátől ajelen megállapodás megkÖtéséig- az
illetve a
alábbi bekezdesben emúiett közbenső időszakot ide nem értve - az Önkormányzat,
ivőviz
el
az
Látta
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéteaz Üzemeltető
szolgáItatási fel adato kat.

Felel a közbenső időszaba utalva rögzítlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
onkormányzat ráutalő magatartásával hozzájárult a}thoz, hogy ? BoRSoDvIZ Zrt,
egyszemélyes tulajdo nában áIlő GW-Borsodvíz

továbbiakb an az

ivóvíz

Kft. helyett az

Üzemeltető lássa

el

a

szolgáItatási feladatokat,

Felek megáItapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben

azaz
körülírt szotgáttitd váltáikor nem foglalták írásba a közöttük fennálló kÖzfe|adat ellátásÍ,
rÖgzítik,
közszo1gáItúsi jogvis zony gyakoroú tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten

nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
I.rcgy az (Jzemeltető szolgáItatása folyamatos, éS a
megfelelően történt.
szerződés megkÖtésére a Vgt, 9,§ (2)
Szerződőfelek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési
koncessziós pályázati eljaús nélkül
bek. d) és e) pontj,auÁioelatt-rerrátatmazás alap.án
(részvényese) az egyébként
került sor, tekinte ttel arra, hogy a Megrendelő r9s?!u)a)ynosa
B9RS oDyíZ Zrt_nek,
kizárőlagosan onkoÁ inyruto{i"lajdonában álló
3,/ A

jelen szeruődéscélja, hogy

kÖzfeladataként meghatározott

a Megrendelő/ÓnkormánYzat

körülírt ivővízellátást közszolgáltatás formájában, az
(A továbbjakban a jelen
üzemeltető által teljesített szolg áItatás űtján btztosítsa.

a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában
pontban körül

írt szolgáItatást

sz

oigál t at á s n ik v agy

sz

e

r z Ő dé s

t

ár gy án

a

k nevezve, )

II. Megállapodás
szerződésben meghatározott
Megrendelő a vgt, Hivatkozott rendelkezései alapján a
szolgátíúás ellátása érdekébenÜzemeltetési
időtartamíg a szerződés tárgyaként meghatározott

Ll A

eladatellátásaérdekében,
és köteles. az L 3, pontban
A Váltalkozó a jelei szerződés alapján kízárőIagosan jogosult
az oikormányiat közigazgatási területén ellátni,
meghatározott szolgál tatási tevékenységet
teljesíteni.

szerződés{küavátlatkoríiotavonatkozőközf

ellenértékekéntlegmagasabb hatősági ár
Vátlatkozó jogosult az áltaianyújtott szol,gáItatás
az ÓnkormánYzat kÖzigazgatási terÜletén
fotmájában meghatározott szolgiltutari .tt"nZrtéket
_
személyektőI, íntézményektől,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszemélr9kjő.l.,.roei
szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni,
szervezetektől (továbbákban: fogyasztók)

A

(szolgáltatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közúzemi
jJgvisro nYrairánYadő izletszabálYzatot alkotni'
kötni, továbbá" r"gYir"tár.r.a1 kapcsolatos

A

kötendő közüzemi szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyas_ztőval
láiesítendő jogviszonY létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglatják azzal,hogy a f"gúr"Űi.kal
a fogyasztő

A közszolgáltató

magatartásnak minősül különösen
rendszerbe valÓ csatlakozása' valamirrt az
csal'akozási ponton keresztül történő vízikozÁű

felek ráutalő magatartásával

ir, nauiutá

önállófogyasztóimérőhelykialakításaésaKözszolgáltatórendelkezésreállása.

szükséges eszkőzök'
2,1 szerződő felek rögzíttk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, víziközűűvek a Kozszolgál|ató "éq
iirit ormuréu (nyomvonalas 1étesítmények,a

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

építmények,technológiai
szolgáltatás enatasatro) r|sndeltéptiletek,
J, a szolgáItatásba bevont e gy éb tár gyi eszközök,

berendezések' csatlakozási

;;Ö

közcéIű vizlközművek teljes körű'
Váltalkozó feladata a szerződés tárgyát képező
3.1
(IY,25')
vízlkőzmíivók tizemeltetéséről szőló 2712002,
folyamatos és szakszerű működtetése a

A

rtivivvrrendeletbenrögzítettkövetelményeknekmegfelelően.

4,1VáltalkozóaszerződésidőtartamaalattkizárőIagosanjogosulta,szerződéstargyaként
siaeatitasot_::T:!:,"xn::ui?:",T,r:}:
definiált szolgáltatás teljesítésére,és u ie|esitett
alatt az Üzemeltetőt

Xr:ffi;:r::;'::#;;r;i:";"il;i;;.;).ae,e,r.

A

szerződés időtartama

kizárólagos joe illeti ffiog, hogy az Onkormányzat közigazgatást területén belÜl a
fogyasiőktai siarmazóan jövedelemre tegyen szert. Akizárólagosság kiterjed arra is, hogY az
UÍŐmeltető az ónkormányzat közigazgatási hatfuain belül, a fogYasztőval kÖtÖtt
me

ás alapj án

g ál 1 ap o d

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szo\gáltatás át

b ő

vít s e .

Vállatkozó kötelezettséget vál|al, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a
u"rJ{i, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként kőzzétett dijak
b e szedé sével biáo síto tt fedezet e setén - felújítja, bővíti,

A

Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az átak megáIlaPÍtásárÓl
úgy kell
szőlő 1990, évi LXV-Ú. tv. s,§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat
_
a j?gs?abáIyi követelményeknek, a jelen
megáIlapitani, hogy az fedezetel nyújtson
magas minőségét
sze|ződésnek, illetve a felbasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatáS
kÖltségeke,
felmerÜlő
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a
(hi

vállalko zásba
b ae

vont viziközmű

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

lh ár ítás, ké szenlét, ü gyfé l s zo 1 gál at stb, ),

b) i vátlalkoző izemeltetési tevékenyreg"

c)

körében igénybe vett működtető eszkÖzÖk
kötött külön
működtetésére, javííására, aZ elvárbatő és a megrendelővel
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfejlesztésére,
a iallaikoza áhal alkalmazottlmegbízott a megfelelő bíztonságu és minőséget
garantá!ő szakmaí felkészültségűszakemberek alka|mazására, azok szükséges
képzésére, továbbképzé sére,

d) az územ.it.térijogviszony
díjakta,

alapján

e) a"felek külön megállapodása

az ellátásfelelős önkormányzat

alapján megállapodott

részére fizetendő

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
nyereségre,
a ilatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos izleti

venni a közszolgáItatás
szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként kell figyelembe
:ll^},,^
-^L!^:
ellentételezésérekapott költségvetési, iilletve
költsések
sége
teljesítéséhezbiztosított,

A
ö

nko rmány zati tálmo gatást,

ilI. Díjajánlat, hatósági

ár, szolgá|tatási díjak

és -kezel és díját, mint legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,
j o go sult me gállapítan|

Ll Az ivővíz szolgáItatás
mint arható

s

ág

z

szikséges díjetőterjesztést (továbbiakban: dijajánlat) az
napjáíg a Vállalkozó Írásban kÖteles
armegállapítással ériritett évet megel őző éidecember 15.

A

hatósági árak megállapításáho

szolgáltatni.

_ valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gyakorolt
tudomásul veszi' hogy aZ
dijmLgalapitási módszerre utalva ; ónkormánYzat

A

dijajánlat

csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező víziközmű rendszerbe
díj kenil alkalmazásra a
egységes
vonatkozásauur, .giúis díjszáűtási módszer, illetve
óó' íz zrt." hűtásakór r ö gzített szo l i daritás elvének me gfelelő en,

BóRi

önkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szetződésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitaní a legmagasabb hatósági árat (szoIgáltatási

Az

dii akat!, ho gy az a tár gy év kezdőnapj átó

l alkalm a zhatő

le gy

en,

2.1 Amennyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatősági ár
értesítését)
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles
elÁlasztan á, űgy a Vállalkozó - hatősági fu hiányában - jogosult a közöIt dijajánlatának
me gfe l e l ő szol gáltatási díj at f elszámítani, i etve érvényes íteni.
1 1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági át
KÖzszolgáltatóval
megátlapítására vonatko-ro n.t i felróható mulasztásával összefliggésben a
jogosult
szerv szankciókat
,r.Áb.n a fogyasztők megtérítésiigény.t, bfumely ellenőrzésre
kártalanitani.
érvényesíten.,úgy a mulasitásban véikes ónkormányzat köteles az Üzemeltetőt

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1
1

A

.1./

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

Vállalkozó feladatai:
Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, errnek keretében:

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vizgazááíkodáJiól", valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IY.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
birto sítja az územelteté s fo lyam ato s s ágát é s b iztons ágát,
megfelelŐ
akkreditált laboratóriummal a 2tl2O02. (IV.25.) KöViVM rendeletnek
azizemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság gal tvővízvizsgáIatokatvégez, ellenőrzi

biztosítja, hogy

mindenkori minőségi követelmények betartását,
rázemi hib ák elhár ításítr őI,
go ndo sko d ík a háIő zato n e l ő fordu lő
a
köteles a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenrúartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellőnőrzéseket, beállításokat. szerződő felek megállapodása alapján
Szakmai SzÖvetsége
karbantartásnak minősülnek a Yiz- és Csatornaművek Országos
című kiadvanYban
Karbantartása
áItal kiadott Tátgyi Eszközök Felújítása,
a rnunka, ami a
meghatérozott teftjíÁsnak nem minősülő munkák, valamint mindaz
törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat a

számviteli

szerző dés mellékletét képezí,

kömYezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági
kapcsol attartásró l, i l letv e ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
I.3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozói hozzájárulás),
közműegy eztetéseket (gáz, telefon, út, villamo s energia

l

éte sítése s etén),

elvégzi a
és a lakoss ági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelően
fe l adato kat,
s zol gáltatás s al kapc s o l ato s e o lvas ás i é s számIéuási
1.4.1

A közületi

1

esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásárÓI,lehetőség
t tq éko ztatj a,
szeint r etdezés ér ől, a kiv izsgá1 ás er e dm ényér őI a p anas zo s

1.5./ Gondoskodik

az

L6.1 Vállatkozó

a

akömyezetvédelmi

szeruődés teljes időtartaméra felelősségbíztosítási szerződést kÖt, beleértve
biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

I.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
g o ndo sko dni.
e re deti ál l ap o t hely r e áIIítás áró l

L8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogYasztőval kÖtÖtt

szolgáItatásiszerződésbenkötelesúgzíteni,
nem
1.g.l Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyaszíőkat a hibabejelentés módjárÓl,
kÖltségek
rendeltetésszení izemelíetés miatt történt áeghibásodás esetén a felrnerÜlt
me gtérítésikötelezetts égéről.

1,rc,l Vátlalkozó saját koltségére gondoskodik azúzemeltetésből eredő károk megtérÜléséhez
arra, hogY a
sziikséges biztosítások megliotéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
bizto síiási fedezet meglétérő 1 me ggy őző dhes senek,
szerződés megkötésével,
1.11.1 A Vállatkozó egyéb, űzeme|tetéssel, illetv e a közüzemí
jogait
a kÖzműves iv.ŐvizellátásuŐI
valamint a fogyasztőt*áí up.rolatos kötelezettségeit és
szabálYozza,
és aközműves szennyv ízelvázetésről szóló 38llgg5. (N,5.) Korm. rendelet

2.1

A Megrendelő feladatai:

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
megfizetése nélkiil
szükséges fogyasztókkal Úp"solaios adatszolgáltatást ellenérték
Vál t alko z ó részéreköteles telj esíteni,
2.1.1 Megrendelő

2.2.1

a lakossági

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaetharítás, karbantartás, felújítás) a
ellenértékftzetése nélkÜl
feladathozszükséges mertÓ[ig a település közterületeit külön
használj a, i gényb e ve gye,
sorolt íntézmények,költségvetési szervek

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen

az

ónkormáiyzar ítiltségvetésébe

i díj hátral ékára ké szfizető keze s s é g et vál al,
alapulő) szolgáltatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány mégáilapodásán
megfizetí,
szo| gáltatás

1

femáIlásának időtartama a|att áItala
2,3,l Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés
és tulajdonát képező
(űj
(saját forrásból vagy tárrrogatás felhásznil{sával) létesített benthazás)
ki, feltéve'hogy az alább
viziközművek hasznos ítására, izemeltetésére aá Üzemeltetőtjelöli
Üzemeltető vállalkozik' illetve
meghatírozott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetésér,e..az
(Jzemeketőktlelőlését
nem ellenzi,
iáőoguronberuhánások esetén atámogatő az

8

már most
ztatott üzemeltetői hasznáIati díjat illetően a felek
beruházásra vonatko
-*
igénYbe
n"^haladbatja meg aberuházáshoz az ÓnkormánYzat áltaI
megállapodnak, hogy

Lz nj

vett saját erő mértékét,az űj beruhéaás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartarnához
arányosítva.
Az Önkormányzat kőtelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhéaás lényeges folyamatairől az Uzemelreót az esetleges használati megállapodástól
fiig g etl enü l táj ékoztatj a,

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre kö te l e z ettek.

a szerződés megszűnése esetén az

Az egyittműködési kötelezettség kiterjed a különösen

elszátmolás

az alábbiakra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémák feltarása, megoldása;
a természeti erőfonások környezettudatos felhasználásara tekintettel a takarékos
vízszolgáltaíási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenny ezé s c sökkenté se stb. ) me go l dás ában való e gyüttműködé s ;
a vizlközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havátia események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése, Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszaka számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetést
késedelembe esnek. Az Ónkormányzaí segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült fo gya s ztók a szol gáltatási díjhátral ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
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 szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszenien indokolja a szetződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnalihatáIlyal,ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha

2.1

a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez íntézettírásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körüimény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.
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3./ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő ttizésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fél szeruődésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetní a szerződéskötésétől számitott 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó
a V ál

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az izemelteté sre vonatkozó

j o go

sults ágát elve szti.

Megrendelő súlyos szeruődésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizarőIagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében rőgzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására'vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjfua (december 31.) vonatkozó, fuásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszúntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
1.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerulő vitás
megkísérlik tárgyalások ,útlán, egymás érdekeire kölcsönös

kérdéseketés problémákat
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák 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 Varosi
Bírőság,illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Bíróság iiletékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vátlatkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényes marad.
Felek az érvénylelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerirí. egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolj ak.

A B6RSQDVÍZ Zrt, nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODVÍZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szeruődés az okirat aláírásának napjáva| lép hatályba, tekintettel ata, hogy az
ónkoimónyzaí Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatétrozatáva| jővőhagyta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláításáraf elhatalmazta,

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző
egyéb haüílyos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közrrűves szenrtyvízelvezetésről szőlő 38l1995. (N.5.) Korm.
foglalt
rendelkezések az irrányadók.

rendelet

Bekecs, . 48.ü... iA.].5

Miskolc, 20ll, november
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BORSODVIZ
Ficsor Miklós
ígazgatőság elnöke

