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Kötötték egyrésnől Gagybátor Önkormányzat
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...
képviseletében:Tóth Istvánné polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat
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az alulir
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székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u,2.
cégegy zékszám. 0 5 - l 0-000 1 42
képvi seletében : Fi c sor Mikló s Igazgatő ság elnöke
mint üzeme lte tő/vállalkozó v agy köz szo lgáltató

ott helyen és napon,

I.

az alábbi feltételek szerint

:

Előzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokről szőlő 199O. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8 § (4) bek-e, valamint az ótv. S.§ (3) bek-ben foglalt felbatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LYfl. tv. (továbbiakban: Vgt.) 4 § (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kőtelezően ellátandó feladatanak minősíti az adott település
1.1

lakott területén

ivőviz minőségű vizre vonatkaző előirásoknak megfelelő ivővizellátás közszolgáltatás
formáj áb an történő meg szerve zé set és ellátását

.

Felek rögzitik - a fenti pontban kötelezően előirtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatokka.l együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapitő okirattal !étrehozták a BORSODVU Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok ötlkormányzati tulajdonba adásáről szóló jogszabály szerint az érintett
önkormányzatok részere aYagyonátadó Bizottság dontése szerint önkormányzati tulajdanba
adott he l yi v iziközműv eket az Üz e m e l t e t ő r ész:t énytársa ságb a app ortálták.
2.1

Felek megállapitják, hogy az Üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megkotéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és köaileti fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az ivővíz
szolgáltatási fel adatokat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzitlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
)nkormányzat rfiftalő magatartásával hozzájárult ahhoz, hogy a BORSODYa Zú.
egyszemélyes fulajdonában állő GW-Borsodviz Kft. helyett az Uzemeltető lássa el a
továbbiakbanazivővizszolgáltatásifeladatokat.

Felek megállapitják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alaprtásakor, sem a fenti bekezdésben
könilírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták irásba a kozotttik fennálló kOzfeladat ellátási, azaz
kozszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

l

V
I

l

jogszabályoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
9.§ (2)
Szerződő felek megállapítjak, hogy a jelen tizemeltetési szerződés megkötésére a Vg.
nélkül
bek. d) és e) pontjában ioglatt Etátatmazás alapján koncessziós pályazati eljarás
egYébként
az
került'sor, tekinteílel arra, hogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese)
kizar őlago san önko rm ány zatoí Íul aj do ruíb an á1 l ó B o R S o DY ÍZ Zrt-nek,
3./ A jeten szerződéscélja, hogy a Megrendelő/Onkormányzat

közfeladataként meghatározott

forméilában, az
a jelen
továbbiakban
üzemeltető átta t.ry.ríteti szolgáItatás
nevezve, )
gl
pontban körül írt szolgá|tatást s z o Ígál t at á s n ak v agy s z e r z Ő d és t ár án ak
a Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás

útján biztosítsa. (A

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben
Üzemeltetési
érdekében
ellátása
időtartamig a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás
szerződés{k&avállalkozivalavonatkozőközf eladatellátásaérdekében,
és köteles azL 3, pontban
A Váttalknzó a jelen szerződés alapjan kizarólagosan jogosult
kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
Áe,ghatátozott szolgáltatási tevéken}ieget az ÓikormánYzat
teljesíteni.

Ll A

legmagasabb hatósági ár
Vállalkozd jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
közigazgatási területén
formájában meghatározott szolgáitutari .lt.n;ftéket az onkormányzat
személyektő1,.intézményektő1,
lakó - a szolgáItatást igénybevevő - magánszeméry9tlt||,joei
beszedni,
(vizdíj)
díjként
szervezetekto'í(tovabbákba": fogyasztókJ szolgáItatási

A

(szolgáltatásí) szeruődést
közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal.közüzemi
jJgvis zonyta ÍránYadő izletszabáIYzatot alkotni.
kötni, továbbá a fogyZsztőkkal kapcsolatos

A

köziuemi szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő
jogviszony,létrejcihet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal lóiesítendő

A közszolgákató

kÜlÖnÖsen a fogYasztő
felek ráutalő magatartásával is. Ráutató magatartásnak,minősÜl
rendszerbe való csatlakozása, valarnint az
csaílakozási ponton keresztül történő víziközÁű
onauo fogyasztói merorrety kialakítása és a közszolgáltató

rendelkezésre állása,

sztikséges eszközök'
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezlk, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vízíközűűvek a Kazszolgálíató cég

(nYomvonalas létesítménYek'a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges Űziközművek
csatlakozási
technológiai berendezések,
szoigáltatás etlátáSaho;rendelt éptileLk, építmények,
po"Ór.) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

képező közcélú vízíközműyek teljes köní'
3.1 A vóllalkozó feladata a szerződés tárgyát
üzemeltetéséről szóló 2Il2002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerúműködtetés e aviziiőzművek
rovivv rendeletb en r ö gzített követelményeknek me gfelelő en.
targYaként
jogosult, a
.szerződés
4,1 Vátlalkozó a szetződés időtart ama a|att kizárőlagosan
árként
hatósági
siolgáltatások alapjan a
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapított szo|gáltatasi ai;ar< beszedéséie. A

kízfuőIagos jog illeti ffi€g, hogy az Ónkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyasákt ai siarmazóan jövedelemre tegyen szert. A kizfuőIagosság kiterjed arra is, ltogY az
üiámeltető az Onkormányzat közigazgatási hatfuaín belül, a fogYasztőval kÖtÖtt
megállapo dás alapj an beköté s eke t

v é gezzen,

szolgáltatás át bővíts e,

Vállatkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szeruődés teljesítésébevont, vizikÖzműveket
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés rennfutaia alatí tulajdonosként a
v"rJlí, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
a, bővíti,
b eszedésévelbizto síto tt fedezet esetén - felúj ítj

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az átakrnegállaPÍtásáról
hogy a díjat úgy ke1l
szőló 1990, évi LXV"ú. tv. s.§ (1) bek,_ét tekintik irányadónak azzal,
a jelen
_
megállapítani, hogy az fedeLeiei nyújtson a jogszabályi követelményeknek,
a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a fe|használói igényeknek megfelelve J, biztonságot lehetővé tevó tevékenységekkife;tOse körében felmerülŐ költségeke,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a

vállalko zásba

vont vizíközmú

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

(hibaelh áritás, ké szenlét, ügyfél szo l gál at

múködtető eszközök
válla|kozó üzemeltetési tevékerr|reg. koieben igénybe vett_
kötött külön
működtetésére, javítására, az eiváÁató és a megrendelóvel
megállapodáson álapuló _ technológiai szírrrvonalúfejlesztésére,
és minőséget
a vállalkoző által alkalmazottlűgbízolt a megfelelŐ biztonságú
azok szükséges
garantátő szakmaí felkészülts égű szakemberek alkalmazására,

b) a

c)
d)

képzésére, továbbképzé sére,
az üzemeltetési jogviszony a?apjan

díjaWa,

e) a felek külön

0

stb, ),

az

elléúásfelelős önkormányzat tészéteftzetendő

megállapod ása alapjin rnegállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
üzleti nyereségre,
a ilatékony gazdálkodás mellett elérhető nléltányos

venni a közszolgáItatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkéntkell figyelembe
kapott költségvetési, illetve
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentt_itelezésére

A

önkormány

zati támo gatást,

ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak

Ll Az ivővíz szolgáltatás

Megrendelő,
és _kezel és diját, mint legmagasabb hatósági árat a

mint arhatóság jogosult megállapítani,
az

(továbbiakban: díjajánlat)
hatósági fuak megállapításához szükséges díjetőte{esztést
15. napjáig a Vállalkozó irásban köteles
ármegáIlapítással ériritett évet megel őző éidecember

A

szolgáltatni.

* valamint az üzemeltető alapításr körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ű ónkormányzal

A

díjajfullat

rendszerbe csatlakozott önkormányzatok
üzemeltetőnél a cégtllIajdonát képező vízlközmű
illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozásauur, .girJe.. dijszűtást módszer,
idaritás e lvének me gfe e ő e n,
3Ö R"iÖ DÚ' zrt| átűas aká r ro g zített s zo
1

1

1

ónkormányzat a Közszotgáltató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági fuX (szolgáltatási

Az

díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátől alkalmazható legyen.

2.1 Amenrtyiben az Onkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapításara vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasitan á, űgy a Vállalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjqánlatának
me gfe l e l ő szolgáltatási díj at felszámítani, i etve érvényes íteni.
1 1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ar
i felróható mulasztásával összefuggésben a KózszolgáItatóval
megáIlapítására vonatkúo
"it
,"áu.n a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
kártalanítani.
érvényesíten.,úgy amulasitásban vétkes ónkormányzar köteles az Üzemeltetőt

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
1.1

A VáIlalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerőhasználatről

biztosítja, hogy
vizgazááIkodáiiól",

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVIL törvény

,,A
valamint a38l1995.(IV.5.) Korm. rendelet és a27l2002,(IY,Z5,)

KöViM rendeletnek megfelelően
bizto sítja az

gondoskodni, ennek keretében:

történj en,
s s á gát é s

územelteté s fo lyamato

b i zt o

ns ágát,

megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek
a
azizeme|tetést,
ütemterv szerinti gyakoriság galivővízvizsgálattlkatvégez, ellenőrzi

mindenkori minőségi követelmények betartását,
itásár ől,
go ndo sko d 1k a hálőLaton e 1ő fo rdul ó üzemi hib ák elhár
biztosítani a
ivóvízmennyiséget
ilz
tenileten
köteles a közművek átta| ellátott
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenríartásához elengedhetetlen
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerz(idő felek megállaPodása
szövetsége
szakmai
karbaftartásnak minősülnek ayíz_ és csatornamúrvek országos
című kiadvanyban
karbantartása
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,
míndaz a munka, ani a
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint
szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a

számviteli tárvén}

szerződés mellékletét képezi,

vízÜgyi, kÖmyezetvédelmi,
L2,1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hetósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb
kapcsolattartásró 1, i lletv e ezen ügyek intézésétől,

Elvégzi a
I.3.1 YéleményeziaZ ivővíz bővítési terveket (vállalkozóí hozzájárulás),
esetén),
iazműegy enetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítés

ütemtervének rrLegfelelően e|végzi a
1,4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztók felé a saját
fel adato kat,
szol gáItatáss al kap c s o ato s l e o l vas ás i é s szémlázási
1

kiviz;sgálásárÓI' lehetőség
i.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk
a panaszost tájékoztatja.
szerint rendezéséről, a kivizs!álás eredményéről

L6.1 Vállalkozó a szeruődés teljes időtartanáta felelősségbiztosítási szerződést kÖt, beleértve
a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
1.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti állapot helyreállításaról gondoskodni.

1.8./ Hibaelharítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Váltalkozó
szolgáltatási szer ző

dés b

en kö

te l e

a Vállalkozó

a

kÖteles az

fogyasztőval kÖtÖtt

s rö gz íteni.

I.9,1 Vátlalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
kÖltségek
rendeltetésszení üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt
me

gtérítésikötelezettségéről.

I.rc.l Vállalkozó

saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből eredő károk megtérÜléséhez

arra, hogY a
szükséges biztosítások megli<itoséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
biáo sítási fedezet me glétéről me ggy őző dhe s senek,

VáItalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közüzemi szetződés megkötésével,
jogait aközműves ivóvízellátásátől
valamint a fogyasztőt*áí up"rolatos kötelezettségeit és
(IV.5.) Korm. rendelet szabályozza,
és a közműves Szennyvízelvázetésről szóló 38l|gg5.

LII./

2.1

A

A Megrendelő feladatai:

peres eljarásokhoz
Megrendelő a lakosság í szolgáltatási szerződésekkel, esetleges
megfizetése nélkül
sziikséges fogyasztókkal Úpcsolaios adatszolgá\tatást ellenérték
Váll alko zó részéreköteles telj esíteni.

Z.Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
karbantartás, felújítás) a
ilzemeltetéssel összefiiggésben (különösenr, hibaelhárítás,
ellenértékfizetése nélkÜl
feladathozszükséges me*ekig a település közilerületeit külön
használj a, i génybe ve gye,
az ónkormáiyzar L-<ittsegvetésébe sorolt intézmények, költségvetési szervek

az

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
alapulő) szo|gá|tatási díjat
közkifotyókon mért (rragy a felek átalány mél;állapodásán
megfizeti.

a

időtartamaalaxáltala
Azonkormányzatkötelezimagát,hogy a szerződés fennállásának
(újberuhazás) és tulajdonát képező
(saját fonásból vagy támogatás fehásznaÉsaval) létesített
jelöli ki, ftlléu-?: hogy az alább
vízlközművek hasznos itására, üzemelteté sére aá Üzemeltet,ői
Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerintihasználati dt] megfizetésér,e..tu
esetén atémogatő az üzámeltetőktjet,_lését nem ellenzí,
2.3,1

támogatott beruhánások

felek már most
jat illetően
vonatkoztatott üzemeltetői használati dr
_a
az ónkormányzat áItaI igénybe
megállapodnak, hogy az rlemhaladhatji-.g u berubázáshoz

Az új ben:házásra

vett saját erő mértékét,az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartamához
arányosítva,
Az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruhénás elhatátozásakor, illetve a
beruhéaás lényeges folyamataitől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség

a szetződés fennállása alatt (illetve a szerződés megszűnése esetén az elszélmolás
alaíí)fokozott e gyüttműkö d é sre kö te ezettek.
1./ Felek

1

Az együttmtíködési kötelezettség kiterjed

a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségiproblémákfeltaása, megoldása;
a természeti eúfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatásí feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zerny ezés c sökkenté se stb. ) me goldás ában való e gyüttműködé s ;
a viziközmúvek állap otára, meghibáso dásétra utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szo|gáItatási díjak meghatánozása, illetve elfogadása tekintetében sztikséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganatosítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésíhajtandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatla
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztók az egy számlázási
időszakra számított szolgáItatási díj legalább ll3-áva| 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré szesült fo gyasáók a szolgáltatási díj hátralékukat c sökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1,/ Jelen szeruődés ltatározatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐI
jogosult, ide
szétmitott 10 éves időtar"tamon beltil rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
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 ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg,
2.1Felek a szerződésíabban az esetben mondhatjak fel azonnalihatáIlyal,ba a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvanvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
iágy kcirulmény megszünteiésére ketlő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

o

3./ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szeruődéskötésétől 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 Vá l l a l ko z ó kízár őLago s szol gáltatási j o gát az Önkorm ínyzat me gsze gi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény be ál1.

rendes felmondás gyakorlásanak korlátozására vonatkozó i0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével, és a tfugyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
kőzölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszijntetni.
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szeruődő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük sorián felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rőndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
megalapoaások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve mellékleteit fogiak kéPeznÍ,
2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Űton, egyeztetések
keretén uetrit lo napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a BÓrsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz územeltetésiszerződés módosítását igényli, ÚgY e
kérdéskörbón Vállatkozó a Megrendelővel történt e\őzetes tátgyalás, egyeztetés alaPján
előkészíti.
4,1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén aszeruődés többi része érvénYesmarad.
Felek Ű' e*enytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű
rendelkezéssel pótolj ák.

A B9RS3DVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejeglzett
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelázően; a nons 1DYÍZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arra,hogY az
jőváhaE'fra, a
onkoimányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Á,

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Ielen szerződés a szerződésben megielölt mellékletekkel együtt érvényes.

joglntézménYtszabálYoző Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e
ivóvizellátásról és a
LgY"u hatá\os jogszabályokban - különösen aVgt., illetve a közműves
foglalt
rendelet
szóló 3s/Ig95, (rv 5 Korm.

)

közműves szennyvizelűetésről
rendelkezé sek az irányadók.

Miskolc, 2011. november 29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

Tóth Isrvánné
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