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MEGÁLLAPODÁS
rnely létrejött

etikxszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.

24.,

képviselő: Halász Rezső ), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

GW_Borsodvíz Kft. (3527 Miskolc, Tömösi u.2., cégjegyzékszám:05-09-008638, Adószám:
12573084-2-05, , képviselő: Ficsor Miklós ügyvezetó), mint korábbiVállalkozó
(g527 Miskolc, Tömösi u.2., égjegyzékszám: 05-10-000142, Adőszám:
ro72ag2-2_05, képviselő: Hámori Attiláné cégvezető), mint Vállalkozó között az alulírott
napon és helyen, azaíábbi feltételekkel:

BoRsoDVíz zrt.

1. Szeződő felek megállapítják, hogy Bükkszentkereszt település csatornahálózatának
üzemeltetése tárgyában Megrendelő és BoRSoDVizz*. között 1996. decernber 3o. napján

üzemeltetési szeÉődésjött létre, amelyet, 2003. február 10. napján felek úgy módosítottak,
hogy a Vállalkozó feladatait a GW-Borsodvíz Kft. látja el.

2.

Felek rögzítik, hogy a közművagyon hatékonyabb működtetése, a kóltségek hosszútávú
csökkentése eroexeoén a BORSODVÍZ Zrt, lgazgatósága 4l2oa9.1CI.12 határozatával a Felügyelő Bizottság egyetértésével-indítványozta, hogy a BORSODVLZZr1.2010.január 1,
napjáúd a GW-Borsodvíz Kft.-től teljes körűen,vegye át a szolgáltatásitevékenységet. Felek
ragzitir,, hogy e tárgyban a BORSODVÍZ Zít. közgyűlése előreláthatólag 2009.
decemberében dönt.

2ala, január 1.
a BORSODV|Z

a jelen szeződés 2. pontlára tekintettel megállapodnak abban, hogy
napjától az 1. pontban meghatározott területen a GW-Borsodvíz KfL helyett

3. Felek

Zrt. üzemeltessen,

4. Felek egyetértő aláírásával a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott üzerneltetési
szeződést a 3. pontban rögzített alanyváltozásra tekintettel úgy rnódosÍtják, hogy
Megrendelő 2o1a. január 1, napjától üzemeltetésbe adja Bükkszentkereszt telepÜlés
csaiomahálőzatát a BORSOOVÍZ Zrt.-nek, mint Vállalkozónak a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVll. törvény 9

§

(2) bekezdés e. pontja alapján.

Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt üzemeltetési szeződés jelen
pontban rögzített pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

5.

Felek rögzítik, hogy az üzeme{tetési szenődés 1. és 2,1. pontja helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

állapotban2üa.január 1. napjától 2024. december 31.
napjáig, azaz 15 évre üzemeltetésbe adja, Vállalkozó üzerneltetésbe veszi
Megrendelő tulajdonát képezö Bükkszentkereszt csatornahálózatát, a részletes
műszaki leltár szerint. A leltár és az átvételre vonatkozó jegyzőkónyv, jelen szerződés
1.) ,,Megrendelő megtekintett

elvá laszthatatlan részétképezi."

Szerződő felek kijelentik, hogy az üzemeltetésí szerződés 2.2. és 2.3. pontja heÍyébeaz
alábbi rendel kezés lép:

2.) ,,A Vállatkozó az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az üzerneltetés
időtartamára használati díjat fizet. Az önkormányzati használati díj jelen szerződés

a számla

szerinti árbevétel 15
leszámlázott szennyvízmennyiség."

szerinti időszakra

o/o-a,

A

használati díj alapja a

őI

F

es

.- tGfo,

2

?.4.' 2.5.
Szerződő felek megáílapodnak abban, hogy az üzemettetési szerződés

/

Pontja

helyébe az atábbi rendelkezés Iép:

a Vállalkozót
3.) ,,Megrendelő és Vállalk ozó rögzíti, hogy a beszedett csatornadíj
kedvezrnény nélkül 775
illeti meg. A csatorna díj 2o1O. évbán egységesen locsolási
költségeket, arnelYek a
Ft/m3 + vízterhelésidíj + AFA. Á díj tartalmázza mindazon
rendszer folyamatos működéséhez szükségesek,
fajlagos

tervezett
hatósági csatornadíj mértékeéventJ kiigazitásra kerul a alaPján,
előírása
ráfordítás és a Tárcaközi Bizottság támogatásiieltételeinek
adott tárnogatás a
Az állam által a lakossági c-satomádlak csökkentésére
üzemeltető olyan
Vállalkozót illeti, aki azt csar é célra használhatja fe!, Az állami tárnogatást
mértékben csökkenti a lakossáji csatornadíjat, amilyán mértékű
kap a lakosságifogyasztás után.
A vízterhetesi Oi.j-logszabály szerinti kiszámítása és beszedése az üzemeltető

A

kötelessége.

3, szernélynek nincs
Megnandelő szavatolja, hogy a csatornadíj vonatkozásában
a díjakat beszedje és
olyan joga, amely megaka dályozná azt, hbgy Vállalkozó
megtartsa."

szerződés 2,6' Pontja helYébe
Szerződő fele. megáItapodnak abban, hogy az üzemettetési
az atábbi rendelkezés lép:
4.) ,,AMegrendelő kötelezi magát, hogy az üzemeltetési

szeződés idótartarna alatt a

csatomadíjat Vállalkozó éventá deceilber 01, napjáig beterjesztendÓ,díjkalkuláciÓja
rendelettel állaPÍtja meg,
alapján minden év december 31. .napjáig képviselótestületi
rnelyek évente
A megállapított díjak közzététele Önr.órrianlzati rendeletben történik,
jelen szerződéshez csatolandók,

és 4, pontjában az alábbi
Fetek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésí szerződés 3,
rendelkezés lép:
5.) ,,A

Vállalkozó feladatai:

ennek keretében:
5.1. Köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni,

-biztosítja,hogyacsatomahálőzatüzemeltetéseaz1995'éviLVll.törvény
K9* rendelet és a
,,A vízgázdáikodásról,, valamint a 38/1995.(lV.5) rténjen,

_
_
_

/2oo2. (lV. 25. ) KöVi M rendeletnek megfelelóen tö
biztosítj aázvőmeltetés folyamatosságát és biáonságát,
gondostoáir a csatornahálózaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen
elvégzi
műnkákat, ellenőzéseket, beállításokat. szeződő felek
21

a

karbantartási

és
megállapodása alapján karbantartásnak minósülnek a víz_
kiadott
Csatomaművek országos Szakmai Szövetsége által 20o7,b?n .

rneghatározott
Tárgyi riirozor Felújít?sa, Kaóantartása című könyvben
ínunka, ami a
a
mindaz
valamint
felújításnaknak nem minősüló munkák,
számvitelitörvényszerintkarbantartásnakminősül.

- vállalkozó az évi fenntartási tervet tájékoztatásul benyújtja a
Megrendelőnek.
r__ __:_^l
- A Vállarxárá " díjkalkuláció beterjesztésével egyidőben beszámol az évi
elvégzett karbantartási és m unkákról,

vízügyi,
5.2.Gondoskodik az étet_ és balesetvédelmi, közegészségügvi,.
egyéb
és
kömyezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelrni
ügyek intézéséól,
nátoáagi szervekkel uáú r,"p.rolattartásról, illetve ezen

T

3

a

csatornahálőzatba bekapcsolt üzemi, gazdálkodó szervezetek,
intézmények által kibocsátott szennyvíz minőségének, mennyiségének el lenőrzését,

5.3.Elvégzi

a vonatkozó rendeletekben előírt gyakorisággal.

5.4.Véleményezi a csatornabekötési és bővítési terveket (vállalkozóihozzájárulás), a
közcsatomába bocsátható szennyvíz mennyiségének,minőségének rneghatározását,
a rendeletben foglaltaknak megfelelően adja meg. Elvégzi a közműegyeztetéseket
(gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).
5.5.A közületi díjas fogyasztók felé havonta, a lakossági díjas fogyasztók felé a saját
ütemtervének megfelelően elvégzi a csatornahálózali szolgáltatással kapcsolatos
leolvasási és számlázási feladatokat.

5.6.Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásáról,
lehetőség szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszost tájékoztatja,

5.7.A helyi kisátemelők üzemzavar elhárítása, azanban nern feladata azak
üzemeltetése,fenntartása, cseréje.

--

5.8.Vállalkoző a szeződés teljes időtartamára feíelősségbiztosításiszezódést köt,
beleértve a kömyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást
is,

5.9.Köztenjleten végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a Vállalkozó köteles
az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
5.10. Hibaelhárítási munkák,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó a fogyasztóval kötött
szeződésben köteles rögzíten i.

szo gáltatási
l

5.11.Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nern
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült
költségek megtérítésikötelezettségéről. "
6.) ,,Nem képezi a

Vállalkozó feladatát:

Az üzemeltetésre átvett létesítményenkivitelezési és szayatossági hibák
elhárítása, valamint hiánypótlási munkák elvégzése.
6.1.

\=

6.2. A gravitációs csatornarendszeren, a telekhatáron belüli, attól legfeljebb 1 m
távolságra telepített ellenőző aknának, vagy ellenőrző tisztítónyílásnak a
kimeneteli oldalán túli, belső hálózaton keletkező üzemzavarok, hibák elhárítása.

6,3. Azon beruházások megvalósítása nem kötelezettsége Vállalkozónak,
melyeket hatósági kótelezés alapján kell Megrendelőnek elvégezn ie,"

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeítetésiszerződés 5, 6. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

7.) ,,Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy azon lakossági fogyasztók
esetében, akik a csatornahálőzatra nem csatlakoztak rá, részükre talajterhelési díjat
vet ki."
Felek kijelentik és elfogadják, hogy az üzemeltetésí szerződés 7. pontja töfésre kerül.

] ,{T-, (
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés
alábbi rendelkezés lép :

8. Pontja helYébe az

idő

8.) ,,Jelen szeződés határozott időtartamra szól, így az 1. pantban.meghatározott
eltelte előtt csak a felek közös megegyezésével Írásban szÜntethető meg.

Megrende

lő a szerződést abban az esetben mondhatja fel azonnali hatállYal,

ha

Válíalkozó az üzemeltetésre való jogosultságát elveszíti.

A Vállalkozőt azonnali hatályú, rendkívüli felmondásijog illeti rneg, ha
a.)

A

Megrendető

ké pvi se l-őtestü

l

eti

re

az

előzetes díjkalkuláció alapján nern

nde etet decem ber
l

3

1-

i

haz

g a csatornad Íjat letően
il

b.) ha, az üzemeltetés nem Vállalkozó feladatát képező egYéb okból válik
lehetetlenné

c.)
.:

\L

Az

Megrendelő a beruh ázások megvalósítása érdekébena használati díj

60o/o-át nem különíti el.

azonnali felmondás jogát szerződő felek

nyilatkozattal gyakorolhatják.

a

másik félhez intézett Írásos

"

az
Szecődő fetek megátlapodnak abban, hogy az üzemeltetésÍ szerződés 9. Pontja helYébe

alábbi rendelkezés lép:

9,) ,,Váltatk oző az üzemeltetési szeződés lejárta, vagy bármi egYéb okból tórténő
mégszűnéseesetén a rábízott szennyvíz viziközművet működőkéPes állaPotban figyábmbe ueu" á normál kopást, elhaóználódást - adja vissza Megrendelő részére.

Szerződő fetek megáíIapodnak abban, hogy az üzemletetési szerződés az alábbiakkal

kiegészül:
1

0.

1.),,Megrendeló feladatai:

saját költségére gondoskodik megfelelő

mértékű
tűztovábbá
felelősségbiztosítájról, beleértvá a kömyezetvédelmi biztosítást,
és elemi kár elleni biztosítást is.

Megrendelő

Amennyiben a károkat a Megrendelő tulajdonát képező létesítrnényekállaPota,
Megrendeló felé jelzett
vállálkozó beruházási Javaslatainak, vagy
kivitelezési hibák figyelmen rivut nagyása okozta, Úgy Megrendelő rnentesíti
személyekkel szemben
Vállalkozót bárminemű szavatosiág alól
jogosult a
amennyiben a biztosító felelőssége még nem áll be. Vállalkozó
Megreádelőtőt igazolást kérni a biztosítási fedezet meglétéről.

a

a
3.

saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk
megtérüléséhezézükségeJ biztoiítások megkötéséról, és lehetőséget biztosít

A Vállalkozó

Megrendelőnek arra,
meggyőződhessenek,"

hogy a biztosítási fedezet

meglétéről

az

üzemeltetés ideje alatt
beruházás elvégzése
Vátlalkozó vállalja az össles előforduló beruházást.
Megrendelő nevében és megbízásából történík. Megrendelő kötelezi magát arra,
nogy a használati dú 60 %-át iartalékként állítja be, amely összeggel a beruházások
t<ottségénez kótelei hozzájárulni, A szükséges beruházási rnunkálatokat a
1o.2.) ,,Szeződő felek megállapodnak abban, hogy

A

|-

a]í*/-Ul
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meg, és azt egyeztetik a

vállalkozó által elkészítendó beruházási tervben határozzákmindén év december 1_ig
Megrendelővel. d6|;ri;teti tervet á ú"óá"oélőnekhogy az egyeztetett tervhez
arra,
adják át jóváhagyar*]íl"-gi"noerő koüteziinagátjóvá,
Váltalkozó a beruházásokat
n"gvlá
n",
-Az a tervet
hozzájárul. Ha lvtegrenoeÉ
a
elmaradt ,.Jr.egéí,báruházások következményeiért
nem végezheti el,.
szemben,"
személyekkel
Megrende!őt terheli

"

i"r"Éirtgá vall;lkáió""i

harmadik

pontban
pontban rógzített alanyváltozás, valamintaz5.
3.
a
hogy
rögzítik,
felek
6. Szezódő
üegjelölt üiemeltetési szeződés, és annak
rögzített módosítás i"* erinii- az 1, ö1[ü"
és a
tartálommal maradnak fenn Megrendelő
módosításának egyéb pontjait, azoxvaiiozatlan
áónsoov Íz zn . mint vállalkozó között,
a jelen
ahhoz, hogy 2010, január 1, napjától
hazzíyárulnak
kifejezetten
felek
7. Szerződő
szezŐJésoot, és annak módosításából
a
szerződés 1. pontjában meghatározott üiemeltetési
teues ,kórűen, változatlan tartalommal
teljes
eredő cw_eorsojvíz xrt,]t illető loöoüi
Kft.-i terneló kÖtelezettségeket
B.RS.DV íz z*. átvegye, illetve 3 éilv-a"rsodvíz
loiű"n, változatlan tartalommal átvállalja,

8.Szeződőfelekmegállapodnakabban,hogyjelenmegállap'od'ásn*|I2,megszúnikés
*ffiíar9zott üiemÖltetési szeződést' és annak
felek a je'en megáttapódás 1. pontjábil
a BoRSoDVlZ
n--"rn várt esetben' amennYiben
módosítását tekintik érvényesnek, abban "
átvételétnem támogatja,
zrt, közgyűlése a ,iorgáú"íari tevékenység

Felekjelenmegállapodástátolvasták'közösenértelmeztékésmintakaratukkalmindenben
megegyezőt írták alá,

Miskolc, 2OO9.,
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melylétrejött: Bükkszentkeresztközség önkormányzata
Btjkkszentkeresá, Kossuth u 24. (továbbiakban: Használatba adÓ)
és a BoRSoDVÍz RT

I

Miskolc, Tömösi

u 2 sz. (továbbiakban

között, BLlkkszentkereszt telep0lés csatornahálÓzaának
alábbi feltételek mellett:

1,

:

üzemeltető)
Üzemeltetése tárgyában, az

Használatba adó megtekintett állapotban üzemeltetésbe adja, ÜzemeltetŐ
tlzemeltetésbe veszi Bukkszentkeresá település csatornahálÓzatál részletes

müszaki leltár szerint, mely leltárt Használatba adó ad át Üzemeltető részére,és
mely jeten szerzödés elválasáhatatlan részétképezi,

2.

2,1

.

Uzemeltető a csatornah álózat üzemeltetését1997. január 1-től
határozatlan ideig csatornahasználati dlj ellenérlékénekfejében végzi,

amelynek mértéke1997. évre vonatkozóan a mellékelt kalkuláció szerint:
(lásd 1,sz. melléklet.)

2,2,

üzemeltető a Használatba adó felé használati dljat fizet, melYnek kalkulált
ertéke: 132,33 FUm3 + 25 oh AFA 30 em3 szennyvízmennyiség
figyelembevételével.A használati dij az éves ténylegesen elvezetett
szennyvlz mennyiség alapján számolandó el, melynek terhére
üzemóttetö értéknbveló munkákat végezhet és számolhat el Használatba
adó felé legkésőbb a következő év március 20-ig, Amennyiben az
dlj
elvezetett r=-u, n1.nnyiség nem éri et a 10 em3/év értéket,használati
nem érvényeslthető,os e-rtOkntiveló munka semr'számolható el,

2.3.

előzetes fogyasztási mennyiségek és tervezett költségek alaPján
^z
kalkulált díj a szennyvlzmennyiség függvényében évközben egy
alkalommal módoslthaió, 1997, jrilius 1_ig, a második félévre
vonatkozóan.

2,4.

A lakossági fogyasztás esetében a szolgáltatási dlj az állami támogatás

igy a

lako§sági _ _9r?t:ln"szolgáltatás
FUm3 + 12 o/o AFA.
95
dlja:
1997. jaiuár 1_töl érvényeslthető

mértékéigcJókkentendo.

dljak közzététele a Használatba adó által készitett és kihirdetett
önkormányzati rendeletben történik , mely jelen megállapodás

2,5, A

elvá lasáhatatlan részétké pezi,

megállapodó felek évenkéntelvégzik és aá a
Miskolci telep fógadási dlla valamint az infláció fi,gyelembevételével
m inden
módosltjá k. A dijmodos íüsra vonatkozó előterjesáést Üzemeltető

2,6. A díjak felülvizsgálatát

év november

30_i9 megkOldi Használatba adó részére,melyet

és
Használatba adó deiembei 31-ig megtárgyal, majd rendeletet alkot

közzéteszi

a

következő

év január

1_től érvényesdljakat,

,/r\

(,§\

)

üzemeltető feladatai:

3,1.

gondoskodni, ennek keretében
köteles a rendeltetésszerű használatról
biztosltja,hogyacsatornaüzemeltetésaz1995éviLVll,törvény
38/1995. (tv,s.) korm. rendelet és a
,,.A vlzgazdálkodásrót,,u.i"*úia
gö;:üii.ia.l KHVM rendeletnek megfelelöen történjen;
1 8/1

biztositjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát;

gondoskodikacsatornahálÓzatonelŐfordulÓüzemihibák
elhárltásáról;

elvégziafolyamatosüzemvitelfenniartásáhozelengedhetetlen
kisebbkarbantartasimuntakat,ellenŐrzéseket.beállÍtásokat.

3.2.

Gondoskodik

ÉVlZlG,
az élet _ és balesetvédelmi, közegészségugyi,
munkavédelmi,

tűzrendész;i,
KornyezefiJj.Jri Felugyeleti, szervekkel
való kapcsolattartásró
fogyasztové-ű*i o,

l,

"gvei,h;iJuagi

illeWe ezen Ogyek intézéséról,

3.3'ElvégziacsatornahálózatbabekapcsoltOze'mi,gazdálkodÓszervezetek,
minősögének, .mennyiségének
intézményekáltal kibocsatoti.r"nnwr,
ellenőrzését,avonatxozorendeletbenelölrtgyakorisá9gal.

3,4'Véleményeziacsatornabekötésiésbővitésiterveket(Ozemeltetői
no.ratható sz,ennyvlz mennyiségének,
hozzájárulás), a xozcsatoá-áJáa r"nd"letben foglaltaknak megfelelően
minőségének meghatarozas?i,
adja

meg.

telefon,
közműegyeztel téseket (gáz,
létesltésesetén,)

ElvOgzi

a

út, villamos

energia

3'5'Aközületidljasfogyasztókfeléhavonta,alaK9sságidljasfogyasztÓkfelé
siol9áltatassal kapcsolatos
.roúrnur,álózati
a
elvégzi
kéthavonta
számlázÁsi és d ljbeszedési feladatokat,

3'6.Gondoskodikazesetlegesfogyasztóipanaszok,reklamációk
rendezéséről, a kivizsgálás
kivizsgálásáról, lehetősog" szerinti
eredményéről a panaszost tájékoztaija,

3'7,GondoskodikalétesltményenOzemeltetéssoránészleltkivitetezésihibák
Amennyiben ezen hibák
toájnö,bejelentéséről,
fere
adó
a
Használatba
miatt halasztást nem tűr,
ienntartása
uz"mvitel
kijavltása a folyamato.
uoo költségére etvégzi, és leszámlázza,
hiba kijavltását Használatná

3

Nem képezi az Üzemeltető feladatát
4,1,
4.2.

m u nká k elvé gzé se,
Az üzemettetésre átvett tétesítményen kivitelezési

4.2.1,

attól
gravitációs csatornarendszeren a telekhatáron belüli,
vagy
aknának,
^
legfeljebb 1m távolságra telepltett ellenőrző
betüti üzemzavarok,
ellenőrzó tisztítónyilássaia kimeneti oldalán

hibák elhárítása,

4,2.2.NyomottrendszerenazépületenklvÜlielhelyezésnélazátemelő
szerelvényen belüli
szivattyú nvo*oorJali csonkját követő e|zárő
létesitményekÜzemeltetésea38/1995.(lv.s.)korm.rendelet
szerint, üzemzavarok, hibák elhárítása,

5.

b.

7.

8.

HasználatbaadÓvállalja,hogy1997.júnÍus30-igkötelezéstadkia
sé re,
csato rna h álózatme nté n fekvő

i

n g

atl a n o

k beköté

megrendelés alapján (az igénylő által
üzemeltető új fogyasáók bekötését külön
fogyasztókat, akik felek tudta nélkül
megfizetett dij ellenében) etvégzi. Azon
és feléjÜk a
hálózatra üzemeltető nyilvántartásba veszi,
rákötötiek a
adót tájékoztatja.
"sutoinu
szolgáltatási díjat ervánvesiti, erről a Használatba

bocsát (ra6ározás hibajelzés)
Használatba adó üzemeltető rendelkezésére
ingatlant, melYre kÜlÖn bérleti
üzemviteli célokra önkormányzati tulajdonú
megállapodást kötnek az érintett felek,
melyet bármelyik kezdeményező
Jelen megátlapodás felmondási ideje 60 nap,
!
fél köteles lrásban a másik fél felé közölni,

köteles az üzemeltetésre álvett
szerződés megszűnése esetén üzemeltető
állapotban visszaadni, hogy azon a
létesitményt Használatba adónak olyan
rendeltetésszerűüzemeltetésfolytathatÓlegyen.

A

a*|tk, és - e jogintézményt
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben r'ándetkezések az irányadók,
foglalt
szabályozó - egyéb hatályos jogszabályokban
Miskolc, 1996. december 30,
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üzrurlTETÉsl szEuőpÉs tvlóposírÁs

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. sz.),
mint Megrendelő és a BoRSoDVÍZ Rt. (3527 Miskolc, TÖmÖsi Úl2. sz.), mint Vállalkozó
1996. december 30-án Bükkszentkereszt település csatornahálózatának Üzemeltetése
tárgyában létrejött üzemeltetési szeződés az alulírottak egyetértő aláírásával ÚgY módosul,

között

hogy a

BoRsoDVíz Rt. helyére GW-BorsodvízKözüzemi Szolgáltató Kft.

kerül.

A móclosítás a szerződés egyób pontjait nem érinti.

Miskolc, 2003. február í0.
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