üzru elrerÉsl, xözs zoteALTATAsl SzERzóoes
Kötötték egyrészről Forró Onkormányzat
Székhelv: 3849 Forró.Fő u. 62.
törzsszám:. i.l: t. .'i,l1. ..,,
képviseletében:Rakaczki Zoltánpolgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVÍZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
c é g e gy zékszám: 0 5 - 1 0 - 000 1 42
képvi seletében : Ficsor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzemeltető/v áll alkozó vagy ka zs zol gáltató

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

l,/ A helyi önkormányzatohől szőlő t990. 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. fv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti az adott település
lakott területén

ivővíz minőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
formáj ában történő me gszervezé sét és ellátását.

Felek rögzítik - a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatokka1 együttműködve 1994. január 25. napjan kelt
alapitő okirattal létrehozták a BORSODVIZ Zít-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint az érintett
önkormanyzatokrészéte aYagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzatitulajdonba
adott helyi v íziközmúveke t az Üz e m e l t e t ő r észv énfiársaságba apportálták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséig - az
alábbí bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók tészéreaz Üzemeltető látta el az ivővíz
szolgáltatási fel adato kat.
Felek a közbenső időszaka utalva rögzítlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával bozzájarutt althoz, hogy a BORSODVÍZ Zr1.
egyszemélyes tulajdonában áIlő GW-Borsodviz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
tovább i akb an az iv őv iz szol gáltatás i fe l ad atokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalték írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,
f--
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teljesítése a jogszabályoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott
megfelelően történt.
szeruődés megkÖtésére a Vgt' 9'§ (2)
Szerződőfelek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési
koncesszió s páIyázati eljárás nélkül
bek, d) és e) pontj auin roglutt rerrátatm azás alapján
(részvényese) az egyébként
került sor, tekintettel ana, hogy a Megrendelő tesátutaj{:_nosa
RS o Dv íZ Zrt_ nek,
kízfu őIagosan o nko Á any)ato{ iul aj d o úb an á1 l ó B o
3./

A jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/önkormányzat

közfeladataként meghatározott

körülírt ivővízel|átást kÖzszolgáItatás formálában, az
(A tovább_iakban a jelen
üzemeltető által teljesített szolgáItatás iíján biztosítsa.
tárgyának nevezve,)
pontban körülírt szolgáItatást szoígiltatásnikvagy szerződós
a Vgt, 4.§ (2) bek. a) pontjában

II. Megállapodás
alapján a szeruődésben meghatározott
I.1 A Megrendelő aYgt. Hivatkozott rendelkezései
ellátása érdekében Üzemeltetési
időtanamig a szerződés tárgyaként meghatározott szotgáliúás
érdekében,
e|látása
szerződés{kü a váttalkoriirl a vonatkoző közfeladat
jogosult és köteles az I. 3. pontban
kizárőLagosan
A vállatkozó a jelei szerződés a|apján
óikor*ányzat közigazgatási területén ellátni,
meghatározott s.owáliJasl te,ret..r}re!.t u,
teljesíteni.
hatósági ár

ellenértékekéntlegmagasabb
Vátlalkozó jogosult az áItaianyújtott szolgáItatás
ónkormányzat közigazgatási területén
az
formájában meghatározott szolgáitxari .tt"nZfiéket
_
személyektől, intézményektől,
lakó - a szolgálíatást igénybevevő magánszemélygkjő.|,joei
gáltatás i díj ké nt (v ízdíj)b e sze dni,
szew ezetektő 1 (to váb b ákb an : fo gyas ztó k) szol

A

(szolgá|tatási) szerződést
Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .kö'uzemi
alkotni,
úzletszabáIyzatot
jJgvis zonyra írányadő
kötni, továbbá a fogyasztőkkal kapcsolatos

A

A közszolgáltató

köteles törekedni arra, hogy

a fogyasztőval kötendő közüzemi szerződést a

lJiesítendő jogviszonY létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglaljak azzal,hogy a rogyurriaidral
különösen a fogyasáó
felek ráutalő magatartásával ir, Rautuló magatartásnak_minősülcsatlakozása' valamint az
rendszerbe való
csatiakozási ponton keresztül történő iirtuorÁu
önállófogyasztőtmérőhelykialakításaésaKözszotgáltatórendelkezésreállása.

2,1 szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás

teljesítéséhezszrikséges eszközök'
vagyonát képezík,különösen, a
berendezések, vízlkoziűvek a kazszolgáltató "ég,
a
szükséges Íiriko,^i:,Ők (nyomvonalas létesítmények,

szolgáltatás teljesítéséhez
építmények,technolÓgiai berendezések, csatlakozási
szolgáItatás ellátásáhá rr"naatéptilJek,
eszközök,
;";Ö ;, a szolgáItatásba bevont egyéb tárgyi

képező közcéIű viziközművek teljes körű'
3.1 A vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát
tizemeltetéséről szőló 2112002, (IY,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziÉŐzművók
gfelel ően.
rovivrra rende l etben r ö gzitett követelményeknek me

4.1VáltalkozÓaszetződésidőtartamaalattkízárőlagosanjogosultaszerződéstargyaként
siaga\titások alapján a hatósági árként
definiátt szolgáltatás teljesítésére,és a ieljesitett
, A szerződés időtartama a\att az Üzemeltetőt'
megállapíto tt szolgáltaturi ai;ut b.r".áeror.
r,

l

,/
közigazgatásí területén belül a
kizárőIagos jog illeti ffi€g, hogy az Ónkormányzat
kiterjed arra is' hogy az
A
fogyasztőktő szarmazóan jöíedeláre.tegye n szert; .kízárőlagosság
fogyasztőva| kötött
belül,
Üzemeltető az ortor*anyrot közigűgatási batar.aln.
b ő vít s e,
á. ar up o a ás a1apj án b e kö t é s eke t v é gezzen, szoI gá|tatás át

a

J

r

A vállatkozó

köteiezettséget vállal, hogy

a je|en szerződés teljesítésébevont viziközműveket
tulajdonoskérrt" a

jő

gazda gondosságával

és egyéb eszközöket a sZerződé, r.*áttara alatt
elő hatósági árként közzétett dijak
kezelí, karbantartja, és _ u ;ogrruuai]áúak mes|.
_
bővíti,
beszeáésével biztosíto tt fedezet esetén felújítja,
az átakmegállaPÍtásárÓl
Felek úgzítik,hogya jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor
tekintit trányidőnakazza!, hogY a díjat úgY kell
szőIő l99O, évi LXVII. tv. 8,§ (rl uer..-ei
u jogizabáIyi követelményeknek, a jelen
megáL|apítani, hogy az fedezeter 1{jisoo ,
a szo|gá|tatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasznároi igenYeÚ.r, -,,49Í9lve kÖrében felmerÜlŐ kÖltségeke'
és biztonságot lehetővé tevő teuetenyseget< kife.ltese
5./

különösen:
ráfordításot<rá es egyéb kiadásokra, így

a)
b)

c)

a

vállalko zásba

(hib ae lh ár ítás, ké szen!ét, ü gyfé l s z o

1

gá1

at stb,

),.

vett működtető eszközök
a váIla'kozJ tiremeltetes ie"er.enis egs uo;euenésigénybe
a megrendelőve1 kötött külön
múködtetésére, javííására, az eívaÁatő
_ technoló giai színvonalúfej lesztésére,
me gállapodaror, átupuló
biztonságú és minőséget
vállalkoző áItal a\kalmazottlűgbizott a megielelő
alkalmazására, azok sziikséges
garuntá|ő sruk Tluí felkészülts eg.ii- ,ruu"mberek
_

a

képzésére, tov ábbképzé s ére,

d) az izemelt",e.i :"giiszony
e)

működtetése körében felmerülő költségeket

vont vizlközmű

iuffi?

alapján

külön megállapod ása

az

e]látásfelelős önkormányzat

aIapjén megállapodott

részérefizetendő

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,

0ahatékonygazdáIkodásmellettelérhetőméltányosiz\etinyereségre.

l:,l] figyelembe venni a közszolgáItatás
szolgáltatási dijat csökkentő .tényezőként
illetve
ellentét elezésére kaPott kÖltségvetési'
költségek
a
uiztásitott,
teljesítéséhez

A

önkormány

-'

zatí támo gatást,

ii.

Díjajántat, hatósági ár,szo|gá|tatási díjak

I.1Azivővízszo|gáItatásés-kezelésdíját,mintlegmagasabbhatóságiárataMegrendelő,
mint árhatóság

j

ogosult megáliapítani,

(továbbiakban: dtlajánIat) az
Vállalkozó írásban köteles

megáIlapításáho z _szikséges díjelőterjesztést
őző év"dec.áb., 15. napjáíg a
ármegáIlapítással eririátt ávet megel

A

hatósági árak

szolgá|tatni.

eddig gyakorolt
alapítási ]<örülményeire, illetve ,az
díjaJánlat_ valamint az üzemeltető
hogy aZ
veszi,
Ónkormányzat tudomásul
utut
díjmegállapítási
víziközmű rendszerbe csatlakozott Önkormanyzatok
üzemeltetőnél a céglulajdonát képező
a|kalmazásra a
móds zer, i|letve egységes díj kerÜl
vonatkozásában egységes díjszámítási

A

Űd"r"o"

u u,

BÖüööú72rt|áűtaruuőtrögzítettszolidaritáselvénekmegfelelően,

,l
;L

3

Ónkormányzat a közszolgáltató jogszabálynak ós a szerződésnek megfelelő
árat (szolgáltatási
drjkalkulác iőja alapján úgy kötelú megállapítani a legmagasabb hatósági
díjakat), hogy az atátgyév kezdőnapjátől alka\mazható legyen,

Az

hatősági ár
2.1 Amewtyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10, napjáig a legmagasabb
hiteles értesítését)
megáI|apítására vonatkozó kotelezettségét (beleértve az Üzemeltető
dijajánlatának
jogosult
kÖzÖIt
a
elmu1asúaná, űgy a Vállalkozó - hatősigí át htányában s íteni.
me gfe l e ő szol gáltxás i díj at f elszámítani, i l etv e érvénye
1

1

megállapodnak, hogy amennyiben az ónkormányzat hatósági ár
a KÖzszolgáltatóval
megállapítására vonatkJző ieki felróható mulasztásával összefliggésben
jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre
Üzemeltetőtkártalanítani.
az
érvényesítene,úgy amulasátásban véikes )nkormányzal köteles

Felek már most

Iv. A Vdllalkozó, illetve
1,1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatai:

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

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVIL törvény

,,A
és
a2I|2002,(IY,25,)
vizgazááIkodáJiól", valamint a38l1995.(iV.5,) Korm, rendelet
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek
a
izemeltetést,
az
ellenőrzi
végez,
ütemterv ,r.rirrti gyakoriság gal ivővíz vízsgálatokat
mi ndenkori minő s ó gi kö vete mén y ek b etartását,
hib ák elháI ítás éLr őI,
g o ndo sko d ík a hátő zato n e lő fordul ó üzemi
biztosítani a
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferrfiartásához elengedhetetlen
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szövetsége
szakmai
országos
karbantartásnak minősülnek ayiz, és csatornaművek
című kiadvanyban
karbantartása
Felújítása,
által kiadott Tárgyi Eszközök
a munka, arri a
mindaz
meghatározott felűjításnak nem minősülő munkák, valamint
szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a

biúosiíja,hogy

1

számviteli tárveny

szerződés mellékletét képez|

vízigyi, kömyezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az éIet, és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb
ől,
kapc solattartásró l, illetve ezen ügyek intézésér

Elvégzi a
L3.1 YéIeményezi az ivőviz bővítési terveket (vállalkozói hozzájárulás),

közműe gy ezteté s eket (gáz, telef on, út, vi llamo s

ener gia l éte sítés es etén),

elvégzía
és a lakoss ágí fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelően
számúáuási fe l adato kat,
s zolgáltatás s al kap c s o l ato s e o lvas ás i é s
1.4,1 Aközületi

1

1.5./ Gondoskodik

az

esetleges

fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásáről' lehetőség

a panaszost
sz:erintrendezéséről, a kivizs:gálás eiedményéről

tájékoztatla

..\
I

szerződést kÖt, beleértve
I.6.1 Vállalkozó aszerződésteljes időtartamárafelelősségbiztosítási
is.
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást
I.7
ere

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése ltán
deti állapot helyr eállításáró l gondo sko dni,

,l

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
désb en köte

szol gáItatási szer ző

le

s rö

g

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogYasztőval kÖtÖtt

zíteni,

módjáról, nem
I.9.1 Váttalkozó köteles tájékoztatní a fogyasztőkat a hibabejelentés
esetén a felrnerült költségek
rendeltetésszeru izemeltetés miatt történt áeghibásodás

megtérítésikötelezettségéről.

eredő károk megtérÜléséhez
1.10,1 Váttalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből

Megrendelőnek ana' hogY a
szükséges biztosítások megliotes3ről, és lehetőséget biztosít
bizto síiási fedezet me gl étérő1 me ggy ő ző dhessenek,

közüzemi szerződés megkötésével,
1.11./ A Vállatknzó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a
jogait a közműves iv.ővízellátásárőI
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és
(N.5.) Korm. rendelet szabáIyozza,
és a közműu., ,r.n r}uitzelvézetésről szőlő 38l19g5,

2.1

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljárásokhoz
2.I.1 Megrendelő a lakosságí szolgáItatási szerződésekkel,
megftzetése nélkül
szükséges fogyasztókkal úp"solaios adatszolgáltatást ellenérték
Váll al ko zó tészére kötele s telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
karbantartás, felújitás) a
izeme1tetéssel összefiiggésben (különösen l,ibae\hárítás,
külön ellenértékftzeÍése nélkÜl
feladathozszükséges merteHg a teleptilés közterületeit
basznáIj a, i gényb e ve gye,
sorolt intézmények,költségvetési szervek

az

az

ónkormányzat költségvetésébe

szolgáltatásidtlhátralékárakészftzetőkezességetvállal'
alapul ő) szolgáltatási díjat
közkifolyókon mért (vagy a felek átatány mégállapodásán

a

megfizeti,
2,3.1

Az onkormányzat kötelezí

magát, hogy

a szerződés fe.rnáIIásának időtartama

a\att áItala

(űjberuházás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagy támogatás felhás,znilísaval) létesített
Üzemetteiűjelöli ki, fel-tév.9, hogy az alább
vizíközművek hasznos ítására, uzemeltetesére

ű

megfizetéséreaz Üzemeltető vállalkozik' illetve
meghatálozott mértékszerinti használatí díj
nem ellenzi,
támogatoíberuházások esetén atámogatő az úzámeltetőkIjelölését

a felek már most
vonatkoztatott üzemeltetői hasznáIati díjat itletően
n ko r m á nY z a t áItal i génYb e
gy ; ;^ haladhatji -. g u b ervházásho Z- aZ o

Az új beruhánásra
me

g á1

lap

o

dnak,

ho

I

vett saját erő mértékét,az űj beruházás Üzemeltetővel megállapod otthasználati időtartamához
arányosítva,
Az Onkormányzat kötelezettséget válla!, hogy új beruhízás elhatározásakot, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemelreót az esetleges használati megállapodástól
fiig getl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alaít) f oko zott e gyüttműkö dé sre kö te l e z ettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az

elszámo|ás

az alábbia\ca:

a különösen

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltátása, megoldása;
természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatásí feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenrty ezés csökkenté se stb, ) me go dásában való e gyüttmíiködé s ;
a vizlközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elharításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáItatási díjak meghatálrozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo ganato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésthajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kózszolgáltató részétől történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlánási
időszakra számított szolgáltatási dij legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült fo gy asztők a szol gáltatási díjhátr al ékukat c s ö kke nt s ék.

a

1

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásatől
számított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szeruődést abban az esetben mondhatják fel azonnalihatállyal,ha a Vállalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megsztintetésérekellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorlÓ fél.
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3./ Mindkét fel 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

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az izemelteté sre v onatko ző

b)

a

j o go

sultság át elv e szti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében úgzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására 'vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő túzésével,és a tárgyév utolsó napjwa (december 31.) vonatkozó, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezések

Ll

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktargyalások űtlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezn| és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezn|
2.1 Amerlnyiben a szerződő felek közötti jogvita rcndezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy 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 Vátlalkozó a Megrendetővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része éwényesmarad.
Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolják.

A BQRSQDVÍZ Zrt. nevében eljaró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláítását
megelőzően) a BORSODYÍZ Zrt.Igazgatőságamegtáttgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

je\en szerződés az okirat aláírásának napjával \ép hatályba, tekintettel ata, hogy az
ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváha1Yta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a kőzszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgarmestert a szerződés
aláításáraf elhatalmazta.
Az Ónkormányzal Képviselőtestületének e télrgyban született hatátozata(l) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6.1

,:
\/'V

l

l/

J elen szerződés

a szerződésben me

gj

elölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvizelvezetésről szóló 38lI995, (IV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az irányadók.
Forró,
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Miskolc, 20Il. november 29,

;

{;,. ,,:ll

lzit;

[/,

(}\K()R\1 \\\,l.\Tl

t, tt,i.ttt)

lii,\,i\

l intxött'rt
li\i,l

xÓzÚzrttt
}lüKöDó

\Hs

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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