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BüttösÖnkormányzat

Székhely: 3821 9üttös, DőzsaGy.u 44.
íörzssziLrn,. . . j. i.i. í.{ll .
képviseletében:Gyurcsó András polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVÍZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégsegyzékszám:0 5 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Ficsor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mínt üzeme lte tő/v állalko zó vagy kozs zol gáltató

az alulitott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatokről szőtő 1990. óvi LXV. fv. (továbbiakban: Ötn.) 8 § (4) bek-e, uáru-in'uz ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásrÓl szÓlÓ
(2) bek. b)
1995. évi LVII. tv."(továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§
pontja a helyi cinkormányzat kötelezóin ellátandó feladatanak minősítí az adott telePÜlés
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővizellátás kÖzszolgáltatás
f ormáj áb an tö rténő me

gs

zerv ezé s ét é s ellátását,

hogY
Felek rögzitlk- a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-,
kelt
i órkor-ányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994. január 25. naPján
tulajdonú
állami
alapitő okirattal létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként, hogy az egyes
jogszabáIy
az érintett
szerint
szóló
adásáről
ingilanok önkormányzati tulajdonba
oúormány zatok részéíea Vagyonátadó Bizottság dcintése szerint önkormánYzati tulajdonba
adott he l y i v ízlkö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as á gb a appo rtálták.
2.1

az
Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető alapitásátől ajelen megállapodás megkötéséig a
illetve
alábbi bekezdésben emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormónyzat,
ivővíz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető |átta el az
szol gáltatási

fe 1 ad ato

kat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatva az
onkormányzat ráuta|ő magatartásával hozzájaruit alűoz-, rrogy _.? BORSODVÍZ Zrtel a
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft, helyett az Üzemeltető lássa
továbbiakb an az ivóvíz szolgáltatási feladatokat,

Felek megálíapitják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt, alapításakor, sem a fenti bekezdésben
azaz
körülírt siolgittita váltáslor nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási,
közszolgáltúsi jogviszony gyako.oú turtulrni elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzítik,
---.*<:-"

a jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése
megfelelően történt.
megkötésére a Vgt. 9,§ (2)
Szerződő felek megáIlapítják,hogy a jelen üzemeltetési szerződés
páIyazati e\áxás nélkÜl
bek. d) és e) pontj aain"rog:latt Éttrátatmazás alapján koncessziós
(részvénYese) az egYébként
került sor, tekinte ttel ana, hogy u Megrendelő réiztulajdonosa
Zrt - nek,
kizár őIago san ö nko rm ány zatoí Íul aj d o nab an ál ó B o RS o DY ÍZ
1

3./ A

jelen szeruődéscélja, hogy

a

Megrendelő/Onkormányzatközfeladatakéntmeghatározott

formitlában, az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ívővízelÍátást közszolgáItatás

(A továbbiakban a jelen
üzemeltető áttut t.tl.iítetíszolgáltatás útján biztosítsa.
t ár gl án ak nev ezv e,)
pontban körülírt szolgáltatást s z oíg ál t at á s n ak v agy s z e r z Ő d é s
II. Megállapodás

a szerződésben meghatározott
I.1 A Megrendelő aygt. Hivatkozott rendelkezései alapján
ellátása érdekébenÜzemeltetési
időtartarnig a szerzőldés"targyaként meghatározott szolgáltatás
elléúása érdekében,
szer ző dé s{kü a v át t a l k o z iv a t a v o natko ző kö zfeladat
éS kÖteles azL 3. Pontban
A Vállatkozó a jelen szerződés alapjánkizárőlagosan jogosult
közigazgatási területén ellátni,
meghatározott szolgáltatási tevéken}ieget az Óikormányzat
teljesíteni.
legmagasabb hatőságí ar
Vátlalkozó jogosult az általanyújtott szolgáItatás ellenértékeként
kÖzígazgatási teniletén
formájában meghatározott szolgiltatási ellenZftéket az Ónkormányzat
_
személyektőI,.intézményektől,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszemély9klő.|,.roei
beszedni,
(vízdíj)
díjként
szervezetektől (továbbákban: fogyasztók) szolgáltatási

A

(szolgáltatási) szerződést
közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közizemi
j
iránYadő iz\etszabáIYzatot alkotni'
kötni, továbbá a fogyZsztókkal kapcsolatos Jgviszony ru

A

A kózszolgáltató köteies törekedni

arra, hogy

a fogyasztőval kötendő közíjzemi szerződést a

léiesítendő jogviszonY létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy
-ú.a fogyusrtói&al
Rautato magatartásnak minősül különösen a fogyasztő
felek ráutaló magatartásával
való csatlakozása' valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízlkozÁű rendszerbe
z s z o l gál t a t ó r endelkezésre á1 ása,
orrarro fo gy aiztalmorotrety kialakítás a és a Kö
1

sziikséges eszközök,
2.1 szerződő felek rögzitik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vizikozűúvek a Közszolgátíató céE
(nyomvonalas létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges íizikozművek
csatlakozási
te,chnológiai berendezések,
szolgáltatás eutasaná)rendelt éptileLk, építmények,
p"rt-"r.l és a szolgáltatásbabevont egyéb tárgyi eszközök.

képező közcélú vízlközművek teljes körű'
3.1 A vóllalkozó feladata a szerződés tárgyát
üzemeltetéséről szőlő 2Il2002, (Iv,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a víÁÉŐzművék
rovivvt rendeletben rö gzítettkövetelményeknek megfelelően,

jogosult a.szerződés targYaként
4.1 Vállalkozó a szerződés időtartama a|att kizárőlagosan
siolgál.tatások alapjan a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatasi aiiat< beszedéséie.
i.'H-,

-----"-

jog illeti ffi€g, hogy az

Onkormányzat közigazgatásí teniletén belül a
fogyasziőI*ől származóan jövedelemre tegyen szert. Akizarőlagosság kiterjed attais,hogy az
üiámeltető az Onkormányzat közígazgatási határaín belül, a fogyasztőva| kötÖtt
me g ál l ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szolgáltatás át b ővít s e
kizárőIagos

.

Vátlalkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sieruődés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
k"rJlí, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
be szedésévelbizto s íto tt fedezet esetén - felűjítja, bővíti,

A

rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekot az árakmegállaPÍtásárŐI
szőlő L990. évi LXVÚ. tv. s.5 (1) bek,-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
jelen
megállapítani, hogy az fedezete:t nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a
szűződésnek, illeú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáItatáS magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységek kifejtése körében felmerÜlÓ kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./ Fetek

a) a
b)

c)
d)

vállalko zásba vont vtzíközmű működtetése körében felmerÜlŐ kÖltségeket
(hibaelhárítás, ké szenlét, ügyfél s zolgálat stb.),
a vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett mŰkÖdtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megrendelővel kÖtÖtt kÜlÖn
_ techno l ő giaí szinvonalú fej le szté sére,
me gállapo dáson alapuló
a Í,allaikozo által alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garuríálő szakmaí felkészültségű szakemberek a|kalmazásáta, azok szÜkséges
kép zés& e, tov ábbképzé s ére,

az- izemeltetési jogviszony atapján

díjaWa,

e) a"felek külön

0

az ellátásfelelős önkormányzat tészérefizetendő

megállapodása alapjén megállapodott és elfogadott vizikÖzművek

fejlesáésére,
a

iatékony gazdátkodás mellett elérhető méltányos ijzleti nyereségre.

szolgáItatási dijat csökkentő tényezőkéntkell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
illetve
teljesítéíéhezbiztősftott, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,
ö nko rmány zatí támo gatást,
ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak

A

és -kezel és díját, mint legmagasabb hatósági érat a MegrendelŐ,
t me gállapítani.

Ll Az ivővíz szolgáItatás
mirn árbatőság

j o go

sul

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

A

_ valamint az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve _az eddig gYakorolt
veszi, hogy aZ
díjmógállapitási mődszerre utalva ui ónkormányzal tudomásul

A

díjajánlat

csatlakozott ÖnkormanYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező víziközmű rendszerbe
díj kenil alkalmazásra a
vonatkozás ában egfségős díjszaínításimódszer, illetve egységes
elvének me gfel elő en.
n Óns olv íz zrt. átuprtás akór r ö gzített szolidaritás

3
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Onkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátől alkalmazható legyen.

Az

2,1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatősági ár
megállapitására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjqánlatának
me gfe le l ő szolgáltatási díjat f elszámítani, i l l etve érvényes íte ni.

Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben az

Onkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztők megtérítésiigény.t, bfumely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesítene,úgy a mulasztásban vétkes Onkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.
IV.
1.1

A Vállalkozó

A Vállalkozó, illetve a Megrendelő

jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerűhasználatről gondoskodni, ennek keretében:

bizíosítja,hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vízgazdálkodásról", valamint a38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002,(IY.25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sítja az izemelteté s fo lyamato s s ágát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivőviz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori minőségi követelmény ek betartását,
go ndo sko d ík a hálő zaton e l ő fo rdu lő űzemi hib ák elhárításár ől,
köteles a közművek áltat ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztositani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenrttartásához elengedhetetlen karbantartási
11unkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alaPjén
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerződés mellékletétképezí.
I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyaszíővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcso lattartásró l, i l letv e ezen ügyek intézéséről,

I.3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájáruIás). Elvégzi a

kö zműe gy eztetéseket (gán, telefon, út, villamo s energi a

L4.1

l

éte sítés

e s

etén).

feté a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzía
i é s számlázási fe l adato kat,

A közületi és a lakossági fogyasztők

szolgáltatás

s

al kap

c

s

o

l

ato s

leo

lv as

ás

1.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásáróL,lehetőség
szeint r endezésér ől, a ki vi z s gá1 ás ere dm ényér őI a p anaszo st táj éko ztat1 a,
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a szerződés teljes időtartamara felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
I.6.1 Vállalkozó

L7.l

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatási szerző dé sben kötel

e

s

rö

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

gzítení.

I.9,1 VáIlalkozó köteles tájékoztatní a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
meglérítésikötelezetts égérő1.

Lrc,l Vátlalkozó

saját költségére gondoskodik az územeltetésből eredő károk rnegtérüléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
bizto sításífe dezet m e g étéről me ggy ő ző dhe s s enek.
1

1.11,1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásárő|
és a közműves szeí}nyvízelvezetésről szóló 38l|995. (IV.5,) Korm. rendelet szabályozza,

2.1

A Megrendelő feladatai:

Megrendelő a lakossági szolgálíatásí szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegÍizetésenélkül
Vállalkozó részéreköteles teljesíteni.

2.Ll

2.2,1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelhrárítás, karbantartás, felújítás) a
feladathoz szükséges mértékiga település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkül
használj a, i gényb e ve gye.

az územeltetéssel összefiiggésben (különösen

az

költségvetésébe sorolt íntézmények,költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
a kciikifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási díjat

önkormányzat

megftzeti.
magát, hogy a szeruődés fennállásának időtartama alatt álta),a
(sajátforrásból vagy támogatás felhasználásával) létesített(űj beruhazás) és tulajdonát képező
víiikozművek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogy az alább
2.3.1

Az ónkormányzat kötelezi

meghatározott mértékszerinti hasznáIati dij megfizetésére az Üzemeltető váIla|kozik, illetve

áűg6;n;ttberuhá'rások

esetén atámogatő az Üzemeltető kijelölését nem ellenzÍ.

vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően a felek már most
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg a beruhazáshoz az Onkormányzat áItal igénybe

Az új beruházásra
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r

vett saját erő mértékét, az űj beruhazás Üzemeltetővel megállapodott haszn áIati időtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatátozásakor, illetve a
beruhéuás lényeges folyamatairől az (Jzemelteór az esetleges hasznáIati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek

a szerződés fennállása alatt (illetve a szetződés megszűnése

esetén az elszfunolás

al atí) f oko zott e gyüttműkö dé sre kö tel ezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltuása, megoldása;
a természeti erőfortások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenrty ezés csökkentése stb, ) me goldásában való e gyüttműkö dé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási drjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, egy eztetések foganatosítása;
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 Ónkormányzat teri\etén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább 1/3-áva1 90 napot meghaladó ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
tétmogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült f o gy asztők a szol gáItatási díjhátr al ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

I.1 lelen szerződés hatétrozatlan ídőtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől

szétmítotl10éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sern jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkotését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

Felek a szerződést abban az esetben mondhatjak fel azonnalihatállyal,ha a Vállalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan feihagy.
2.1

Az

azonrnli felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakoroihatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy korülmény megsziintetésére kellő póthatáridőt biztosított 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 szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó
a Vál

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az űzemelteté sre vonatko zó

j o go

sultság át elv e szti.

Megrendeló súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító kcirülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző l0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalehb 6 hónapos
felmondási idő tűzésével, és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszúntetni,
4.1

YII. Zár ó rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják 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
Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

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

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az éwénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szerínt egyenértékű
4,1

r

endelkezés sel

p

óto lj ak.

A BORSODVÍZ Zrt, nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzítí, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODVIZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
Onkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatétrozatával jőváhagfa, a
BORSODVÍZ Zrt-t a közszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

Képviselőtestületének
sz. mellékletétképezi(k),

Ónkormányzar

megáIlapodás 1.

e

tátgyban született haténozata(l) a jelen

le|en szerződés a szerződésben megj elölt mellékletekkel együtt érvényes.

Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szőlő 38l1995, (IV,5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

Büttös,

.ft,
,Ígll./.,.

Miskolc, 2011. november 29.
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Büttös Onkormányzat
Gyurcsó András
polgármester

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

