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Kötötték egyrészről Gadna Önkormányzat
Székhely: 38 l 5§qt3 % Fbu.

8.

törzsszám. ....7.'r1l.q \... ..
képviseletében:Lakatos Dezsö polgármester
mint me grende lő vagy önkormány zat

másrészről BORSODVtZZrt.
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi

u.2.

zékszám: 0 5 - 1 0-000 l 42
képviseletében: Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke
mint üzemettető/vállalkozó vagy köz szolgáItató
cégtregy

az alulkotthelyen és napor1 az alábbi feltételek szerint:
I.

Előzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatokcőlszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öt .) 8 § (4) bek-e, szóló
valamint" az ótv. s.5 1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról
(2)
b)
bek.
a.§
a
pontja,
továbbá
(2)
a)
bek.
1995. óvi LYII. tv."(továbbiakban: Vgt.) 4 §
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatanak minősiti az adott telePÜlés
1./

lakott területén

ivővízminőségű vizre vonatkozó előirásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
formáj áb an történő megszerv ezésétés ellátását.
Felek rögzitlk_ a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az onkormáry*t más onkormányzatoh,kal együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapitő okirattal létrebozták a BoRsoDvlz zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabály szerint az érintett
orikormányzatokrészére a Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi viziközműveket az Üzemeltető részv énytérsaságba apportalták.
2.1

Felek megátlapítják, hogy az Üzemeltető alapitásátől a jelen megállapodás megkotéséig - az
alábbi bekezd8sben-emúiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormartyzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szolgáltatási fel adatokat.
Fele[ a közbenső időszah,ra utalva rőgzitik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztafua az
ónkormáttyzat rfuúalő magatartás ával hozzájűit abboz, hogy a BORSODVÍZ Zítegyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodviz Kft. helyett az Územeltető lássa el a
továbbiakb an az

ivóvíz szolgáltatási feladatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt síotgittitaváltáikor nem foglalták írásba a kozOttiik fennálló közfeladat ellátási, azaz
kőzszolgáltaiási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzítik,

i

"-\[=-

teljesítése a jogszabályoknak
hogy az Üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott
megfelelően történt.
(2)
a jelen üzemeltetési szeruődés megkÖtésére aVgt,9,§
Szerződőfelek megállapítják,hogy
-áttrátatm
nélkü1
e\árás
azás alapján koncesszió s pályézati
bek. d) és e) pontj,ábin foglatt
(részvényese) az egyébként
került sor, tekinteffel ar:ia, hogy a Megrendelő resztu}ajlonosa

kizárőIagosanonkoÁanyiato{íulqdoiabanállóBoRSoDyíZZrt,nek,

3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/onkormánYzatkÖzfeladatakéntmegbatározoÍt

közszolgá|tatás formájában, az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővíze\Iátást
(A tovább,iakban a jelen
üzemeltető álta1 teljesített szolg áItatás útjan biztosítsa.
pontban

körülírt szol'gáltatást szoigáltatásnikvagy szerződés tárgYánaknevezve,)
II. Megállapodás

alapjan a szerződésben meghatározott
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései
szolgólíátás ellátása érdekében Üzemeltetési
időtartamíg u rr"rrődér"targyaként meghatározott
ásaérdekében,
szerződésikötavállalkozó\,alavonatkozőközf eladateIIéft
és kÖteles az I.3. Pontban
A Vátlatkozó a je|en szerződés alapjánkizfuőlagosan jogosult
Ór|korrányiat kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatátozott szolgál tatási tevékenyséletteljesíteni.
ellenértékekéntlegmagasabb hatőságí ár
Vállalkozd jogosult az általanyújtott szolgáltatás
az onkormánYzat kÖzígazgatási terÜletén
formájában meghatiozott szolgáitatási ellenZrtéket
személyektőI,.intézményektől,
_
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő magánszeméry9r<19|,josi
beszedni,
(vizdíj)
díjként
szervezetektől (tovabbűkuan: fogyasztók) szolgáltatási

A

(szolgáItatási) szerződést
közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .kőzúzemí
jJg,risrorryrairányadő izletszabáIyzatot alkotni,
kötni, továbbá afogyasztőkkal kapcsolatos

A

kötend ő közilzemi szerződést a
jogviszonY
létrejÖhet a szerződő
lJiesítendő
felek írásba foglaljak azzal,hogy a fogyurrtái.kal
minősül különösen a fogyasztő
felek ráutaiő magatartásával is. Ráutaió magatartásnak
ya]^amint az
rendszerbe való csatlakozása'
csatlakozási ponton keresztül történő iiriuorÁu
rende|kezésre állása,
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a közszolgáttató

A közszolgáltató

köteles törekedni arta, hogy

a fogyasztőval

szi,ikséges eszközök,
2.1 szerződő felek rögzítlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
cég vagyonát képezlk, különösen,
berendezések, vízíkoziűvek a kazszolgált-ató

a
(nyomvonalas létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges íirtkazmuvék
építmények,technológiai berendezések' csatlakozási
szo|gáltatás ellátásáho , r"na"téptilÚk,
p"*""tl J, a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

körű'
tárgyát képező közcéIu vízlközmű.lek teljes
3.1 A Vóltatkozó fe|adata a szerződés
(IY
,25 ')
üzemeltetéséről szŐ|Ő 2I 12002,
folyamatos és szakszetű működtetése a vizíiázművák

rtivivvrrendeletbenrögzítettkövetelményeknekmegfelelően.
kizárőlagosan jogosult_ a .szerződés tátrgyaként
4.1 vállatkozó a szerződés időtart ama a|atl
sioleáI.titások alapjan a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a iá|esített
A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megáIlapított szolgáltaturi aijut b.rr.Jéréi.,
,,i,..

2

,,,"

li.rr_

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
kiterjed arra is, hogY az
fogyasziőktdí síarmazóan jo-vedeláre tegyen szert. Akizárőlagosság
üíá*rurta az Onkormányzat közígűgatásí határaín belül, a fogyasztővaI kötött
gáltatás át b ő víts e.
me g ál ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szol

kizaúlagos jog illeti ffiog, hogy

az

1

vont vizikÖzműveket
Váttalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sáerződés r.nrátta.a alatt tulajdonosként a
közzétett díjak
kezeli, karbantartja, és _ a jogszabáIyoknak megfelelő hatósági árként
_
beszedésévelbizto síto tt fe dezet e setén felújit1a, bővíti.

A

Felek rögzítlk,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállaPÍtásáről
azzal, hogY a díjat ÚgY kell
szőlő 1990, évi LXV-Ú. tv. s.§ (1) bek._ét tekintik írányadőnak
* a j9qs?abáIyi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson
a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve és biztonságot lehetővé tevő tevékenységek dre;tese körében felmerülő költségekre,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

kÖltségeket
vállalko zásba vont viziközmú működtetése körében felmerÜlő
(hibaelh áritás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
eszközök
a vál|alkoző i:zemeltetési tevéke"li,eg, k<iieben igénybe vett működtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eívaínxa és a megrendelővel
megállapodáson álapuló _ technológiai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
a vál|a|koző áItal alkalmazottlűgbízott a megfelelŐ biztonságúazok
szükséges
garuntálő szawnai felkészülts égű szakemberek alkalmazására,
képzés ér e, tov ábbképzé s ére,
fizetendő
az izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részéte

a) a
b)

c)
d)

dijaWa,

e) a felek külön

0

megállapod ása alapján megállapodott

és elfogadott viziközmúvek

fejlesztésére,
nyere
ahatékony gazdáIkodás me llett elérhető méltányo s izletí

sé gre,

venni a közszolgáItatás
szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kapott költségvetési' illetve
teljesítéséhezbiáosított, a költségek ellentételezésere

A

önko rmány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gá|tatási díjak

hatósági
I.1 Azivőviz szolgáltatás és -kezelés díját, mint legmagasabb
mírt árhatőság j o go sult me gállapítani,

árat a MegrendelŐ'

(továbbiakban: díjajánlat) az
hatósági árak megáIlapításához szikséges díjelőterjesztést
15. naPjáig a Vállalkozó irásbankÖteles
ármegállapítással ériritett évet megel őző éídecember

A

szolgáltatni.
gYakorolt
az üzemeltető alapitási körülményeire, illetve _az eddig
hogy az
veszi,
tudomásu1
díjmegállapítási módszene utalva ; Onkormányzat

A

díjajánlat _ valamint

rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a ce,g|;|ajdonát képező viziközmű
a
dijszűtási módszer, illetve egységes díj kerül alkaImazásra
vonatkozásauur,
"gi.Jg",
me g fel e ő e n,
huőrtas akór rö gz ített szo i daritás e l vének
zrt\
;Ö

ilöfrú/

1

1

ii

\\\-

,-\, i,

Onkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szetződésnek megfelelŐ
díjkatkuláciőja alapján úgy köteles megállapitaní a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

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

le

gy en.

2.1 Amennyiben az önkormányzat a tárgyév január I0. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vátlatkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjajanlatának
me gfe l el ő szol gáltatási díjat felszámítani, i l l etve érvényes íteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
,""-b.., a fogyasztók megtérítésiigény,t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szatlkciókat
érvényesíte.r.,Úgy amulasztásban vétkes Ónkormányzat köteles az Üzemeltetőt kátrtalanitan|

Felek már most

Iv. A Vdtlalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

biztositja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995, évi LVII. törvény ,,A
vízgazáalkodáiról", valamint a38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IY.25.)

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztositjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenko ri minő s é gi kö vete lmén y ek b etartás át,
ljlzemi hib ák eIhárítás ár ől,
go ndo sko d ík a háIő zaton e l ő fordu lő
Éot.l.,a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenríartásához elengedhetetlen karbantartási
felek megállapodása alapján
-,rnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakrnai SzÖvetsége
átta| kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatározott felújitásnak nem minősülő munkák, valamint míndaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbaríartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerző dés mell ékletétképezí.
I.2,1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kÖmYezetvédelmi,
tűztendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
ől,
kapc so l attartásró 1, il letve ezen ügyek intézésér

L37

yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzé!árulás). Elvégzi a

közműe gy eáeté seket (gáz, telefon, út, vi l lamo s

ener

gia léte sítés

es

etén),

és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének megfelelően elvégzi a
szolgáItatás s al kap c s o l ato s l e o lv as ás i é s számlázási fel adato kat,

I.4,1

A közületi

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásárŐI,lehetőség
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről

apanaszosttájékoztatja,

,,l

;,, [{-

*

(

L6.1 Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
1.1.1 Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
ere deti ál l ap ot hely r e állítás áró l go ndo sko dni .

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,túrésikötelezettségét Vállalkozó

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőva! kötÖtt

szolgáltatásiszeruődésbenkötelesrögzíteni.

Vállatkozó köteles tájékoztatnt a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek

Lg.l

megtérítésikötelezetts égéről.

1.I0,1 Vállatkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkritéséről, és lehetőséget biztosit Megrendelőnek arua, hogY a
b

izto sítási fedezet me glétérő 1 me ggy őző dhe s senek.

LIL1 A Váltalkozó egyéb, izeme|tetéssel, illetve a közizemi

szeruődés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait aközműves ivővízellátásáról
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3811995. (iV,5.) Korm. rendelet szabá|yozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szukséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáItatást ellenérték megfizetése nélkül

2.1.1 Megrendelő

a

Váll al ko z ó r észéreköteles telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelhrárítás, karbantartás, felújítás) a
fe|adathozszükséges mértékiga település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
használj a, i gényb e ve gye.

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen

az óikorűáryror

kciltségvetésébesorolt intézmények,költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvál|al.
díjat
a kozkirotyókon mért (vagy a felek átalany megállapodásán alapulŐ) szolgáltatási
megfizetí.
2.3,1

Az önkormányzat kötelezi

magát, hogy

a szerződés fennállásának Ídőtartama alatt általa

(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített(Új beruházás) és tulajdonát kéPező
hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve, hogY az alább

víúközművek

illetve
megJtatározott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetésére az Üzemeltető vállalkozik,
támogatott beruhánások esetén atámogatő az ÜzemeltetőkijelöIését nem ellenzi.

beruhánásra vonatkoztatott izemeltetői használati díjat tlletően a felek már most
által igénYbe
megáilapodnak, hogy az flemhaladhatja meg a berubézáshoz az Onkormányzat

Az űj

vett saját erő mértékét,azűjberuhazás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIatiidőtartamához
atányositva.
Az )nkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
beruházás lényeges folyarnatairőI az Üzemeltetőt az esetleges használaíi megállapodástól
f [i g g et l enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) Íokozo tt e gyüttműkö dé s re kö te ezettek.

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

1

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszéIyeztető vízmínőségiproblémákfeltátása, megoldása;
a természeti eúfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zemy ezés c s ökkentése stb. ) me go l dásáb an v alő e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok e|hárításáva| valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasúők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzat terúleténa fogyasztők az egy számlázási
időszakra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó ftzetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült fo gy asztők a szol gáltatási dljhátr al ékukat c s ö kkents ék.

VI.

A

szerződés időtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés határozat\an időtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐI
számított l0 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sern jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezeít jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik féI részére, amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg,
2,1 Fetek

a szerződést abban az

esetben mondhatják fel azonna|ihatáIlyal, ha a Vállalkozó az

üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállatkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali feimondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülm ény megsziintetésére kellő póthatfutdőt biztosított a felmondást gyakorlÓ fél.

r!

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyllatkozatával
3,/ Mindkét fel jogosult

/

megszüntetni a szerződéskötésétő| számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

,]

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az üzemelteté sre vonatko zó

b)

a

j o go

sults ág át eIv e

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

sztí.

ha

a Vállalkozó kizárótagos szolgált atási jogát az Önkorm tnyzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzített, az Onkormányzat 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 ídő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, ftásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszintetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezés ek
1.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban figzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezn|

2,1 Amenrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Űton, egyeztetések
keretén belril 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tétrgyalás, egyeztetés alapján
előkészití,
4,1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén aszeruődés többi része érvényesmarad,
Felek Ű étvényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
r

endelkezés s el

p

ótolj ák.

A B6RSQDVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírásat
megelőzően) a BORS aDVÍZ Zt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetéftett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláirásának napjával lép batáIyba, tekintettel arra, hogY az
jőváha|Yta, a
Onkoimányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
B6RS9DVIZ Zrt-t a közszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
aláírásátaf elhatalmazta.
Az ónkormányzat Képviselőtestületének e táxgyban szúleíetthatározata(Í) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6.1

]!]

/,- ''$=,--

Ielen szerzódés a szerzödésben megielölt mellékletekkel egyutt érvényes"
Ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
kózrnűves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. GV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.
Gadna,

1-1

íl,

Gadna Önkormányzat
Lakatos Dezső
polgármester

Miskolc, zal1. november 29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

