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képviseletében:KőcziánGyula polgármester
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cégsegy zékszám: 0 5 - 1 0-000 1 42
képvi se letében : Fic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mínt üzemeltető/váll alko zó v agy ka zs zol gált ató

az alulírotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések
(4) bek-e, A helyi önkormány zatokől szóló 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§
,'ai^Á'uzötv,8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapjan -avízgazdálkodásról szÓlÓb)
aa,§ Q) bek,
1995. évi Lvil. tv."rüvauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja" továbbá
adoít telePÜlés
pontja a helyi onkonnányzat köte|ezóen ellátandó feladatának minősíti az
1./

lakott területén

ivővizminőségű vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővizellátás kÖzszolgáltatás
f ormáj áh an tö rténő me

gs

zerve

z és

ét é s el|átását,

hogY
Felek rögzitl,k- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-,
25. napjan kelt
i órkor*ányzat más <inkormányzatokkal együttműködve 1994. januáff állami
tulajdonú
egyes
az
alapitő okirattal léttehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként, hogy
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásárőI szóló jogszabálY szerint aZ érintett
tulajdonba
tiniormányzatok részéíea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzati
apportáltak.
adott helyi v íziközmúveket az ü z e m e l t e t ő r észv énytársaságba
2.1

megkÖtéséig- az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás
Ónkormányzat, illetve a
aiábbi bekezdésben emüiett közbenső időszákot ide nem értve - az
léútaeI az ivővíz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatási feladatokat.
Felek a közbenső időszakra utalva rögzítlk, hogy 2010, január l_jére vonatkoztatva_az
Zrt,
Ónkormányzat ráutaló magatartásáva| hozzájárult althoz, hogy a BORSODVIZ
a
el
lássa
egyszemélyes tulajdon ában állő Gw_Borso dviz ]Kft. helyett az Üzemeltető
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat,
bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, sem a fenti
ellátási, azaz
körülírt siotgiltito váltái[or nem foglalták írásba a közötttik fennálló közfeladat
rÖgzítik,
közszolgáltúsi jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten

hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt,
Szerződő felek megállapítják, hogy,a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9 § (2)
bek. d) és e) pontjában foglait felhatalmazás alapján koncessziós pályázatí eljárás nélkül
került-sor, tekinteííe|arra. hog_v a Megrendelő Észtulajdonosa (részvényese) az egYébként
kizfu őlago san önko rm ány zatoi rul aj do náb an ál 1ó B o R S o DY ÍZ Zrt- nek.
3.1

A

jelenszerződéscélja, hogy a Megrendelő/ÓnkormányzaíközfeladatakéntmegbatározoÍt
formájában, az
továbbiakban a jelen
üzemeltető' áItal teljesített szolgáItatás
pontban körülírt szolgáltatást s z o l gál t at á s n ak v agy s z e r z Ő d é s t ár gyának nevezve. )
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízeI\átást közszolgáltatás

útján biztosítsa, (A

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt, Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartarnig a szerződésiárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében Üzemeltetési
szerző dé st köt a v á l l a t ko z ó v a l a v o natko ző kö zf eladat ellátás a érdekéb en.
A Váttalkozó a jelen szerződés a|apján kizárőIagosan jogosult és kÖteles az I. 3. Pontban
meghatározott sáolgáItatási tevéken}ségetaz Ónkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,

Ll A

teljesíteni.
VáIlatkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb I'ntősági ár
terÜletén
formájában -"ghutárorott szolgáltatási ellenértéketaz Onkarmányzat kÖzigazgatási
j
iako a szolgéittatást igénybevóvő - magánszemélyektől, jogi személyektői, intézmér'yekiől,
szervezetektói (továbbiákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni.

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szolgáltatásÍ) szerződést
kötni, továÉbá a fogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyra írányadő izletszabálYzatot alkotni.

A

köteIes törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közÜzemi szerződést a
jogviszonY létrejöhet a szerződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő

A Közszolgáltató

felek ráutaló magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül kÜlÖnÖsen

a

fogYasztő
valamint az
csatlakozási ponton keresáül történő víziközmű rendszerbe valÓ csatlakozása,
állása.
önálló fogyasztőímérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

2,1 Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges eszkÖzÖk,
a
berendezések, víziközÁűvek a közszolgáltató aég vagyonát képezik, különösen,

szolgáltatás teljesítésébezszükséges vízíközművek (nyomvonalas létesítmények,a

csatlakozási
szoígáItatás ellátásáho z rend,e|t épüleiek, építmények,technológiai berendezések,
eszközök,
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi

teljes kÖrŰ,
3.1 A Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízíkÖzművek
(IV,25.)
2Il2002.
folyamatos és szakszetű működtetése a vizlközművek üzemeltetéséről szőlő
KöViVM rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően.

jogosult a szerződés tárgYaként
4,1 Váltalkozó a szerződés időtartama alatt kizfuőlagosan
a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alaPjan
az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltataÁi aiiau beszedéséie. A szetződés időtartama alatt

kizárőlagos jog illeti fr€g, hog}, az Onkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyasztóktől származóan jör,edelemre tegyen szert. A kizfuőlagosság kiterjed arra is, hogY az
üzómettető az ónkorntányzar közígazgatási határaín belül, a fogyasztőval kötÖtt
me gállap

od

ás alapj án

b e

köt

és

eke t v

é

gezzen, szolgá|tatás át b ővíts e.

kötelezeltséget r,állal. hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alat| tulajdonosként a jő gazda gondosságával
k".Jii, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dilak
beszedésévelbiztosítotí fedezet esetén - felűjítja, bővíti.

A Vállalkozó

5./ Felek rögzítik, hogy a jeien üzemeltetési szerződés megkötésekor az átakmegállaPÍtásárŐl
szőlő 1990, évi LXVÚ. tv. s,§ (i) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
jogszabályi követelményeknek, a jelen
fed,ezetet nyújtson
megállapítani, hogy

M

- a

szűződésnek, illeú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlŐ kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
b)

c)

vállalko zásba vont vízlközmú működtetése körében felmerülŐ kÖltségeket
(hibae lhárítás, ké szenlét, ügyfé l s zolgálat stb.),
a vállalkoző izemeltetési ievékenységekörében igénybe vett múkÖdtető eszkÖzők
működtetésére, javítására, az elvárbatő és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
_ techno lő gíai színvonalúfej le szté sére,
me gál lapo dáson al apuló
a vatlaíuoza által alkalmazoíílmegbízotta megfelelő biztonságú és minőséget
garantil,ó szakmat felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges

d)

képzé s ér e, to v ábbképzé s ére,
az- územeltetésijogviszony alapjan

e)

a

0

fejlesztésére,
ijzleti nyereségre.
a Latékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos

díjaWa,
"felek

az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő

külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott vizikÖztrlűvek

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kÖzszolgáItatás
illetve
teljesítéiéhezbiáásított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,
ö nkormány zati támo gatást.
III. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak

A

1.1

Az ivővíz szolgáltatás és -kezelés díját, mint

legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,

mint árhatóság jogosult megállapítani.

az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlat)
kÖteles
Írásban
a
Vállalkozó
ármegálla:pítással eriített évet megel őző év december 15. napjáig

A

szolgáItatni.

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve ,az eddig gYakorolt
hogy aZ
díjmágilapítási módszerre utalva ui ónkormányzat tudomásul veszi,

A

díjajanlat - valamint

ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező víztkőzmű rendszerbe csatlakozott
alkalmazásra a
kenil
díj
egységes
vonatkozásában egisé gős őíjszámítási módszer, illetve
elvének me gfel el Ő en.
B oRS oDV íz zrt. át"prtás akor r ö gzítetí szolidaritás

Az

a

Kózszolgálraró jogszabálynak

és a

szeruődésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úg1. köteles megállapitaní a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

)nkormányzat

díj akat), ho gy az a tár gy é:, ke

zdő

napj átó

1

alkalma zhatő

le

gy en,

2.1 Amennyiben az Onkorntán1,:at atárgyévjanuár 10. napjáig alegmagasabb hatósági ár
megáIlapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
jogosult a közölt dijqanlatának
elmulasitan á, űgy a Vállalkozó - hatőságí ár hiányában me gfelelő szolgáItatási díj at fe s zámítani, i l letve érvényes íteni,
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatósági át
i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
megáIlapitására vonatkúo
".t
,rúu.r, a fogyasztók megtérítésiigén}t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
kártalanítanÍ.
érvényesíterr",úgy amulasitásban vétkes ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve

a Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

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

biztositja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII- tÖrvénY ,,A
vizgazáatkodáiiól", valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IV.25.)

KöViM rendeletnek megfelelően
bizto sítj a az üzemeltetés

fo

történjen,
lyamato s s ágát é s biztons ágát,

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
üzemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivovíz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az
mindenko ri minő s é gi kö vete lmén y ek b etartását,
gondo sko d ik a hálő zato n e l ő fo rdul ó üze mi hib ák elhátitás ár ől,
köteles a közművek által ellátott tenileten az ivóvízmennyiséget biztosítani a
r endelkezésre álló kap acitások keretein b elül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenriartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szeruődő felek megállaPodása alaPján
yíz- és csatornaművek országos szakrnai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadvánYban
a munka, amí a
meghatározott felújí-tásnaknem minősülő munkák, valamint mindaz
a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat
szerződés mellékletétképezi
-

kÖmYezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízÜgYi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasilővédelmi és egyéb hatósági
ő|,
kapc s o lattartásró 1, illetve ezen ügyek intézésér

Elvégzi a
I.3.1 yéleményezi az ivóvíz bővítési terveket (vállalkozőí hozzájáruIás).
közműe

gy ezteté seket

(gén, telefon, út, vi llamo s ener

gi a léte s ítés esetén),

megfelelŐen elvégzía
L4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének
fe l ad atokat,
szol gáltatáss al kap c s o l ato s l e o l v as ás i é s számlánási

reklamációk kivizsgálásárÓI,lehetőség
1.5./ Gondoskodik az eseíIeges fogyasztői panaszok,
p anas z o S t táj éko ztatj a,
szerint r endezé sérő 1, a ki vi z s g ál ás ere dm ény& őI a

I.6.1 Vállalkozó a szerződés teijes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akömyezetvédelmi biaosítást. tor,ábbá űz- és elemi kár elleni biáosítást is,

.l

Köztenileten végzeííhibaelhántási munkák elvégzéseután
eredeti állapot heiyreállításáról gondoskodni,
L.7

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ..tűrési kötelezettségét Vóllalkozó
szol gáltatási szer ző

dés b

en kö

t

e le

s ö gz
r

ít e

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

ni.

t.9,1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés rnódjriról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
megtérítésikötelezetts égétől.
1,10,1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károkmegtérüléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek ata, hogy a
b i zto s ítás i fe dezet me glét& ől me ggy ő ző dh e s s enek.

LlI./ A

Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásáről
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38ll995. (IV.5.) Korm, rendelet szabályozza.

2,1

A Megrendelő feladatai:

a

lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegftzetése nélkül
2,1.1 Meg7endelő

Yállalkozó részéteköteles teljesíteni.

2.2.

l A Me

gr

en

d e l ő kötelezetts

éget v állal, ho gy

az izemelíetésselösszefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a

fe|adathoz szükséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékfizetése nélkül
használj a, i gényb e ve gye.

az

ónkormányzar költségvetésébe sorolt intézmények,költségvetési szervek

szolgáltatásidíjhátralékárakészfizetőkezességetvállal.
közkifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási díjat
megftzeíi.

a

,l Az )nkormányzat kötelezi magát , hogy a szerződés fennállásán ak időtartama alatt általa
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített (ul ben:hazás) és tulajdonát képező
víziközművek hasznosítására, izemeltetéséteaz Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogy az alább
meghatátozott mértékszerinti használati díj megfizetéséreaz Üzemeltető váIlalkozik, illetve
támogatottberuháaások esetén atámogatő az (Jzemeltető kljelölését nem ellenzi.
2.3

vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően a felek már most
megáilapodnak, hogy az temhaladhatja meg aberuházáshoz az Ónkormányzat áItal igénybe

Az új beruházásra

/

vett saját erő mértékét,az új beruházás Uzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget r,állal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges fol1,amatairól az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
flig getlenül táj ékoú.at1a.

V. E91 üttműködési kötelezettség
1./ Felek a szeruődés ferrnállása alaíí(illetve
alatt) fokozott e gyüttműkö désre kötelezettek.

Az eglüttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiaka

közegészségügyet veszélyezíető vízminőségi problémákfeltárása. megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés csökkentése stb. ) me goldás ában való e gyüttműködés ;
a vizíközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételekközlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorláíozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo ganato sítása;
a fogyasztők vízd,ijfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése, Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kózszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatla
meg az a könilmény, ha az Onkormányzal terüietén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek, Az Onkormányzaí segélyezési gyakorlaía (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré sze sült f o gy asztők a szol gáltatásí díjhátr al ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés hatánozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
szánnított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel aszerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnalihatállyal,ha a Vállalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozatíal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megsziintetésére kellő póthatfuidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
fellel Írásban közölt és az ellenérdekű fé| szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az atábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az üzemelteté sre vonatkozó

j

o

go

sultságát elveszti,

b) a Megrendeiá súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőIagos szolgáltatási jogát az Önkormányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében úgzített-az Onkormányzat együttműködési
kötelezettségének a me gsze géséttanúsító konilmény beáll.

l

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző 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
közölt, indoklás nélküti felmondás útjan megszintetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
fig; elemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban ftgzíteni, amely
1,1 Szerződő

megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni.
2.1 Amernyiben a szerződő felek közötti

jogvita rendezéséretárgyalásos úton, egyeztetések

keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, ugy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi

Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e

kérdéskörben Vállalkozó
előkészíti.

a

Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

r

endelkezéss el póto

lj

ak.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőságelnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmétt (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt.Igazgatősága megíárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
Onkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváha1yta, a
BORSODVIZ 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

J elen szerződés a

szerződésben meg|eltilt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályomnt kérdésekben a Ptk. és - e jogíntézménfiszabályoző egyéb hatályos jogszabáúyokban - kiilönösen a Vgl., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
kózműves szenrtyvízelvezetésről szőlő 38lI995. (rV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irrányadók.

Boldogkővaralju
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Boldogkővaralja
Kőczíán Gyula
polgármester

Miskolc, 20ll, november 29.

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

