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az alulír ott helyen

és

nap on,

az alábbi feltétel ek szerint

:

I. E|őzmények, bevezető rendelkezések
I.1 Ahelyíönkormányzatol<rőIszőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) S.9 (4) bek-e, valamint az Ötv. 8.§ (3) bek-ben foglalt felhaíalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ Q) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek, b)
pontja a hetyi őnkormányzat kötelezően ellátandő feladatának minősíti az adott település
iakott területén

ivővíz minőségű vízre vonatkoző előításoknak megfelelő ivővízelláúás közszolgáltatás
f

ormáj áb an

tö

rténő

m

e g s

zerve zé sét é s ellátás át.

Felek rögzítik - a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében -, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatol<kal együttműködve 1994. jarnár 25, napján kelt
alapítő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes államí tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásfuől szőlő jogszabály szerint az érintett
önkormányzatok részére a Vagyonatadő Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott he lyi v ízikö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv ényláts as ágb a app o rtálták.
2.1

Felek megáItapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkötéséig, az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztők tészéreaz Üzemeltető látta el az Ívővíz
szolgáltatási fel adato kat.

Felek a közbenső időszaka utalva ftgzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztalta az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájárilt ahhoz, hogy a BORSODVÍZ Zít.
egyszemélyes tulajdonában áttő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
to vább i akb an az iv őv íz szol gáltatás i fel ad atokat.
Felek megáIlapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a kcizotttik fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáItatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten úgzítik,

jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.

Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítjak, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a
nélkül
eljarás
és e) pon{auű toglatt renrátatmazás alapján koncessziós pályazati
bek. d)-sor,
unu, hogy u Megrendelő tésztulajdonosa (részvényese) az egYébként
tekint
került
"ál
kizár ő|ago san ö nko rm ány zatok Íul aj do nab an á1 ó B o RS oDv ÍZ Zrt- nek.
1

3,/ A

jelen szerződéscélja, hogy

közfeladataként meghatározott

a Megrendelő/Ónkormányzat

aygt.4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővizellátást közszolgáltatás formitlában, az
a jelen
üre"melrcta' áttut teljeiitett szoIgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
e.)
pontban körülírt szolgáItatást s z o Íg ál t a t á s n ak v agy s z r z Ő dé s t ár gy ának nev ezv
e

II. Megállapodás

Megrendelő a ygt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés tárgyakéntmeghatározott szolgáltatás ellátása érdekében

Ll A

eladatel!átásaérdekében.
szerződés{k&avállalkozó,valavonatkozőközf
jogosult és kÖteles azI.3. Pontban
kizarólagosan
jelen
alapján
szerződés
A Váltalkozó a
teruletén ellátni,
meghatározoft slolgáltatási tevék.n}reg.t az Onkormányzat közígazgatási
teljesíteni.

batősági ár

Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáItatás ellenértékekéntlegmagasabb
az Ónkormányzat közigazgatási teniletén
formájában űgprutarorott szolgiltutá.i
"ll.nertéket
j
jogi személyektől,,intézményektől,
lakó a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől,
(vízd$ beszedni.
szervezetektől (továbbákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

szerződést
Kc;zszolgáltató jogosrrlt és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szolgáltatáSÍ)
alkotni,
izletszabálYzatot
jógvis
irányadő
zonyra
kötni, tovaÉbá a fogy"asztőkkal kapcsolatos

A

szerződést a
köteles törekedni ana, hogy a fogyasztóval kötend Ő kÖzúzemi
a szerződő
jogviszonY_
létrejöhet
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal létesítendő
a fogYaszÍŐ
felek ráutalő magatartásá,val É.Ráutuló magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen

A Közszolgáltató

való csatlakozása, valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízlközmú rendszerbe
állása.
önálló fogyasztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

2.1 szerződ,ő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszrikséges eszközök, a
különösen,
berendezések, víziközÁűvek a Közszolgáltató cég vagyonát képezik,

a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas, létesítmények,

,roígiltutás ellátásáho z rendelteptiletek, építmények,technológiai
po"át) és a szolgáltatásba bevont egyéb targyi eszközök,

berendezések, csatlakozási

teljes kÖrŰ,
Váttalkozó feladata a szerződés tárgyát képező kÖzcéIÚ vízikÖzművek
szóló 2Il2002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerúműködtetés e avizíiőzművek územeltetéséről
KöviVM rendeletben rögzitett követelményeknek megfelelően.

3,l

A

jogosult a.szerződés tárgyaként
4.1 Vállatkozó a szerződés időtartama alatt kizérő|agosan
alapján a hatóságí árkéo1.
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáLtatások
szeruődés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megáIlapitott szolgáltatási díjak beszedéséie.A

I
V

területén belül a
kizárőIagos jog illeti ffi€g, hogy az Ónkormányzat közigazgatásí
kiterjed arra is, hogY az
iogyurridktai ríarmuróan jö-vedeláre tegyen szert. AkízaúIagosság
közigűgatási határain belül, a fogyasrtőva| kötött

üzemeltető
m

eg

ál ap
1

o d

az

onkormznyzat

ás alapj án

b

ekoté s eke t

v é gezzen, szo]l

gáltatását

b ő

víts e,

vont_ vizikÖzműveket
kötelezettséget váIlal,hogy a je\en szeruődés te§esítésébe
jó
gazda gondosságával
a
és egyéb eszközöket a s;eruődé, r"n ríta, a alatt tulajdonosként
árként kÖzzétett díjak
kezeli, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági
_
beszedésévelbiztosíto tt fedezet esetén felújítja,bővíti.

A Vállalkozó

az árakmegáIlaPÍtásárŐI
Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor
azza|, hogY a díjat ÚgY kell
szőlő 1990. évi LXV-Ú. t". s,§ (1) bek.-ét tekintik irányidőnak
_ a j9qs?abáIyi követelményeknek, a jelen
megáLlapitant, hogy az fedezetet nyújtson
a szoIgáItatáS magas minőségét
szeruődésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfeielve felmerÜlő kÖltségeke,
korében
és biztonságot lehetővé tevő tevékeáységek kife.ltese
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

felmerÜlő
vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében
(hibaelh átitás, készenlét,ügyfétszolg álat stb,),
eszközök
a vállalkoző üzemeltetésiJevékenireg. koieben igénybe vett múködtető
kötött külön
működtetésére, javításfua, az eívaíhatdés a megrendelővel
_ technológiai színvonalúfej lesztésére,
megállapodáson álapuló
és minőséget
a váIla|koző által alkalmazottlűgbízott a megfelelő biztonságú
sziikséges
azok
garantáIő szakmai felkészülts égű szakemberek alkalmazására,
kÖltségeket

a) a
b)

c)

kép zésére, tov ábbkép zé s ére,

d)azizemeltetésijogviszonya?apjanazellátásfelelősönkormányzatrészérefizetendő
díjaWa,

e)

a felek külön

0

u

megállapod ása alapjén megállapodott

fejlesztésére,

iruretony gazdálkodás mellett elérhető méltányos

l l!

és elfogadott viziközművek
__,

.6'zleti nyereségre,

figyelembe venni a közszolgáItatás
szolgáltatásí dfiat csökkentő tényezőként kell
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiilásított, a költségek ellentételezéúre

A

önko rmány zatí támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak

a MegrendelŐ'
és -kezelés diját, mint legmagasabb hatósági árat
mint arhatóság jogosult megállapítani,

Ll Azivővíz szolgálíatás

(továbbiakban: dtlajánlat) az
hatósági árak megáIlapításához szúkségesdíjelőterj_esztést
15. napjáig a váltalkozó írásban köteles
armegállapítással erűtettávet megel őző éidecember

A

szolgáltatni.

gyakorolt

az üzemeltető alapitási körülményeire, illetve .az eddig
ónkormányzat tudomásul veszi, hogy aZ
drjmegállapítási l-nódr"".r. utalva ;
képező víziközmű rendszerbe csatlakozott önkormanyzatok
-aii,szaátasi
üzemeltetőnél a cégtulajdonát
a
módszer, illetve egysége_s díj kerül alkalmazásra

A

díjajanIat _ valamint

vonatkozásaun .girJgJ,
;ÖúöDúZ-z"7á{^őiásakárrögzítettszolidaritáselvénekmegfelelően,

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
(szolgáltatási
díjkalkulácíőja alapján úgy köteles megál|apítani a legmagasabb hatósági árat

Az

di1 aXat1, ho

gy az a tár gy év kezdőnapj

átó

l alkalma zhatő

le

gy en,

ár
2,1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a Legmagasabb hatósági
értesítését)
hiteles
megállapítására vonatkozó kótelezettségét (beleértve az Üzemeltető
jogosult a közölt dijajánlatának
elmulasztan á, űgy a Vállalkozó - hatősigi ár hiányában s íteni.
me gfe e l ő szol gáltatás i díj at felszámitani, i l etve érvénye
1

1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
a KÖzszolgáltatóval
megállapítására vonatko}o n.t i felróható mulasztásával összefliggésben
jogosult
szerv szankciókat
,"áb.n a fogyasztók megtérítésiigényt,. bármely ellenőrzésre
kártalanítani.
érvényesíterr.,,igy a mulasításban vetkei ónkormányzar köteles az Üzemeltetőt

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
L

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

l A Váll alko zó feladataí:

keretében:
1,1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVIL törvény

,,A
vizgazááIkodáiiól,,, valamint a38l1995,(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002,(IY-25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
birto sitja az územelteté s fo lyam ato s s á g át é s b izto ns ág át,
megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV,25.) KöViVM rendeletnek
azÜzemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság galivővízvízsgálatokaívégez, ellenőrzi
mindenkori minőségi követelmény ek betartását,
átr őI,
go ndo sko d ik a háIőLato n e l ő fo rdul ó üzemi hib ák elháritás
biáosítani a
ivővízmewtyiséget
az
köteles a közművek által ellátott területen
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewíaríásához elengedhetetlen
alaPján
megállaPodása
felek
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat, Szerződő
Szakmai SzÖvetsége
karbantartásnak minősülnek a Yíz- és Csatornaművek Országos
című kiadványban
karbantartása
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,
míndaz a munka, arni a
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint
szabálYzat a
szétmviteli tá*e"y szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott
szerző dés mellékl etét képezi,

biztosítja, hogy

víz'ügyi, kÖmyezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
őL
kapc so lattartásró 1, i lletve ezen ügyek intézésér

E|végzi a
L3.1 yéIeményeziaz ivőviz bővítési terveket (vállalkozői hozzájárulás).

létesítésesetén),
közműegye ztetéseket (gáz,telefon, út, villamos energia

megfelelően elvégzt a
köziileti és a lakoss ági fogyasztők felé a saját ütemtervének
1,4,1
fe l adato kat,
szol gáltatáss al kap c s o ato s l e o lvas ás i é s számIéuási

A

1

panaszok, reklamációk kivizsgálásáróL,lehetőség
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói
panaszos t tájékoztatja,
szerint rendezésétől, a kivizsgálás eredményéről a

L6.1 Vállatkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akömyezefrrédelmi biáosítást, továbbá ti,lz- és elemi kár elleni biztosítást is.

L7.1 Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
ere

deti

ál 1 ap

ot hely r e áIIítás áró

1 g o nd o

a

Vállalkozó kÖteles az

sko dni.

1.8,1 Hibaelharítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatásí szer ző désb en köte l e s rö gzíteni.

a

fogyasztőval kÖtÖtt

1.9.1 Váttalkazó köteles t!4ékoztatní a fogyasztőkat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszení izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felrnerÜlt kÖltségek
megtérítésikötelezetts égérőI.

1.rc,l Váltatkozó saját ktiltségére gondoskodik az üzemeltetésbŐl eredő károk megtérÜléséhez
szükséges biztosítáiok megkötéséről, és lehetőséget biztosit Megrendelőnek arra, hogy a
b i

zto s ítás i fe dezet me glététől me ggy

ő

ző dhe

ss

enek.

l.ILl A

Váttalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közüzemi szerződés megkÖtésével,
valamint a fogyaszíőt*ái tapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közmúves ivővizellátásárŐI
és akőzműves szennyvízelvézeÉsrőlszóló 3811995. (ry.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2,1

A Megrendelő feladatai:

Megrendelő a lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáltatást ellenérték megfizetése nélkÜl

2.Ll

VálI alko z ó

2.2.1

r

észéreköteles telj esíteni.

A Megrendelő köteiezettséget vállal, hogy
hibaelharítás, karbantartás, feli|Ítás) a
nélkÜl
feladathozszi,ikséges morte[ig a település közterületeit külön ellenértékftzetése
használj a, i gényb e ve gye.
az óitoráaiyror kciltségvetésébesorolt intézmények,költségvetési szervek
szol gáltatás i díj hátral ékára ké szfizető keze s s é g et vál l al.
szolgáltatási díjat
a koikifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapul ő)
megfizeti.

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen

a szerződés fennállásának időtartama alatt áItala
kéPező
(saját fonásból vagy támogatás fehásználxával) létesített (újberuhazás) és tulajdonát
az
alább
jelöli
hogY
feltéve,
ki,
víziközművek hasznos ítás-ára, izemeltetésére az Üzemeltetőt
vállalkozik illetve
meghatározott mértékszerinti használati díj megfizetéséreaz Üzemeltető
ellerz|
nem
áőg4n1uberuháy2ások esetén atámogatő az Üzemeltető kljelölését
2,3.1

Az önkormányzat kötelezí

magéú,hogy

vonatkoztatatt územeltetői hasznáIati díjat illetően a felek már most
által igénYbe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg aberuházáshoz az Ónkormányzat

Lz új beruházásra

5

7

vett saját erő mértékét,az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott használatj időtartaméútoz
uányosítva.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új benshánás elhatározásakor, illetve a
berr,hazás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőí az esetleges hasznáIati megállapodástól
f ii g g etl enü l táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség

a szerződés fennállása

alatt (illetve
köte
l ezettek.
gyüttműkö
d
é
sre
al att) f oko zott e
1./ Felek

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiaba:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a természeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvarások,
környezets zenny ezés csökkentése stb. ) me go l dásában val ó e gyüttműkö dés ;
a vizíközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhá:rításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgált*ási díjak meghatérozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedése k, e gy ezteté s ek fo ganato sítása;

a

hajlandóságának növelésére iránluló meggyőzés, a
fogyasztők vízdíjfizetésí
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy szétmlázási
időszakta számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési

késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
tánnogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré s ze s ült fo gyas ztók a szol gáltatási díjháttal ékukat c s ö kkents ék.

VI.

A

szerződés id,őtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra sző| azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐ|
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
fel azonnali hatáIlyal, ha a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvanvalóan felhagy.
2.1 Felek

Az

a

szerződést abban

az

esetben mondhatják

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik féIhez ÍntézettÍrásos nYilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vágv ktirulmény megszüntetésérekellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fel.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tlizésével,a másik
fellel írásban kOzölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVáIlalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az üzemelteté sre vonatkozó

b) a Megrendelő súlyos szerződésszegése

j o go

sults ág át elv eszti,

esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ényzat megszegi,
V. i. pontjának utolsó bekezdésében úgzített, az Önkormányzaí együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.
a

4,1 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 napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüríetni.

YII. Zár ő rendelkezések
felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmenilő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktargyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni,
1.1 Szerződő

2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, űgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.
4,1 Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén aszerződés többi része érvényes marud.
Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű

rendelkezéssel pótolj ák.
5./ A BORSODVÍZ Zrt. nevében ellárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODYIZ Zrt. Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.

A

je\en szerződés az okirat aláírásénak napjával lép hatáIyba, tekintettel arr:a, hogy az
ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátrozatával jóváhagyía, a
BORSODVÍZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
aláírásáraf elhatalmazta.
Az ónkormányzat Képviselőtestületének e tárgyban született határozata(i) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6,1

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szenrtyvízelvezetésről szőlő 38ll995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.
Bükkszentkereszt,

Miskolc, 201L november 29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

