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Kötötték egyrészrőI Damak Önkormányzat
Székhely: 3780 Damak, Szabadság u. 17.
törzsszélm:

képviseletében:Baranyai Bamabás polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVÍZZrt.
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégtre gyzékszám: 05 - 1 0- 000 1 42
képviseletében: Fic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzeme lte tő/v áll al kozó vagy kc; zs zo l gáltató

azalulírott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatol<ről szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8.§ (4) bek-e, valamint az Ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek, a) pontja, továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővíz minőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízelléúásközszolgáltatás
f ormáj áb an történő me g s zerv ezé s ét é s ellátását.
2.1Felekrögzítík - a fenti pontban kötelezően előírtkozfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994. januar 25, napjan kelt
alapítő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami iulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint az érintett

önkormányzatok részérea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati
ott he l yi v ízikö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as ágb a app ortálták,

tulajdonba

ad

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkcitéséig- az
alábbi bekezdésben említett közbensó időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéteaz Üzemeltető látta el az ivővíz
szol gáltatási

fe

l

adato kat.

Felek a közbenső időszaha utalva rögzítlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
Ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájárult alÁoz, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett M Üzemeltető lássa el a
további akb an az iv őv íz szol gáltatás i fe ad ato kat.
1

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a kozclttrik fennálló kőzfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

) ",

jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
a Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére
nélkÜl
bek. d) és e) pondábin foglatt remátatmazás alapján koncessziós pályázati eljárás
egYébként
az
került'sor, tekintei;el arra, hogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese)
kízár őlago san ö nko rm ány zato{ iul aj donab an ál l ó B o R S o Dv ÍZ Zrt- nek.
3./ A

meghatfuozÚ"t

jelen szerződés célja,hogy a Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

avgt.4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás forméilában, az
jelen
üzemeltető áttut t.tl.rített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a

pontban körülírt szolgáItatást

sz o

Íg ál

ta tá s

nak v agy

sz erzŐ

d és t ár gy án

ak nev ezv e,)

II. Megállapodás
meghatfuozott
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szeruődésben
Üzemeltetési
érdekében
ellátása
iáaiur-u^ie a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás
v onatko ző kö zf eIadat e|látás a érdekében,
s zer ző dést köt a v ál t a l ko z ót v a l a
pontban
A Váltatkozó a jelen szerződés aIapján kizarólagosan jogosult éS kÖteles azI.3.
ellátni,
terÜletén
meghatározott siolgáltatási tevéken}ieget az Ónkormányzat közigazgatási
teljesíteni.
hatósági ár
VáIlalkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
terÜletén
kÖzígazgatási
szolgiltatási ellenértéket az Ónkormányzat
formájában
^"ghutárorott
jogi személyektőI,.intézményektől,
_
lakó _ a szolgáltatást igénybevóvő magánszemélyektő1,
(vízdíj)beszedni.
szewezetekto1 (ovabbákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal köziszemí (szolgáltatási)
alkotni,
kötni, tovaÉba afogyásztőkkal kapcsolatos jogvis zonytairányadő izletszabálYzatot

A

szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közizemí
jogviszonY létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal létesítendő

A közszolgáItató

a fogYasztó
felek ráutalő magatartásával Ú. Ráutaló magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖSen
való csatlakozása, valamint az
csatlakozást ponton keresztül történő vízíkozÁű rendszerbe
onato fogyasztói mérőhely kialakítása és a közszolgáltató

rendelkezésre áilása,

2.1 Szetződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsztikséges eszkÖzÖk,a
képezik, különösen,
berendezések, víziközművek a Kazszolgáltató cég vagyonát
létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges iízikozművek (nyomvonalas

berendezések, csatlakozási
,ooigáttutás ellátásáho z rendeltépüleiek, építmények,technológiai
ponót; és a szolgáltatásbabevont egyéb tárgyi eszközök,

kÖzcélúvizikÖzművek teljes kÖrŰ,
3.1 A Váltatkozó feladata a szerződés tárgyát képező
szóló 2ll2002. (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizikt zmúvékilzemeltetéséről
KöviVM rendel etb en ú gzítet| követelményeknek me gfe lelő en.
jogosult a.szerződés tárgyaként
4.1 váltalkozó a szerződés időtartama alatt kizérőlagosan
alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített 57glgáI.tatások
szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapíto tt szolgáIíattisi aiiat< beszedéséie . A

területén belül a
kizárőlagos jog illeti ffieg, hogy az onkormányzat közigazgatási
arra is,hogY az
kiterjed
fogyasz]kt aí siarmaróan jövedelernre tegyen szert. Akízárólagosság
kötött
üzemeltető az onkormZnyzat közigűgatásí hatérain belül, a fogyasztóval
me

g

ál l ap

o d

ás a|apj án

be

kö té s eke t v

é

gezzen, szol gáltatás át

b ő

víts e.

vont_ vizikÖzműveket
köte|ezettséget váIlal,hogy a jelen szerződés teljesítésébe
jó
gazda gondosságáúal
a
és egyéb eszközöket a sierződé, r.n ráttara alatt tulajdonosként

A Vállalkozó

jogszabályoknak megfólelő hatósági árként kozzétett díjak
_
beszedésévelbiáosíto tt fedezet esetén felí4ítja, bővíti.

kezeli, karbafiartla, és -

a

fuakmegállapításáról
Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az
azzal, hogY a díjat ÚgY kell
szőló 1990. evi rxriIi, tv. s.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak
követelményeknek, a jelen
megáIlapitanr, hogy az fedezetet nyújtson - a 1ogszabáIyi
_ a szo|gá|tatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek me§feielve
és bizíonságot lehetővé tevő tevékenységektire.itese kÖrében felmerÜlŐ kÖltségeke'
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
(hi

vállalko zásba
b ae l h

vont viziközmű

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

át itás, ké szenlét, ü gyfé l s zo gál at stb, ),
1

eszközök
izemeltetési-tevékerr|reg. koieben igénybe vett m_űködtető
külön
kötött
működtetésére, javitására, az "írfut uto és a megrendelővel
lesztésére,
megállapodáson álapuló _ technológiai színvonalúfej
és minőséget
a vá|lalkoző áLtaI a|kalmazottlűgbízott a megfelelŐ biztonságúazok
szükséges
garantáIő szakmai felkészülts égű szakemberek alka|mazásáta,

b) a vállalkozó

c)

képzésére, tov ábbkép zé s ére,

d) az

részérefizetendő
izemeltetési jogvi szony alapján az ellátásfelelős önkotmányzat

dijal<ra,

e) a felek külön

D

megállapod ása alapján megállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
méltányos izletí nyereségre,
a iratékony gazdáIkodás mellett elérhető

figyelembe venni a közszolgáItatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiztásított, a költségek ellentételezésere

A
ö

nkormány zati támo gatást.

nL Díjajánlat, hatósági

ár, szolgáltatási díjak

hatósági
I.1 Azivővíz szolgáltatás és _kezelés díját, mint legmagasabb
mtrft uhatőság

j o go

sul t me

árat a Megrendelő,

gállapítani,

az
szúkségesdíjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlat)
köteles
írásban
1 5. napjáig a Vállalkozó
ármegállapítással ériritett évet megel őző év december
szo|gáltatní,

A

hatósági árak megállapításáho

z

_ valamint az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddíg gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ui önkormányzat

A

díjajánlat

rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnét a célg|tllajdonát képező vízíközmű
illetve egységes díj kerü' alkalmazásra a
vonatkozásauun .girJg., dlJszűtast módszer,
e lvének me gfe l e l ő en,
;Ö ilö D úZ zrt] áűas aká r r ö gzitett s zo l i daritás

megfelelő
onkormányzat a közszolgáltató jogszabály,nak és a szerződésnek
hatósági árat (szolgáltatási
díjkalkulác iőja alapján úgy kötelá megá]i,ffiani a |egmagasabb
aiiat.ag,hogyaza.targyévkezdőnapjátőIalkalmazhatólegyen'

Az

januar 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
2.1 Amennylben az Ónkormányzat a tárgyév
(beleertv e aZ Üzemeltető hiteles értesítését)
megál|apitásfua vonatkozó kötelezettsiget
_ hatősígi ai hianyaban _ jogosult a közöIt dijqánlatának
elmulasáan á, űgy a Vállalkozó
i l l etve érvényes íteni.
me gfe e ő szolgáiatásr d íj at f elszámítani,
1

1

hatósági át
megállapodnak, hogy amennyiben az )nkormányzat
Összefiiggésben a közszolgáltatóval
megállapítására vonatkőző iekt felróhatímu|asztásával
ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigénl,t, bármely
köteles az üzemeltetőtkártalanítani,
érvényesítene,úgy amúasításban veikes brkor*iryral

Felek mér most

Iv. A vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai
gondoskodni, ennek keretében:
1.1,/ Köteles a rendeltetésszerű használatről

aZ 1995, évi LV[, törvény "A
biztositja, hogy a közművek üzemeltetése
Korm. rendelet és a 2l l2002,(Iv,25,)
vízgazdáIkod{rrőr,, valamint a 3 8 l I99 5 .(1y. 5. )

rOViV

rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítjaazűzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságéú,,

(IV,25.) rovivvt rendeletnek megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2IDű02.
eIlenőrzi azüzeme|tetést, a
ütemterv ,r"rrn i ivukorisággal ivővizvizsgálatok_atvégez,
mindenko ri minő sé gi kö vete mén y ek b eíartását,
hibák e\hárításárőI,
gondoskod ik aháIő"zaton előforduló üzemi
1

kötelesaközművekáItalellátottterületenazivóvízmennyiségetbiztosítania
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,

e|végziafolyamatosüzemvitelfenntartásálhozelengedhetetlenkarbantartási
felek megállapodása alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő

karbantaftásnakminősülnekaYíz-ésCsatornaművekországosSzakmaiSzövetsége
Katbantartása című kiadványban
áIta| kiadott Tárgyi Eszt<ozák Felújítása,
munkák, valamint mindaz a munka, ami a
meghatározott fe|ifiításnak nem minősülő
Hivatkozott szabáIyzat a
számviteli tárueó szerínt karbantartásnak minősül,
szerződés mellékletétképezi,

közegészségügyi, vízigyi, kömyezetvédelmi,
1,2.1 Gondoskodik az éIet_ és balesetvédelmi,
és .§yéu hatósági szervekkel való
tűztendészett, munkavédelmi, fogyasztővédelmi
őI,
attartásró 1, i lletv e ezen ügyek intézésér

kapc sol

terveket (vállalkozói hozzájárulás)' Elvégzi a
1,3,1 Véleményezi az ivőviz bővítési
energia létesítésesetén),
kor,^ű"gy"ztetéseket (gáz, telefon,út, villamos
a
felé a saját ütemtervének megfelelően ewégzí
L4,1 Aközületi és a lakoss ági fogyasztók
szolgáltatássalkapcsolatosleolvasásiésszémlá.z;ásifeladatokat.

1.5./ Gondoskodik

az

esetleges

lehetőség
fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásáróI'

szeríntrendezésétal,uiiuirreálásJredményérőIapanaszosttájékoztatja,

a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

I.6,1 Vállalkozó

I.7.1 Közterületen végzeíthibaelhárítási munkák elvégzéseután
e re deti ál l ap ot hely r e áIIítás aró l g o nd o sko dni.

L8.1 Hibaelhárítási munkak ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

Vállalkozó kőteles az

a

fogyasztóval kötött

szolgáItatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

1.9.1 Vállatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszeru územeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felrnerült költségek
me gtérítésikötelezetts égéről.
1.11,1 Vállatkozó saját koltségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk megtérüléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arla, hogy a
bizto sítási fedezet me glétérő l me ggy őző dhe s senek.

L11.1 A Vátlalkozó egyéb, izemeltetéssel, illetve a közüzemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásárŐI
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38ll995, (IV.5.) Korm. rendelet szabályozza,

2,1

A Megrendelő feladatai:

2.1,1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztől<kal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélktil
Vállalkozó részéreköteles teljesíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelhátítás, karbantartás, felújítás) a
feladathozszükséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
hasznáIja, i génybe ve gye.
az óikorűányzat költségvetésébe sorolt intézmények,költségvetési szervek

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváIlal,
a kiiikifolyókon mért (vagy a felek átaliny megállapodásán alapul ő) szolgáltatást díjat
megftzeti,

a szerződés fennállásának időtartama alatt általa
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített (Új beruhazás) és tulajdonát kéPező
víilkozművek hasznosítására, üzemeltetéséreaz Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogY az aIább
meghatározott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetéséreaz Üzemeltető vállalkozik, illetve
táógatott beruhátzások esetén atámogatő az Üzemeltelákijelölését nem ellenzÍ.
2.3.1

Az önkormányzat kötelezi

magát, hogy

beruháaásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően a felek már most
megáilapodnak, hogy az nem haladhatja meg aberuházáshoz az Önkormányzat által ÍgénYbe

Lz űj

használ ati Ídőtartamához
vett saját erő mértékét,az új beruházás üzemeltetővel megállapodott
arányosítva.
illetve a
Az Ónkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakor,
megállapodástól
használati
beruhí.zás lényeges folyamatairól az Üzemelútft az esetleges
fiig g etl e nü l táj ékoztatja.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek,

Az

a

szeruődés megszúnése esetén az elszámolás

egyúttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiawa:

megoldása;
közegészségügyet veszéIyeztető vizminőségi problémákfeltárása,
takarékos
a természeti Őrőfonárot ko*yezettudatoi felhasználásfua tekintettel a elvárások,
vízszo|gálíatási feladatok (monitoring tevékenység,takaréko_ssági
gyüttműködés ;
környezets zemy ezés c sö kkenté se stb, ) me go ldásáb an val ó e
jelzések,
észrevételek kÖzlése,
utalő
disára
a viziközmtive[ állap otáta, meghibáso
közreműködés, vízkorlátozás
haváría események bejelentése , ázok elhérításával való
elrendelése;
a szo|gáItatásí díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedése k, e gy eztetések fo ganato sítása;
a
a fogyaszta|x7iraijrrzetésí hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés,
aiináteto1 csökkentése. Eien pont szerinti együttműködési kötelezettség
felmondását alaPozhatja
megsértéséte, u Kazszolgáltató részéről történő szerződés
a fogyasztők az egy szarnlá.Zási
meg Ma tcirtitmony, hab Ónkormányzal területén
90 napot meghaladó fizetési
idősza1"a ,rűított" szolgáltatási díj lógalább ll3-ával
gyakorlaía (külÖnÖsen a lakhatási
késedelembe esnek. Az Onkormányzat iegélyezési
érdekében, hogy a segélyben
támogatásesetJn) során köteles megtenni áind*t annak
részestiltf ogyasítőkaszol,gáItatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
hogy a jelen,okirat aláírásátől
1./ Jelen szeruődés határozatlan időtartamra szőI azzal,
gyakorlására egyik fel sem jogosult' ide
számitottlo éves időtartamon belül rendes felmondás
jogszabálYláltozás

köúően bekövetkezett
nem értve aá az.r"t.i, ha a szerződés megkötését
vagY olYan mértékbenterhesebbé válik
eredményeként a ,r"r)ődé, teljesítésele[etetlenül,
megszÜntetését'hacsak a
bármelyik fél részére,amely te-her ésszeníen indokolja-a szerződés
állapodnak meg,
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem
fel azowtalibatá|IYal,ha a Vállalkozó az
2.1 Felek a szerződést abban az esetbenmondhatjak
visszavonásra kerül, továbbá,ha
územeltetésrevaló jágo.urtraga (engedélye) megszűnik^v_agy
felhagy.
a vállalkozó a szotgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan
félhez ÍntézettÍrásos nYilatkozatta|
azomali felmond ás jogát szerződő felek a másik
elŐtt a felmondásra okot adő magal'rtás
gyakorolhatj ák, felteie, ioiy u felmondás közlése
kellő póthataridőt biztosított a felmondást gyakorló fél,
vagy körülmény

Az

^"g"riirűsére

6

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fé| szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVáIlalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vá l l a l ko z ó az územelteté sre v onatko zó

j o go

sultság át elv e szti.

b) a Megrendelő súlyos szeruődésszegése esetén, különösen,

ha

a Vátlalkozó kizárőlagos szolgáltat ási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzített, az Ónkormányzaí 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 tíizésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszintetni.
4.1

YII. Zárő rendelkezés ek

Ll

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseket és problémákat megkísérliktargyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezní,
2,1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos úton, egyeáetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, így e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tartént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti,

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

endelkezés sel póto

lj

ák.

A BORS ODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
5./

me gelő ző en) a B O R S ODY IZ Zrt.

I

gazgatő s ága me gtár gy alta

és

azzal e gyetértett.

A

jelen szerződés az okírat aláírásának napjával lép hatáIyba, tekintettel arta, hogy az
Onkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátrozatával jőváhagyla, a
BQRSODVÍZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgarmestert a szerződés
6.1

aláirásáraf elhatalmazta.

Az

Onkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szeruődésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménlíszabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vg., illetve aközműves ivóvízellátásról és a
közműves szenrlyvízelvezetésről szőIő 38lI995, (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók,

Damak,

!0]L...O.Í ". Q€

Miskolc, 201I. november 29.
i!íii{\l,,\ii{1]',\r,.iIihí}lt'l,L\ll

BoRSoD

Ficsor Miklós
Igazgatóság elnöke

II. Megállapodás 2.1 pontja teljes egészébenkimarad /kiilönös

tekintettel

az épiletek,

építmények/.

VI. A szerződés időtartama, megsziintetése 1./ pontja úgy módosul, hogy a jelen szeruődés
addig érvényes, ameddig az önkormányzat részéreviziközmú vagyon(rész) visszaadása
megtörténik. Enfién a felek új tizemeltetési szerződést köthetnek.
Azűzeme\tetésiszerződéstovábbipontjaiváltozatlanokmaradnak.

Damak,

2llz.július 06.
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