üzeu elrerÉsl, xözs zoteÁl_rnrÁsl szERzőoÉs
Kötötték egyrészről Gag;wendégi Onkormányzat
Székhely: 3816 Gagyvendégi, Báthori u. 14.
törzsszÁ:.r.! rr. 9T. ....,..:..
képviseletében: Nagy Miklós polgarmester
miní megrendelő vagy önkormányzat

másrészről

BORSODVíZZrí

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cé gtregyzékszám: 0 5 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fic sor Mikló s Igazgatő ság elnöke
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az alulirott helyen és napon, az alábbí feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

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

lakott területén

ivővíz minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivővízel|átásközszolgáltatás

formáj ában történő megszervezését és ellátását.

Felek rögzítlk - a fenti pontban kötelezően előirl közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatol<kal együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapítő okiratial létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint az érintett
önkormányzatok részérea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott he lyi v izlkő zműveket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énylár s as á gb a app ortákák.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséíg - a,
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető |átta el az ivővíz
szolgáltatási fe l ad atokat.
Felek a közbenső ídőszal<ra utalva rögzítlk, hogy 2010. januar l-jére vonatkoztaíva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájfuilt althoz, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodviz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltató váltáskor nem foglalták irásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítlk,

/

a jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése
megfelelően történt.
megkÖtésére a Vgt. 9,§ (2)
Szerződő felek megállapitják,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés
pályázati eljárás nélkül
úek. d) és e) pontj ábinioglatt-remátatmazás alapján koncessziós
(részvénYese) az egYébként
került sor, tekinte ttel arra, hogy u Megrendelő réiztulajdonosa
Dv íZ Zrt,nek,
kizaról ago san önkorm ány zatoí iul aj doúb an álló B oRS o
3.1

A

jelen szerződéscélja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzat

kÖzfeladatakéntmeghatározott

formájában, az
aYgt.4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ívővizel|átást közszolgáltatás
(A továbbiakban a jelen
üzemeltető áttut t.ti.rített szolgá|tatás útján biztosítsa.
tárgyánaknevezve,)
pontban körülírt szo1-gáltatást szo|gáltatásnikvagy szerződés

II. Megállapodás
meghatfuozott
Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben
ellátásaérdekében iizemeltetési
időtartamig a szerződés"targyakéntmeghatározott szolgáliatás

Ll A

eladatellátásaérdekében,
szerződés{küaváltatkoriialavonatkozőközf
jogosult és kÖteles azL 3. Pontban
alapjankizárőlagosan
jelen
szeruődés
A Váltalkozó a
közigazgatási területén ellátni,
meghatározott szolgáltatási tevékenységet az öikormányzat
teljesíteni.

legmagasabb hatősági ár
Vállatkozd jogosult az áItalanyújtott szolgáItatás ellenértékeként
közígazgatási terÜletén
formájában meghatiozott szo|giltatási ellenértéket az OnkormánYzat
_
személyektőI,.íntézményektől,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszemérr9fti.t josi
díjként(vizdíj) beszedni,
szervezetektől (tovább iuuűun fogyasztók) szolgáltatási

A

(szolgáltatási) szerződést
közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közilzemí
kötni, továbbáafogyZsztőt<kalkapcsolatosjogviszonyraírányadőizletszabályzatotalkotni,

A

A kazszolgáltató

köte|es törekedni arra, hogy

a fogyasztőval kötendő közüzemi szerződést a

l.iesítendő jogviszonY,létrejÖheÍ a szetződő
felek írásba foglatjak azzal,hogy a rogiurriŐHral
különösen a fogyasztő
felek ráuta|ő magatartásával Ú, Ráutaló magatartásnak minősül
rendszerbe való csatlakozása, valanínt az
csatlakozási ponton keresáül történő vízíkozÁű
rende|kezésre állása,
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a közszolgáltató

szÜkséges eszkÖzÖk'
2.1 Szeruődő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPeztk, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vízlkozűűvek a kozszolgálíató cég

(nYomvonalas létesítménYek'a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges Íízikozművek
csatlakozási
technológiai
szo|gáItatás ellátásáho z rende|téptilerek, építmények,
p""átl és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

berendezések,

képező közcélú vízlközmű-'tek teljes köní'
3.1 A váltatkozó feladata a szerződés tárgyat
tizemeltetéséről szŐIŐ 2I12002, (IY,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizíiózművák
rolivvt rendeletben fi gzített követelményeknek me gfelelően,
targYaként
jogosult a
.s.zerződés
4.1 Váltalkozó a szerződés időtart ama alatt kizfuőlagosan
alaPján a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített 'ioPal.tutasok
, A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapított szoIgáltaturi aü* beszedéséie

-

jog illeti ffieg, hogy az

Ónkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyaszíőktőí siármazóan jövedelemre tegyen szert. A kizarólagosság kiter.led arra is,hogY az
ü|Őmettető az ónkormányzat közígazgatási határaín belül, a fogYasúőval kÖtÖtt
m e gál ap o d ás alapj án b e kö té s eke t v é gezzen, szol gá|tatás át b ő víts e

kizfuólagos

/

.

1

Vállatkozó kötelezeltséget váIIal, hogy a je\en szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a
k"rJ|í, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
beszedésével biztosíto tt fedezet esetén - felújítja,bővíti,

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekot az árak rnegállaPÍtásárÓl
kell
szőlő 1990, évi LXV"II. tv. s.5 (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat ÚgY
jelen
_
megállapítani, hogy az fedezeteí nyújtson a i1qs?abáIyi követelményeknek, a
minőségét
szűződésnek, illeú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáItatás magas
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜló kÖltségekre,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
b)

c)

vállalko zásba vont vizíközmű működtetése körében felmerÜlŐ kÖltségeket
(hibaelhárítás, ké szenl ét, ügyfél s zolgál,at stb,),
eszkÖzÖk
i vátlalkoző üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett múködtető
kÜlÖn
kÖtÖtt
működtetésére, javítására, az eÍvaihatO és a megíendelővel
megállapodáson alapuló _ technol őgiaí színvonalú fejlesztéséte,
a ianaiuozo áItal alkalmazottlűgbízotí a megfelelő biztonságű és minőséget
garantálő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges
képzésére, tov ábbképzé s ére,

az ellátásfelelős önkormányzat részétefizetendő

d)

az- izemeltetési jogviszony atapján

e)

díjal<ra,
"felek
a

0

fejlesztésére,
nyereségre.
a Íratékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos ijzleti

kütön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek

közszolgáItatás
szolgálíatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a
illetve
teljesítéiéhezbiztásított, a koltségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,

A
ö

nkormány zati támo gatást.

m. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gá|tatási díjak

és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,
mint árhatőság j o go sul t me gállapítaní,

I.1

Az ivővíz szolgáItatás

díjajánlat) az
hatósági árak megáIlapításálhoz szükséges díjelőterj,esztést (továbbiakban:
kÖteles
fuásban
napjáig a Vállalkozó
ármegálla:pítással ériritett évet megel őző éídecember 15.

A

szolgáItatni.

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
d4megállapítási módszerre utalva ; Ónkormányzat

A

díjajanlat - valamint

csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vizíközmű rendszerbe
egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozás ában egfségá aijrrar"itási módszer, illetve
elv ének me g fe e ő en,
BÓ n§ o l v íz zrt| huprtás aká r r ö gzitett s zo i daritás
1

1

1

./
7

ónkormányzat a Kózszolgáltató jogszabálynak és a szetződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja atapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági arat (szolgáltatási
díjakaQ, hogy az atárgyév kezdőnapjátőI alkalmazható legyen.

Az

2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a targyév januér I0. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasáaná,űgy a Váttalkozó - hatősági ar hiányában - jogosult a közölt dijajánlatának
me gfe l el ő szolgáltatás i díj at felszámítani, i l l etv e érvényes Íte ni.
megállapodnak, hogy amerrrryiben az Ónkormányzat hatósági ár
megállapításara vonatkoző neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt,,bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesítene,úgy amulasztásban vétkes Önkormányzal köteles az Üzemelíetőtkártalanítani.

Felek mér most

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII. törvénY ,,A
vízgazdálkodásról", valamint a3811995.(IV,5.) Korm. rendelet és a2ll2002.(IY.25,)

biztosítja, hogy

a

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztosítjaazizemeltetésfolyamatosságátésbíztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2í12002. (IY.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az üzemeltetést, a
mindenkori minőségi követelmény ek betartásáú,
gondo sko d ik a háIő zato n e l ő fo rdulő íJlzemi hi b ák elháritás ár ől,
É,it"l..a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewúartásához elengedhetetlen karbantartási
rn,rnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása a|apjén
karbantartásnak minősülnek aYíz- és CsatornaművekOrczágos Szakmai SzÖvetsége

által kiadott Tárgyi Eszközök

Felújítása, Karbwíartása című kiadványban

meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a
szerződés mellékletétképezí.

L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízűgyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek intézéséről.
1.3,1 yéleményezi az ivővíz bővítésiterveket (vállalkozói hozzájáruIás), Elvégzi a
kőzműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).
elvégzi a
I.4.1 A közületi és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének megfelelően
kat.
fe
l
adato
szol gáltatáss al kap c s o l ato s l e o lv as ás i é s számlázási
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásánőL,lehetőség
l a p anaszo st táj ékoztatj a,
s zerint rcndezé sérő l, a ki vi z s gál ás ere dményérő

J7

I.6.1 Vállalkozó aszeruődés teljes időtartamárafelelősségbiztosítási szerződést kÖt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá túz- és elemi kár elleni biztosítást is.

.l

Közíerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
eredeti állapot helyr e állításáró l gondo sko dni,
1.7

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szol gáItatási szer ző

désb en köte

l

e

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

s rö gz íteni,

1.9,1 Vátlalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
me

gtérítésikötelezetts égéről.

az űzemeltetésből eredő károk rnegtérÜléséhez
hogY a
sztikséges biztosítások megkotéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arua,
I

.10.1 Vállatkozó saját költségére gondoskodik

bizto sítási fe dezet meglétérő l me ggy őző

dhe

s

senek,

egyéb, üzemeltetéssel, illetv e a közlüzemi szerződés megkÖtésével,
valamint afogyasztőt*áí rap.rolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásuŐI
és aközműves szennyvízelvőzetésről szóló 3811995, (IV.5.) Korm. rendelet sztbálYozza.

I.ILI A Vállatkozó

2.1

A Megrendelő feladatai:

2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
nélkÜl
szükséges' fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése
Vátl al ko z ó r észéreköteles telj esíteni.

2,2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a

fizetése nélkÜl
feladatbozszükséges mertekig a település közterületeit külön ellenérték
használj a, i gényb e ve gye.
kciltségvetésébesorolt íntézmények,költségvetési szervek

az

ónkormáiyzar

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
díjat
akozkifotyóká mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási
megfizetí,

a szerződés fennállásának időtartama alatt áItala
tulajdonát kéPező
(saját fortásbó1 vagy télmogatás felhásználisával) létesített (újberuhazar) ,.l
jelöli
hogy az alább
feltéve,
ki,
vízíközművek hasznosítás-ára, üzemeltetésére az Üzemeltetőt
Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti használati díj megfizetéséreaz
nem ellenzi,
táőgabttberuhánások esetén atámogatő az Üzemeltető kíjelöIését

2.3.1

Az önkormányzat köte|ezi

magát, hogy

a feJek már most
beruhénásra vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően
az ónkormónyzat által igénybe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg a beruhéaáshoz

Az ü

l

vett saját erő mértékét, az űj beruhazás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva.
Az )nkormányzat kötelezettséget váIIaL, hogy új benlházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairőI az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
f lig getl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) fokozott e gyüttműkö désre kötel ezettek.

Az egyittműködési

a szerződés megszűnése

kötelezettség kiterjed a különösen

esetén az elszámo!ás

az alábbiawa:

közegészségügyet veszé|yeztető vízminőségi problémákfeltátása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintetlel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
kömyezets zenrly ezés csökkentése stb, ) me goldás ában való e gyüttműködé s ;
a vízlközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
hav ária események bej elentése, azok elbfuításáv al v alő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáItatási

díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;

a

hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
fogyasúők vízdíjfizeíésí
ai3natratetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
mégsértésétés a Közszolgáltató részérőItörténő szerződés felmondását alapozhatja
területén a fogyasztők az egy szémléaási
- a körülmény, ha az Önkormányzal
^"g
időszal<ra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési

késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélYben
ré sze sült f o gy asztők a szol gáltatási dijbátr al ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés haíározatlan időtartamra sző! azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
jogszabálYváltozás
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
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.
2.1 Felek

a

szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnalíhatáIlyal,ha a Vállalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerÜl, tovihbá,ha
a vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik féIhez intézetíÍrásos nYilatkozatÍal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
iágy kcirtilmény megsziinteié.érekellő póthataridőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

/

3,/ Mindkét fél jogosult a szetződést legalább 6 hónapos felmondási idő túzésével,a másik
féllet írásban közölt és az ellenérdekű féI szerződésszegésével indokolt nyllatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó
a V áI

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az izemelteté sre vonatko zó

j o go

sults ág át elv e

Megrendelá súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vállalkozó kizarőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően barmelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, ításban
kőzölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszürttetni.
4,1

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülŐ vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktargyalások útlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni.
2.1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeztetések
keretén belül 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 územeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénlelenségeesetén a szerződés többi része étvényesmarad.
Felek az éwénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szerint egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolj ák.

A B9RSQDVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmétt (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt.Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával Iép hatáIyba, tekintettel arta, hogY az
Onkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváhagyta, a
B6RS6DVIZ Zrt-t a közszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláításáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzar Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született batározata(i)

a

jelen

J e1en szerző dés a szer ző désben me

gj el ö

lt mel l ékletekkel e gYÜtt érvénYes,

_
a Ptk, és _ e jogintézménytszabá|yoző
szabá|yozottkérdésekben
nem
Jelen szerződésben
és a
a Vgt., illetve a közműves ivővizellátásról
egyébhatályos;ogr"-uu,it}okb;; , ktilonosen
foglalt
rendelet

Korm,
közműves ,r"*ryuír"lvezetésrő1 ,rita 3sll9ó5, 0V,5,)
rendelkezések az iranyadók,

Gagyvendé

ri,!9.1l.,-&rl*W.J
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Miskolc, 20II. november 29,
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