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ürr., ltető/vdllalkozó vagy kOz szolgáltató
^irrt

az alulirotthelyen és napor1 az alábbi feltételek szerint:

L Előzménye§ bevezető rendelkezések
s-§ (4) bek-e, 1.1A helyi önkormány zatob,rőlszóló t990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.)
szóló
iutuirnt' * ótv. s.5"1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vilqazdálkodásról
(2)
b)
bek.
a.§
a
1995. évi Lyil. tv."(tovatuiakban: Vgt.) 4.§ (2) bek. a) pontj4 továbbá
telePÜlés
pontja a helyi onkormányzat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti az aóott.
lakott területén

ivővizminőségű vizre vonatkoző előkásoknak megfelelő ivővízellíttás kÖzszolgáltatás

formáj ában történő megszervezését és ellátásáx,

2} Felek rögzitlk_ a fenti pontban kötelezőenelóírt közfeladat teljesitése érdekében-, hogy
25- naPján kelt
i oit"r.ányzat más onkormányzatokkal együttműködve 1994. januar allami
tulajdonú
alapitő okiratial létrehazták a BoRsoDvíz zrt-t akként, bogy az egyes
jogszabály
érintett
az
szerint
szóló
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről
tulajdonba
o&ormányzatokrésráe ayagyőnátadőBizottság döntése szerint önkormányzati
adott helyí víziközműv eket az Územeltető ftszvénytársaságba apportáltak.

jelen megállapodás megkotéséig - az
illetve a
alábbi beÉezdésben-említettközbenső időszakot ide nem értve - az onkormányzat,
ivőviz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az

Felek megállapitjíik, hogy az üzemeltető alapttásától

a

szolgáltatási feladatokat.

Felel a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
onkormányzat ráutalő magatartásával hozzájáűit anho7, rrogy _?_ BORSODVÍZ Zít.
ágyrr"^eíyes tulajdonában állő GW-Borsodviz Kft.. belyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az

ivőviz szolgáútatási feladatokat.

Feíek megállapítják, hogy §em a BoRsoDvÍZ Zrt. alapitásakor, §em a fenti bekezdésben
körülirt ,átgaituio váltáiÉor nem foglaltákirásba a kozotttik fennálló ktlzfeladat ellátási, azaz
közszolgáltúsi jogviszony gyakoroit tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitk,

teljesítése a jogszabályoknak
hogy az (Jzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott
megfelelően történt.
jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9,§ (2)
Szerződő felek megállapítjak, hogy a
páIyazati eljárás nélkül
és e) ponij aainTogilutté*,átatmazás alapján koncessziós
u"r..
(részvénYese) az egyébként
került sor, tekintettel arra, togy u Megrendelő résztulajdonosa

o

kízátőIagos.lnonkoÁanyiato{íulajdoriabanállóBoRSoDvíZZrt_nek,

3./

A jelen szerződéscélja, hogy a Megrendelő/onkormányzatközfeladataként

meghatározott

aVgt.4.§(2)bek.a)pontjábankörülírtivővizellátástközszolgáItatásformájában,az
biztosítsa. (A továbbjakban a jelen
üzemeltető által teljes ített szolgiltatás útján
szerződés tárglánaknevezve,)
pontban körülírt szolgáltatást szoígiltatásnikvagy
II. Megállapodás

1.1AMegrendelőaVgt.Hivatkozott.rendelkezéseialapjánaszerződésbenmeghatározott

szolgátíátás ellátása érdekében Üzemeltetési
időtartamig u rr"rr{dé,rTargyur.ent -"glrutárorott
szerződéstuotavatíaítoríidavonatÉozőközfeladatellátásaérdekében,
jogosult és köteles az L 3, pontban
A vállalkozó a jelei szeruődés alapjan kizárólagosan
or*a"Y|at kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatározott szolgaitxári t"uer. ""vree"t'Ű-ó'rit
teljesíteni.
ellenértékekéntlegmagasabb hatőságí ár
A váltalkozó jogosult az álta|anyújtott szolgáItatás az
önkormányzat közigazgatási területén
formájában megnarűoÁtt szo|gi|titári ;i.ra;ket
szómélyektől, intézményektől,
_
lakó _ a szolgáLtatást igénybevevő Őii""Áery9kltl.|,joei (vizdíj) beszedni,
szo|gáltatási díjként
szervezetektot (tovauui-akburr, fogyasztóÉ)
(szolgáltatási) szerződést
jogosult és köteles a fogyaszíókkal .kőzüzemí
zonyíairánYadő izletszabá|Yzatot alkotni'
kötni, továbbá afogyasztőkkal kapcsorÁ.;JÓ"i.
a
a fogyas.ztőval kötend ő közüzemi szeruődést
A közszolgáltató köte|es törekedni arra, hogy
jogviszonY tétrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a f"d;;;óÍ.ka'
'jiesítendőminősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztő
magÁartásával É.na"i"Ú iagatartásnak.
felek ráuta
az
,iriuárÁ" rendszerbe való csatlakozása' valamint
csatlakozási ponton keresztül történő
és a KözszolgáItató rendelkezésre állása,
önálló fogyasztói .norot .ty kialakítása

A

közszolgáltató

lő

felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
képezik, különösen, a
vagyonát
Kc;zizotgál|aft
a
berendezések, ,iríuorőurek
"ég. (n}omvonalas létesítmények,a

szÜkséges eszkÖzÖk'

2.1 Szerződő

Íi,iuo,^u,Őu
szolgáltató.s teljesítéséhezsztikséges
csatlakozási
epit*eny9r., te,chnológiai berendezések'
szolgáltatás ellátásűozrendelt éptiletek,
J, a szo|gáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

;;;Ó

vízlközmtlvek teljes

kÖrŰ,

kép_ező közcélú
Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát
3.1
(IY '25')
a vizííőzművák üzemeltetéséről szőtő 2I12002'
folyamatos és szakszerű működtetése
me gfelelően.
kövivM rendel etű r ö gzitett követelményeknek

A

targyaként
a|att kizárólagosan jogosult a szerző,dés
4.1 Váltatkozó a szerződés időtartama
árként
hatósági
a
és'" i"ij"ri,",t sJoBáItitások alapján
(Jzemeltetőt
definiált szolgáltatá.l teljesítésére,
szerződés időtartama alaÍt az
díjak u"r".áerer. .
megállapíto

tí szolgáItatási

A

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
kiterjed arra is, hogY az
fogyaszókt ai síar^-óan joiredelernre tegyen szert. Akízárő|agosság
kötött
üzemeltető az onkormZnyzat közígűgatásí hatarain belül, a fogyasrtőval

kizarólagos

jog illeti ffiog, hogy az

megállapodás alapj án bekötéseke t v égezzen, szolgá|tatását bővítse.

/
vont_ viziközműveket
Váltatkozó köteiezettséget vállal,hogy a jelen szerződés teljesítésébe
jó
gazda gondosságával
a
és egyéb eszközöket a sáeruődé, r.n rátta, a alatt tulajdonosként
árként kÖzzétett díjak
kezeIi, karbaftartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági
_
beszeáésével bizto síto tt fedezet esetén felúj ítj a, bővíti.

A

ot az árak megállaPitásátŐI
Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkÖtések
irányadónak azzal, hogy a díjat úgy ke1l
szőIő 1990. évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek._ét tekintik
a jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
megállapítanr, hogy az fedeLeiei nyujtson m"gret"lve _ a szolgá|tatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényekn"t
felmerülő költségeke,
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységektire3tose korében
5./

ráfordításot<ri es egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a

vállalko zásba

vont vizíközmú működtetése körében felmerülő

(hibaelh árítás, ké szenlét, ügyfélszol gálat

stb, ),

igénybe vett működtető eszközök
váIlalkozo ü""m"lt.tési ievekeffirg" lro;eu"n -a
megrendelővel kötött külön
miiködtetésére, javításőra, aZ eÍvaíuata és
fej lesztésere,
_
megállapodason iaputó technoló giai színvonalú
biztonságú és minöséget
a vállalkoző által alkal mazotttűgbízott a megielelő
a|kalmazására, azok szükséges
garantálő szakrnai felkészültsZeű',riu"mberek
képzésére,tov ábbképzésére,

b) a

c)

költségeket

d)azizemeltetésijogviszonyalapjánaze]Iátáslélelősönkormányzatrész&efizetendő
és elfogadott viziközművek
e) íUf* külön megállapod ása alapján megállapodott
fejlesztésére,

0ahatékonygazdáIkodásmellettelérh,:tőméltányosizletinyereségre.

kell figyelembe venni a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő ,tényező,ként
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezuutásitott, a költségek ellentételezésére

A

önkormány zati támo-'gatást,
díjak
III. Díjajánlat, ha,tósági ár, szolgáltatási

árat a Megrendelő,
és _kezelés ilíját, mint legmagasabb hatósági
mint arhatóság jogosult megállapítani,

Ll Az ivővíz szolgáltatás

Ahatóságiárakmegállapításáhozszüikségesdíjelőterj-esztést(továbbiakban:díjajánlat)az
év"dec,áb" 15, napjáig a Vállalkozó irásbanköteles
ármegál|apítássa1 o.i-it.tt évet rr,egel őző
szolgáltatni.
gyakorolt

körülményeire, illetve .az eddig
díjajánlat_ valamint az üzemeltető alapítási
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ai ónkormányzát csatlakozott Önkormányzatok
,.i)ikozmű rendszerbe
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező
a
il|etve egységes díj kerül alkaImazásra
vonatkozásában egységes díjszámítási inódszer,

A

gÖ R"iÖ

DV

i7 zrt] á|^őrtas akór

rci

gzített s zo i daritás
1

el

vének me

g fe l e l ő

en,

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági étrat (szolgáltatási

Az

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdőnapj átől alkalmazható

/

le

gye n,

2,1 Amenrtyiben az önkormányzat atargyévjanuár 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megáItapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasitaná, űgy a váltalkozó _ hatősági ar hiányában - jogosult a közölt díjajánlatának
me gfel el ő

s

zo l gáltatás

i

díjat felszámitani,

il l

etve érvényes íteni.

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzal hatósági ár
megállapitására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
,"áu.n a fogyasztók megtérítésiigénl,t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
kártalanítaniérvényesíten.,úgy amulasitásban vétkes Ónkormányzar köteles az Üzemeltetőt

Felek mán most

Iv. A Vdllalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

biztosítja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII, törvény ,,A
vízgazáalkodáiiól", valamint a38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IY,25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,

s s ágát é s biztons ágát,
(IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
2Il20:02.
akkreditált laboratóriummal
Üzemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővízvizsgálatok at v,égez, ellenőrzi az
mindenkori minőségi követelmények betarlását,
gondo skod ík a hálőzaton e lőforduló i,izemi hibak elhárításáról,
a
köteles a közművek álta| ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferntartásához elengedhetetlen karbantartási
a|aPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
SzÖvetsége
Szakmai
karbantartásnak minősülnek a Yíz- és Csatornaművek Országos
által kiadott Tárgyí Eszközök Felújítása,Karbarrtartása című kiadvánYban
mindaz a munka, ami a
meghatározott felújiúsnak nem minősülő munkák, valanrint
a
számviteli törvény szeint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat
szerződés mellékletétképez|

b

izto s ítj a az izemelteté s fo lyamato

a

kÖmyezetvédelmi,
t.2.1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízúgyi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági
kapc solattartásró 1, i l letve ezen ügyek irXézés&ől,

Elvégzi a
1.3.1 Véleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozói hozzájárulás).
közműegyeztetéseket (g!z,telefon, út, villamos energia létesítéseseté_,n),
..4.1

Aközületi és a lakossági fogyasztók felé a

szolgáItatáss al kap

csol

ato s l eo lvas ás

i é s számlázási

saját ütemtervének megfelelően

elvégzi a

fel adato kat,

kivizsgálásáróL,lehetőség
1.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk
panaszo S t tájékoztatj a,
szerint r endezésérő l, a kivizs gálás eredményéről a

4

q-1

szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kÖt, beleértve
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbá túz- és elemi kár elleni biztosítást is.

1.6.1 Vátlalkozó

/

a

1,7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkak elvégzése után
ere deti ál l ap ot hely r e áIIítás áró l go ndo sko dni .

Ls.l

Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállatkozó

szolgáltatási szer ző

dés b

en kö

te l e

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogYasztőva| kÖtÖtt

s rö gzíteni,

nem
I.9,1 Váltatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról,
a felmerÜlt kÖltségek
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén
me

gtérítésikötelezettsé gérőL

eredő károk megtérÜléséhez
I.10,1 Váltalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésbŐl

ana, hogy a
sztikséges biztosítások *egiotesJről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
biztosíúsifedezetmeglétéről meggy őződhessenek,

a

közüzemi szeruődés megkötésével,
jogait aközmőves ivóvízellátásaról
valamint a fogyasúőkkal kapcsolatos kotelezettségeit és
(1y.5,) Korm, rendelet szabáLyozza,
és a közműves szennyvízelvázeÉsről szóló 38llg95.

í.1I.1 A Váttatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve

2,1

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljarásokhoz
2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerző,désekkel,
megfizetése nélkül
szükséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszo|gáItatást ellenérték
Vált alko z ó részéreköteles telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal,

hog},

felújítás) a

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás,
külön ellenértékfizetése nélkÜl
fe|adathozszükséges mértékigu t.t.|tle, közterületeit
hasznáIj a, igénybe ve gye,

az

költségvetési szervek
onkormányzal költségvetésébe sorolt íntézmények,

szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
mégállapodásán alapuló) szolgáltatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy u r"iJ átalány
megfizeti.
szerződés fennállásának időtartama alatt álta|a
2.3,l Az onkormányzat köteiezí magáú.,hogy a
t (űj beruhéaás) és tulajdonát kéPező
(saját fotrásból vagy télmogatás reuárriatíraual) létesí'Let
üre*etteiőijelöli ki, fel-tév.?, hogY az alább
vízlközmúvek hasznos ítására,üzemeltei;; ere ű
illetve
megfize,tésér,e..ai üzemeltető vállalkozik,
meghatározott mértékszeinti haszná|ati dij
ellenzi,
kíjelölését nem
támogatottberuhazások esetén atámogatő az üzámttltető

a felek már rnost
vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően
igénybe
u beru,házásh oz-az ónkarmányzat áItal
megállapodnak, hogy az nemhaladhatja _"g

Az új beruházásra

/

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
bervhazás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö d é sre kötel e zettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szetződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémák feltárása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatásí feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zer ty ezés csökkentése stb. ) me goldásában val ó e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
haváxia események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo ganato sítá sa;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértósét és a Kazszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormhryzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ta számított szolgáltatási dij legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megte.nni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze s ült f o gy asáők a szolgáltatás i díj l rátral ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtrrrtama, megszüntetése
1./ Jelen szeruődés határozatlan időtartamrir szól azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐI
szátmított l0 éves időtartamon belül rendes felr nondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megköl,ését 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 szetződés módosításában nem állapodnak meg,
Felek a szerződést abban az esetben morrdhatják fel azomnli hatállyal, ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá, ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azowtali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmond,í:; közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy könilmény megsziintetésére kellő pi,|határidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.
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3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű féL szetződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

/

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vállalkozó az üzemeltetésre vonatkozó jogosultságát elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vál l al ko z ó kizár őlago s szol gáltatás i j o gát az Önkorm ány zat me g sze gi,
a V. 1, pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Ónkormányzat együttmtiködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító korülmény be ál 1.

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó l0 éves időtartam elteltét
követően barmelyik szetződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási ídő túzésével,és a tátrgyév utolsó napjáta (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszüntetrri.
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezések

Ll

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások itján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni.
2.1 Amenrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretargyalásos űton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaí$-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, ÚgY e
kérdéskorbenVállatkozó a Megrendelővel tOtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a:szerződés többi része éwényesmarad.
Felek Ű e*enytelen rendelkezést hatályos, gazdaságllag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ak.

A BQRSODVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő úgzíti,hogy a jelen üzemeltetrjsi szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODVÍZ Zrt.Igazgatőságamegtirgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláításának napjávd lép hatályba, tekintettel arra, hogY az
Onkoimányzal Képviselőtestülete a jelen megállapoc|ást testületi hatfuozatával jőváhagYta, a
BoRSoDVÍz zrt-t aközszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzal Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

e

tárg,yban született határozata(1)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

jogntézménYt szabálYoző Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e
hatályos jogszabíiyokban - hilönösen a V9., illetve a közműves ivóvizellátásról és a
"gyéb
szennyvízelvezetésről szóló 3Sllg95. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
közrrrűves
rendelkezések az irányadók.

Fúlókércs, ktL,.ü{-,-{4á
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Miskolc, 2011. november 29.
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