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az alulírotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzményeko bevezető rendelkezések
(4) bek_e, _
A helyi önkormány zatofuőlszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu,) 8,§
szóló
,ai^Á' - ó,u. s.§'(l) bek-ben foglalt felhatalmazás alapjan - a vizgazdálkodásról bek,
b)
(2) bek. a) pontja. továbbáaa.§ Q)
1995. évi LvII. tv."rtovautiakban: Vgt.) a,§
telePÜlés
adott
az
e|látandó feladatának minősíti
lontla a helyi <inkorLány zat kötelez{en
1./

lakott területén

kÖzszolgáltatás
ivővízminőségű vizre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővizellátás
formáj ában történő me gszervezé sét és ellátását,

előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogY
január 25, napján kelt
az onkormányzat más önkorményzatokkal együttműködve 1994.
hogy az egyes állami tulajdonú
alapitő okirattal létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként,

2.1 Felek rögzítlk_ a fenti pontban kötelezően

ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint aZ

érintett

önkormanyzatokrészéíe ayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzatitu,lajdortba
ágb a apportálták,
adott he lyi v ízlkö zmúveket az Ú z e m e l t e t ő r é szv énytárs as
jelen megállapodás megkötéséig _ az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapításátó1 a
az Ónkormányzat, illetve a
alábbi bekezdésben emiített közbenső időszákot ide nem értve |éútae| az ivőviz
területén lévő lakossági és k<iztileti fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatási fel adatokat.
január l_jére ,9"::ry?:?:,u_u,
Felek a közbenső időszakra utalva rögzitlk, hogy 2010.
a BoRSoDvIZ Zrt,
Önkormányzat ráutaló magatartásával hozzájárult alÁoz, hogy
az Üzemeltető lássa el a
eg,yszemélyes tulajdonában állő Gw_Borsoaiiz rcn. helyett
tóvaUUiatU an az ivőviz szolgá|tatási feladatokat,

a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy sem a BoRsoDvíz zrt. alapításakor, sem
elléúási, azaz
kÖzfeladat
fennálló
körülírt szolgáltató uattailor. nem foglal ták irásba a közöttiik
felek kifejezetten rögzítík,
közszolgáltatási jogvis zony gyakoroit turtulrni elemeit, ugyanakkor

jogszabálYoknak
hogy az Uzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
a VgÍ. 9 § (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkÖtésére
nélkül
bek. d) és e) pon! auin iogtatt remátatm azás alapján koncesszió s páIyázati eljatás
egYébként
került'sor, tekintett;el arra, Úogy u Megrendelő Észtl,iajdonosa (részvényese) az
kízár Őlago san ö nko rm ány zatof iul aj do náb an ál l ó B o RS o Dv ÍZ Zrt- nek,
3,/ A

jelen szerződéscéIja, hogy

a

Megrendelő/Onkormányzatközfeladatakéntmeghatározott

formájában, az
a jelen
üzemeltető áta t"ti.iített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
nevezve,)
pontban körülírt szol-gáltatást szoígáltatásnakvagy szerződés tárgyának
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás

II. Megállapodás
meghatározotÍ
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alaplán a szerződésben
érdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7árgyaként meghatározott szolgóltatás ellátása
érdekében.
szetződés{kü a vállalkozival a vonatkoző közfeladat ellátása
I.3, Pontban
A Vállalkozó a jelen szerződés alapjánkízárólagosan jogosult és kÖteles az
terÜletén ellátni,
meghatározou sáolgáltatási tevéken}ségetaz ónkormányzat közigazgatási
teljesíteni.
hatősági ár

Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
közigazgatási terÜletén
formájában -"{hutárorott szolgiltatási ellenértéketaz Onkormányzat
_
lakó _ a szolgáitatást igénybevévő magánszeméiy9k1o.|,josi szem€IyektőI,.intézményektői,
(vízdíj) beszedni,
szervezetektől (tovabbákban: fogyasztők) szolgáItatási díjként

A

(szolgáItatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi
alkotni,
kötni, továbbá urogyZr)takkal kapcsolatos jogviszonyraírányadő ÚzletszabálYzatot

A

szerződést a
köteles törekedni arca, hogy a fogyasztőval kötendő köziszemi
a szerződő
jogviszony
létrejohet
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kd létesítendő
a fogyasztő
felek ráuta|ő magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül különösen
valamint az
csatlakozása,
való
csatlakozási ponton keresztül történő víziközmű rendszerbe
állása,
önálló fogyaiztőímérőhely kialakítása és a közszotgáltató rendelkezésre

A közszolgáltató

eszkÖzÖk'
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges
képezik, különösen, a
berendezések, víziközűiivek a közszolgáltató cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges iizikozművek (nyomvonalas,
rende|íéptiletek, építmények,te_chnológiai berendezések, csatlakozási
ponát; és a szolgáltatásbabevont egyéb tárgyi eszközök,
szolgáltatás ellátásáho

z

közcélú vízíkőzművek teljes körű,
3.1 A Vállatkozó feladata a szerződés tfugyáí. képező
szőlő 2l12002, (IY,25,)
folyamatos és szakszetű működtetése a vizíiózművók üzemeltetéséről
rovivvt rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően,
jogosult a.szerződés tárgYaként
4.1 Vállalkozó a szerződés időtartama alatt kízirőlagosan
alaPjan a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített 37glgáI.tatások
a|atí az Üzemeltetőt
megállapítoű szolgáltatasi aijat< beszedéséíe.A szerződés időtartama

kizárő|agos jog illeti ffi€g, hogy az Onkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyaszúkt őI sifu^aróan jövedelemre tegyen szert. A kizérőlagosság kiter.led arra is, ItogY az
üíőmettető az Onkormányzat közigazgatási hatfuain belül, a fogyasrtőva| kötÖtt
me gá1 l ap o d ás alapj án b e kö té s eke t v é gezzen, szol gálíatás át b ővít s e,
köteleze|tséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
k"rJlí, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felűjítja, bővíti,

A Vállalkozó

Felek rögzítlk,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállaPitásáről
kell
szőlő I99O, évi LXV-ii, tv. g.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy
jelen
_
a
a jogszabá|yi követelményeknek,
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson
megfelelve
- a szolgáltatáS magas minőségét
szeíződésnek, iileú a fe1használói igényeknek
és biztonságot 1ehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlŐ kÖltségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5,/

a) a
b)

c)
d)
e)

D

vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlŐ kÖltségeket
(hibae lhárítás, ké szenlét, ügyfél s zolgálat stb,),
a vállalkoző üzemeltetési-ievékenységekörében igénybe vett múkÖdtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az eivárhatő és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
_ techno lő giai színvonalúfej lesztés ére,
me gál l apodáson alapuló
a |,allaikoza ákal alkalmazottlmegbizott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges
képzé s ér e, tov ábbképzé s ére,

fizetendő
územeltetésijogviszony alapjén az ellátásfelelős önkormányzat részéte
díjaWa,
"felek
kütön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek
a
fejlesztésére,
ahatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos izletí nyereségre.
az^

a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkérí.kell figyelembe venni
illetve
teljesiteíéhez biztásított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,
A
ö

nkormány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

Ll Az ivővíz szolgáItatás

szo|gá|tatási díjak

és -kezel és diját, mint legmagasabb hatósági ánat a MegrendelŐ,

mint árhatóság jogosult megállapítani,

díjajánlat) az
hatósági árak megáIlapításához sziikséges díjelőterjesztést (továbbiakban:
napjáig a Vállalkozó irásbarl kÖteles
ármegáIla:pítással ériritett évet megel őző év december 15,

A

szolgáltatni,

_ valamint az üzemeltető alapítási könilményeire, illetve ,az eddig gYakorolt
hogy az
dijml[ilapitási mődszene utalva ; Onkormányzal tudomásul veszi,

A

dijajánlat

csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vízíközmű rendszerbe
díj kerül alkalmazásra a
egységes
vonatkozásaua" egiúo aijr"*"itási módszer, illetve
me gfelelő en,
BÓn§ ólv íz zrt| hatásakór r ö gzitett szo lidaritás elvének

Az

Onkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy kciteles megállapítani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáttatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátő| alkalmazható legyen,
2.1 Amennyiben az Onkormányzat a tárgyév januát 10. napjáig a \egmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemelreű hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a kőzölt díjajánlatának
me gfe l e l ő szol gáltatási díjat f el számítani, i l l etve érvényes íteni.
amerrrryiben az Onkormányzat hatősági ár
megállapításara vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény-t, bármely ellenőtzésre jogosult szetv szankciókat
érvényesítene,űgy a mulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt kértalanítani.

Felek már most megállapodnak, hogy

IV.
1.1

A Vállalkozó

A

Vdllalkozó, illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1,1./ Köteles a rendeltetésszení használatről gondoskodni, ennek keretében:

a közművek üzemeltetése az 1995. évi LVil. törvény ,,A
vízgazdálkodásról", valamint a38l1995.(IV.5.) Korm. rendelet és a2ll2002.(IV.25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sítja az izemelteté s folyam ato sságát é s biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IY.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az izemelíetést,a
mindenkori minőségi követelmén y ek betartását,
gondo sko d ik a hálő zato n e l ő fo rdul ó üzemi hi b ak elhát ításár ől,
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
r endelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewttartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek a Yíz- és Csatomaművek Országos Szakmai Szövetsége
által kiadott Tárgyí Eszközök Felújítása,Karbaríartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül, Hivatkozott szabályzat a
szer ző dés mell ékletétképezi.
biztosítja, hogy

I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízúgyi,kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcs olattartásró l, i l letv e ezen ügyek intézéséről,

1.3.1 Yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájárulás).
közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).
1.4.1 A közületi és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelően
szol gáltatáss al kap c s o l ato s l e o l vas ás i é s számléaási fel adato kat.

Elvégzi a
elvégzi a

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásáróI,lehetőség
szerint rcndezésérőL, a kivizsgálás eredm ényérő| a panaszost tájékortatja.

I.6.1 Vállalkozó

szerződést kÖt, beleértve
biztosítást, iovábbá túz_ és elemi kár elleni biáosítást is,

a szerződésteljes időtartamárafelelősségbiztosítási

ika^y"r"tvédelmi

után
I.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése

a

Vállalkozó köteles az

eredeti állapot helyreállításáró1 gondoskodni,

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáItatási szer ző

désb e n kö te

l

e

s rö

g

a

fogyasztőval kötött

zíte ni,

módjáról, nem
I.9.1 vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
esetén a felmerült költségek
rendeltetésszeru izemeltetés miatt történt áeghibásodás
me gtérítésikötelezettsé gér őI.

I.rc,l Vállalkozó

károk rnegtérüléséhez
saját költségére gondoskodik az územe\tetésből eredő

biztosít Megrendelőnek ana, hogy a
szükséges biztosítások meglicitésJről, és lehetőséget
ggy őző dhe s senek,
b izto síúsi fedezet me g1 étéről me

a köz:üzemi szeruődés megkötésével,
1.1I.1 A Vátlalkozó egyéb, územe|tetéssel, illetve
és jogait a közműves iv.ővizellátásárőI
valamint a fogyasztókkal kapcsolatos kotelezettségeit
(iV.5.) Korm, rendelet szabályozza,
és a közműv., ,r.n r|uitze1vezetésről szóló 38l1995.

2.1

A Megrendelő feladatai

esetleges peres eljarásokhoz
Megrendelő a lakosság i szolgáItatási szerződésekkel,
ellenértékmegfizetése nélkÜl
szükséges fogyasztőVkal kapcsolaios adatszolgáItatást

2,Ll

Vált at io zó r észéreköteles telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
karbantartás, felújitás) a
az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelharítás,
fizetése nélkÜl

feladathozr",itreg", mertekig

használj a, i gényb e

az

ve

a teleptilés köáerületeit

külön ellenérték

gye,

költségvetési szervek
ónkor*-áiyror ["ottrogrretésébe sorolt intézmények,

szolgáltatásidíjhátralékárakészflzetőkezességetváIlal,
alapulő) szolgáItatási díjat
közkifolyókon mért (vagy u f"ú fiilány mégállapodásán
megftzetí.

a

időtartama alatt áItala
Az onkormónyzat kötelezi magát,hogy a szerződés fennállásának és tulajdonát képező
(űjberuhazás)
(saját forrásból vagy támogatás felhá'ziatűa"a1létesített
ki, fe||év.g, hogy az a|ább
hasznos ítására,rizemeltetés er" ui Üzemelteiőijelöli
2.3.1

vízlközművek

díj megfizetéséreaz Üzemeltető váIlalkozík' illetve

meghatározott mértékszeríntt hasznáIati
az uzómeltető ktjelöIését nem ellenzí,
támogatott beruházások esetén atánogatő

díjat illetően a felek már most
beruhéaásra volatkoztatott izemeltetői használati
igénYbe
Áe g aberuházáshoz az ÓnkormánYzat áItaI
megállapodnak, hogy *-űÁu^raarratja

Az űj

i

Y

vett saját erő mértékét,azűjberuházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIatiidőtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elltatározásakor, illetve a
beruhéuás lényeges folyamatairőI az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fii g getl enül táj ékoztatj a,

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek

a szerződés fennállása

aI att) f oko zo

alatt (illetve
tt e g yüttműkö d é sre kö te l e zettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízmínőségiproblémákfeltárása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatást feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zewty ezé s c sökkentése stb, ) me go ldás ában való e gyüttműködé s ;
a vizíközmúvek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáItatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a könilmény, ha az Ónkormányzat tetíjletén a fogyaszíők az egy számlázási
időszaba számított szo\gáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült fo gyasztó k a szolgáltatásí díjhátt al ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
számított 10 éves időtartamon belül 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 mértékben terhesebbé válik
bármelyik féI részére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződésí abban az esetben mondhatják fel azonrnlihatáIlyal,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 féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megsztintetésére kellő póthatárídőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatávaI

3./ Mindkét fél jogosult

féllel írásban közölt

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

a)

a Vállalkozó szeruődésszegése esetén, ha
a v ál l al ko z ó az izemelteté sre vonatkozó

b)

a

j o go

sults ág át elv e

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vátlalkozó kizárőIagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pondának utolsó bekezdésében rögzített, az Onkormányzaí együttműkÖdési
köte lezetts é gének a me gsze géséttanús ító körülmény b eáIl.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szeiződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, ftásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni,
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
1,.l Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés probléÁákat megkísérliktárgyalások útján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
figyelemmel rőndezni, és
"nrr"k
iegáIlapodások jelen szeruődéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogjak képezn|

2.1 Amenrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeztetések
a Miskolc Városi
keretén uet-tit :o napon belül nem kerül sor, űgy ajogvita eldöntésére a felek
Bíróság, illetve a Bbrsod-Abat$-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, ÚgY e
alaPján
kérdéskörbón Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészíti,
marad.
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYes
Felek aí &vényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerínt egYenértékű
r

endelkezés s el póto

lj

ák.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében etjárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegYzett
(annak aláíráséÚ.
törvényes képviselő úgzííi,hogy á jelen üzemeltetési szerződés tartalméÍ"
megelőzően; a nons oDvíZ Zrt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetértefi.
5,/

jelen szerződés az okirat aláításának napjáva| tép hatályba, tekintette|,ata, hogY az
jőváha9Yta, a
Ó,rkor*áryrat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátozatával
B6RS6DVIZ Zrt-t aközszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

A

aláírásáraf elhatalmazta.

Lz

ónkormányzal Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k),

e

tárgyban született határozata(l)

a

jelen

egYÜtt érvénYes,
JeIen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel

a Ptk. és - e jogintézménytszabáIyoző Jelen szerződésben nem szabáIyozoít kérdésekben
Vgt,, illetve a közműves ivóvízellátásról és a
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a
rendelet foglalt
közműves szenrtyvízelvezetésről szóló 38ll995, (N.5.) Korm.
rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 20II. november 29.
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