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1

az alulkotthelyen

és naporq

az alábbi feltételek szerint:

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
(4) bek_e, _
A helyi önkormány zatol<rőlszóló 1990. évi LXY. tv. (továbbiakban: Ötn.) s §
szóló
iúuÁnt' * ötu. s.§'1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vilqazdálkodásról
tovab!,á a a,§ (2) bek, b)
1995. évi LVII. tv."1tovatuiakban: Vgr.l 4 § (2) bek" a) pontja,
az adott telePÜlés
pontja a helyi onkormány zat kötelezoen eltátandó feladatanak minősíti
lakott teületén
1./

ivővizminőségu vizre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővizellátás kÖzszolgáltatás
for mí$áb an történő me1szeív ezé sét és ell átását,
hogY
Felek íögzitlk- a fenti pontban kötelezően előirtkózfeladat teljesítése érdekében-,
januar
25, napján kelt
1994.
* Örtor.áryrrl más onkormányzatol<kal együttműködvehogy
az egye§ állami tulajdonú
alapito okiraá létrebozták a BoRsoDva zrt-t akként,
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabály szerint az érintett
tulajdonba
orikormányzatokrészéíeayagyőnátadó Bizottság dontése szerint önkormányzati
apportáltak.
adott helyí v iziközműv eket az Ú z e m e l t e t ő r ésm énytársaságb a
2,1

az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapttásától a jelen megállapodás megkotéséig illetve a
alábbi beÉezdésben'".iii"ttközbenső idószakot ide nem értve - az OnkormánYzal,
ivóviz
lá§a
el
az
területén lévő lakossági és közuleti fogyasáók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatási feladatokat.

Fele[ a közbenső időszakra uta]va rőgzitik, hogy 2010. január l-jére vonatko!,la_az
Zrt,
Ónkormányzat ráutaló magatartásával hoz_zájárutt ahhoz, hogy ? BORSODVIZ
el
a
lássa
územeltető
az
helyett
tulajdonában állő GW_Borsodviz xn.
"eyo.*elyes
tovaUUlatl an az ivőviz szolgáhatási feladatokat,
Felek megállapítjáí<, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakoq sem a fenti bekezdésben
nem foglalták írásba a kozottUk fennálló közfeladat ellátősi, azaz
körülírt ,átgaituio
"amito,
rÖgzítík,
kazszolgáhúsi jogviszony gyakoroit tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten

hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
(2)
Szerződő felek megállapitják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a V9. 9.§
bek. d) és e) pontjábinioglalt felhatalmazás alapján koncessziós páIyázati eljarás nélkül
keűlt'sor, tekintetteí ana, Úogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egYébként
kizaró l ago san önkorm any zatoi íul aj donab an álló B oRS o Dy íZ Zrt-nek.
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/Onkormányzatközfeladatakéntmeghatározott

a Vgt. 4 § (2) bek, a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás formájában, az
üre.rtteta áttut teljeiített szolgáltatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körülírt szol'gáltatást szolgáltatásnak vagy szerződés tárgyának nevezve.)

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében
kö zf eladat ellátás a érdekéb en.
s zer ző dést köt a v á l l a t ko z ó v al a v o natko ző
A Váltalkozó a jelen szerződés alapján kízáróIagosan jogosult és köteles az I. 3. Pontban
ellátni,
meghatározott szolgáItatási tevéken}iéget az )nkormányzat közigazgatási területén

Ll A

teljesíteni.
ár
Vátlatkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb haÍÓsági
teniletén
kÖzígazgatási
szolgáitatási ellenértéketaz Ónkormányzat
formájában
^"ghutárorott
_
lakó a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől, jogi személyektŐ1,,intézménYektŐI,
.
szerv ezetektő1 (továb b Úkb*, fo gyaszt ó k) szol gáltatási d íj ként (v ízdíj)b e sze dni

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közilzemi (szolgáltatási) szerződést
alkotni.
kötni, továÉbá afogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyrairányadő izletszabálYzatot

A

arra, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzÜzemi szerződést a
azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejöhet a szetződő
felek írásbá foglalják
-magatartásával

A Közszolgáltató köteles törekedni

magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztő
csatlakozáSa, valamint az
csatlakozást ponton keresztül történő víziközmű rendszerbe való
állása.
önálló fogyasáói mérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

felek ráutalő

is. Ráutaló

2.1 Szerződő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
különösen, a
berendezések, víziközrrrűvek a közszolgáltató cég vagyonát képezik,
a
szolgáltatós teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,

csatlakozási
szoígiltatás ellátásáho zrendeltéptiletek, építmények,technológiai berendezések,
porrát ; és a szolgáltatásba bevont egyéb ta:rgyi eszközök,

vízikőzművek teljes kÖrŰ,
3,1 A Vállatkozó feladata a szeruődés targyát képező közcéIŰ
szőlő 2ll2002. (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziiazművek üzemeltetéséről
KöViVM rendel etb en r ö gzített követelményeknek me gfelelően.
jogosult a szerződés tfugYaként
4.1 Vállatkozó a szerződés időtartama a|att ktzfuólagosan
alaPján a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások
alaÍt az Üzemeltetőt
megáIlapított szolgáItatzisl aiiat< beszedéséie. A szerződés időtartama

/

területén belül a
kízárőIagos jog illeti ffi€g, hogy az Önkormányzat közigazgatási
arra iS, hogY az
fogyaszúk tői síarmazóan jö-vedeláre tegyen szert. Akizaúlagosság kiterjed
kötött
üíőmuueta az onkormányzat közigizgatási határain belü1, a fogyasáóval

me gállap o dás

al apj

án

b e

kö té s eke t v

é

gezzen, szolgáItatás át b ővíts e.

vont vizikÖzműveket
Váttalkozó kötelezettséget vállal,hogy a jelen szerződés teljesítésébe
a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződé, r.n rfutas a alatt tulajdonosként
árként közzétett dílak
kezeji, karbantartla, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági
_
beszedésével biztosíto tt fedezet esetén felúj ítj a, bővíti.

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállaPÍtásárŐI
hogY a díjat ÚgY kell
szőtő 1990. évi LXVii. t". s.§ (i) bek.-ét tekintik irányadőnakazzal,
_ a jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
megállapitani, hogy az fedezetet nyújtson
a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek me§felelve és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekt<ifeltese kÖrében felmerÜlő kÖltségeke'
5,/

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
(hi

vállalko zásba

vont víziközmű múködtetése körében felmerÜlő

aelh ár ítás, ké szenlét, ü gyfé

b

1

s

kÖltségeket

zo 1 gál at stb, ),

eszközök
b) a vá|lalkoző izemeltetési-ievékerrireg" ktiieben igénybe vett_ működtető
kötött külön

működtetésére, javitására,

az eívaíuataés a

_ techno lő gíai színvonalúfej
me gállapo dáson álapuló

le

megrendelővel

sztésére,

minőséget
áItaI alkalmazottlűgbizott a megfelelő biztonságú és
azok szükséges
garantáIő szawnai felkészülts égű szakemberek alkalmazására,

c) a vállalkoző

kép zés&e, tov ábbképzé s ére,

d) az

územeltetési jogviszony a|apján

az

ellátásfelelős önkormányzat részérefizetendő

díjaWa,

viziközművek
külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott
fejlesztésére,
nyere sé gre,
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányo s úzleti

e) a felek

0

venni a közszo|gáItatás
szo|gáltatási dijat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kapott költségvetési, illetve
teljesítéséhezbiztásított, a költségek ellentételezésere

A
ö

nko rmány zati támo gatásí,

IIII. Díja!án|at,

hatósági ár, szolgá|tatási díjak

Ll Azivóvíz

hatósági árat a Megrendelő,
szolgáItatás és _kezelés díját, mint legmagasabb

mint arható ság

j o go

sul t me

gáIlapítanl

(továbbiakban: dÍlajánlat) az
árak megáIlapitásához szükséges díjelőterjesztést
15. naPláig a Váltalkozó irásban kÖteles
ármegáliapítással ériritett évet megel őző éídecember

A

hatóság

i

szo\gáltatní.
gYakorolt
az
"i
csatlakozott Önkormányzatok
ceg|ilajdonát képező víziközmú rendszerbe
a
mődszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve .az eddig
Ónkormányzal tudomásul veszi, hogy
díjmegállapítási módszerre utalva

A

díjajanlat _ valamint

üzemeltetőnal a
d^szűtási
vonatkozásauun
"girJg.,
as akó r r ö gzített szo i daritás
zrt,-

;Ö;öőü7

áffi

1

e

lvének me

g fe 1 e 1 ő

en,

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátőI alkalmazható legyen.

Az

2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév januír I0. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megál|apításfua vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná,rgy a Vátlatkozó - hatősági u hiányában - jogosult a közölt díjajanlatának
m e gfe l e l ő szolgáltatás i d íj at felszámítani, i l l etve érvényes íteni .

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatősági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény,t, bármely ellenőtzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten.,Úgy amulasztásban vétkes Ónkormónyzal köteles az Üzemeltetőt kártalanitarti.

Felek már most

Iv. A VáUalkozó, illetve
1,1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII. tÖrvénY ,,A
vízgazdálkodásról", valamint a3811995.(IV.5,) Korm, rendelet és a27l2002.(IV.25,)

biztosítja, hogy

a

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztositjaazúzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2í12002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővízvizsgálatokatvégez, ellenőrzi az üzemeltetést, a
mindenkori m inő s é gi kö vete lmén y ek b etartás át,
go ndo sko d ik a bálő zaton e ő fo rdu ő izemi hib ák elháritásín őI,
köteles a közművek által ellátott területen M ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásíútoz elengedhetetlen karbantartási
*rrok,íkut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakmai SzÖvetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbarúartása című kiadvanyban
meghatározott fetújitásnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerínt karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a
szer ző dés meilékletétképezi.
1

1

I.2,1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészetí,munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcso l attartásró l, i l letve ezen ügyek intézéséről.

L3.1 yéleményezíaz ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájáruIás). Elvégzi a

közműegy eztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).

és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
szol gáltatáss al kap c s o ato s l e o lv as ás i é s szémlénási fe l adato kat.

I.4.1

A közületi

1

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásárőL,lehetőség
szerint r endezés ér ől, a kiv tzsgál ás ere dm ényér őI a p anaszo St íáj éko ztatj a.

4

a szeruődés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbá tuz- és elemi kár elleni biáosítást is.

/

1.6.1 Váltatkozó

d

L7.l Közterületen
eredeti áll

ap

végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseutár;.
ot hely r eállításáró l gondo sko dni.

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatásí s zer ző

dés b

en kö

te 1 e

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

s rö gz íteni.

Váltalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjaról, nem
rendeltetésszerű izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek

Lg.l

me gtérítésikötelezetts égéről.

1)0.1 VáIlalkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkcitéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a

bizto sítás i fedezet me

gl étéről me ggy őző dhes

senek.

I.11.1 A Vátlatkozó egyéb, územeltetéssel,illetve a közizemi szerződés megkÖtésével,
valamint afogyasztőtkál kapcsolatos kötelezettségeit és jogait aközműves ivővízellátásától
és aközműves szennyvizelvezetésről szóló 38lI995, (N.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szükséges fogyasztőWal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vállalkozó tészéreköteles teljesíteni.

2,1,1 Megrendelő

2.2.1

a

A Megrendelő kőtelezettséget vállal, hogy

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

feladathozszükséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
használj a, i génybe ve gye.
az óikorűanyror ttiltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal,
díjat
a kclikirolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási
megfizeti.
2.3.1

Az ónkormányzatkötelezi

magát, hogy

a szerződés fennállásának időtartama alalt általa

(sajátfonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített (Űjberuhazás) és tulajdonát kéPező
víiikozművek hasznosítására, űzemeltetéséreaz Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogy az alább
illetve
meghatározott mértékszeúnti hasznáIati díj megfizetéséreaz Üzemeltető váIlalkozik,
táÁgatottberuházások esetén atámogatő az Üzemeltetőkijelőlését nem el|enzi.
vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően a felek már most
által ÍgénYbe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg a beruházáshoz az ÓnkormánYzat

Az új beruházásra

vett saját erő mértékét,azújbervhazás Üzemeltetővel megállapodott használatiidőtartamához
atányosítva.
Az )nkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamataitő| az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoúatja.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek

a szerződés fennállása alatt (illetve a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

alatt) f oko zo tt e gyüttműkö

Az

d és

re kö

te l ez

ettek.

együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaba:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltéttása, megoldása;
természeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés csö kkentése stb. ) me goldás ában val ó e gyüttműködé s ;
a vizlközmúvek áIlapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhátításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási 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 körülmény, ha az Onkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ta számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré sze s ült f o gy asztők a szolgáItatási díjhátr al ékukat c s ö kkents ék.

a

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamr a szől azzal, hogy a jelen okirat atáírásátől
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 fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

a szerződést abban az esetben mondhatják fel azomali hatállyal, ha a VáIlalkozó az
územeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra keül, továbbá,ha

2,1 Felek

a Vál l al ko z ó a szolgáltatás telj

es

ítésével nyilvánvaló an felhagy

Az

.

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyllatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy könilmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.
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3./ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű féL szerződésszegésével indokolt nyllatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vállalkozó az izemeltetésre vonatkoző jogosultság át elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizátőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ényzat megszegi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásránakkorlátozásátavonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően barmelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tfugyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszűntetni.
4.1

yll.

zár ő rendelkezések

I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgya!ások lltlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzítenÍ, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képeznÍ,
2.1 Amewtyiben a szerződő fetek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos űton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz ilzemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ak.

A BQRSODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODYIZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalía és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat a!áírásának napjáva| lép hatályba, tekintettel arra, hogy az
ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváha1Yta, a
BoRSoDVÍz Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláításáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzal Képviselőtestületének

e

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
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targyban született határozata(1)

a

jelen

Jelen szerzö dés a szerződésben megielölt mellékletekket együtt érvényes.
jogsatézménYt szabálYoző lelen sz*tződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e
és a
hatályos jogszabályokban _ ktilönösen a Vgt,, illetve a közműves ivóvízellátásról

"s|a
szennyvizelűetésról szőlő 38ílgg5. (rv.5_) Korm.
köanűves

rendelet

foglalt

rendelkezések az irányadók-

Miskolg zan. november

29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

