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képviseletében: Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke
mint üzemeltető/váIlalkozó vagy köz szolgáltató

az ahiirotthelyen és naporq az alábbt feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelke zések

A helyi önkormány zatokrőlszóló 1990. évi LXY. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8 § (4) bek-e, valamint az ötv. s.5-(3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról szóló
1995. évi LYII. tv.-(továbbiakban. Vgt.) 4 § (2) bek, a) pontj4 továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott telePÜlés
1./

lakott területén

ivővízminőségúvízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővizellátás közszolgáltatás
formáj

áb an

történő me1szerv ezé sét és ellátását.

Felek rögzitik- a fenti pontban kötelezően előirt kozfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más onkormányzatohka! együttműködve 1994. januar 25. naPján kelt
alapitő otiratta létrehozták a BoRsoDviz zrt-t akként, ltogy az egyes állami tulajdonú
in§atlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabály szerint az érintett
orikormányzatokrészire ayagyonátadőBizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adou hel yi vízlközműv eket az Üz e me l t e t ő r észv énfiársa ságba apportalták.
2.1

Felek megállapitjá( hogy az Üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megkOtésag - az
*
alábbi beÉezdésben'említettközbenső időszakot ide nem értve az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szolgáltatási feladatokat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzitlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ön*Á,nyrot ráutalő magatartásával honájáűit alűoi, hogy ? BORSODVÍZ Zrt.
egys"eméíyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Územeltető lássa el a
továbbiakbanazivővizszolgáltatásifeladatokat.

Felek megátlapitják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, §em a fenti bekezdésben
könilírt siotgittita váltáskor nem foglaltak irásba a közöttuk fennálló kozfeladat ellátási, azaz
közszolgáltaiási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,
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l
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I

hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabálYoknak
megfelelően történt.
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szetződés megkötésére a Vgt. 9 §
bek. d) és e) pontjábin foglalt fehatalmazás a\apján koncessziós pályázatí eljarás nélkÜl
került'sor, tékinteftel arra, Úogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egYébként
ki záró l ago s an önko rm ány zatoi Íul aj d onáb an ált ó B o RS o DY ÍZ Zrt- nek.
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendető/Ónkormányzatközfeladataként

megbatározott

formájában, az
továbbiakban a jelen

a Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ívővízellátást közszolgáltatás

útjan biztosítsa. (A

üzemeltető áttut t.ti"iített szolgáltatás
pontban körülírt szolgá|tatást s z o Íg ál t a t á s nak

v agy

sz erzŐ

d és t ár gy án ak nevezve. )

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
érdekében Üzemeltetési
időtartamfi a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás elláíása
en.
szeruő dés{kü a v á l l a l ko z iv a l a v onatko zó kö zfeladat ellátás a érdekéb
azI.3. pontban
jogosult
éS
kÖteles
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján kizárólagosan
terÜletén ellátni,
meghaíátozott siolgáltatási tevéken}sOget az Ón-kormányzat közigazgatási
teljesíteni.
I.1

A

legmagasabb hatósági ár
Vállatkozd jogosult az általanyújtott szolgáItatás ellenértékeként
kÖzígazgatási terÜletén
formájában *rghutárorott szolgáitatási ellenértéketaz Onkormányzat
_ magánszemélrekJő,l,,jogi személyektől,.intézményektől,
lakó _ aszolgáItatást igénybevóvő
(vízdíj)beszedni,
szervezetektol (tovabbákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

(szolgáltatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztőkkal közilzemi
jogvis zonyra Ítányadő izletszabáIYzatot alkotni,
kötni, továbbá a fogyZsztőkkal kapcsolatos

A

szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közüzemi
jogviszonY,létrejc;het a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal léiesítendő

A kózszolgáltató

magatartásnak minősül különösen a fogyasztő
való csatlakozása, valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő víztkozÁú rendszerbe
rendelkezésre állása,
onatto rogyasztoi mérőhely kialakítása és a közszotgáltató

felek ráutalő magatartásával

É.Rautulő

eszközök,
2.1 szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges
képezlk, különösen, a
berendezések, vízlkozőíjvek a Közszolgáltató cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges Íízikazművek (nyomvonalas
csatlakozási
technológiai berendezések,
szolgáItatás ellátásáiozrendelt éptiletek, építmények,
po"át; és a szolgáltatásbabevont egyéb tárgyi eszközök,

közcélú vízlközművek teljes körű,
3.1 A vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező
tizemeltetéséről szŐIŐ 2I 12002, (Iv ,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziÉŐzművék
rovivvt rendeletben rögzitettkövetelményeknek megfelelően,
targYaként
jogosult a
.s_zerződés
4.1 Vállatkozó a szerződés időtart ama alatt kizárőlagosan
árként
hatősági
a
alaPjan
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített siolgáItatások
. A szerződés időtartama alatt az üzemeltetőt
megállapíto tt szolgáltatasi ailat< beszedéséie

jog illeti ffi€g, hogy az

Onkormányzat közigazgatásí teniletén belül a
fogyasztóktőI származóan jövedelemre tegyen szert, A kizarólagosság kiterjed arra is, hogy az
üzemeltető M Ónkormányzat közigazgatási határain belül, a fogyasztóval kötött
m e g á1l ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szolgáltatás át b ővít s e,
kizarőIagos

Váltatkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
k"rJlÍ, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
beszedésévelbiáosított fedezet esetén - felújítja, bővíti.

A

Felek rögzítlk,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekot az árakmegállaPÍtásárŐI
szőlő 1990. évi LXVÚ. tv. s,§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
jelen
megál|apítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelménYeknek, a
minőségét
sze|ződésnek, illeú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szo|gáltatáS magas
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

e)

vállalko zásba vont víziközmű működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket
(hi b ae lhárítás, ké s zenl ét, ü gyfé s zol gáIat stb .),
eszkÖzÖk
i váIlalkozó üzemeltetési ievékerryrOg. körében igénybe vett múködtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eivárhatő és a megrendelővel
megállapodáson alapuló _ technol őgiaí szinvonalú fejlesztésére,
a ialtaíkoza áhal aIkalmazottlűgbízotí a megfelelő biztonságú és minőséget
garuntálő szakmai felkészültségűszakenlrberek a|kalmazásáta, azok szÜkséges
e, tov ábbképzé s ére,
képzését
az izemeltetési jogviszony alapján az ellű,,ásfelelős önkormányzat részérefizetendő
díjalrra,
a"felek külön megállapodása alapjén megállapodott és elfogadott viziközművek

0

fejlesztésére,
a Latékony gazdálkodás mellett elérhető md,ltányos ]üzleti nyereségre,

a) a

1

b)

c)
d)

a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként llell figyelembe venni
illetve
kÖltségvetési,
teljesítéíéhezbiztősított, a koltségek ellenté telezésérekapott
önkormány zati támo gatást.
ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak
A

1.1

és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,
t megállapítani.

Az ivővíz szolgáItatás

mint árhatős ág

jo

go sul

díjajánlat) az
hatósági árak megállapításához sziikséges díjeJőterj_esztést (továbbiakban:
a Vállalkozó ftásban köteles
érmegállapítással ériűett évet megel őző év decemb ]r 15. napjáig

A

szolgáItatni.
gYakorolt
valamint az üzemeltető alapítási kiirülményeire, illetve .az eddig
veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ui ónkormányzat tudomásul
csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vizíközmű rendszerbe
díj kerül alkalmazásta a
vonatkozásában egfséges aíjszámítási módszer, illetvr cgységes
gfe l e l ő en,
nó ni o o v íz zrt| huprtás akór r ö gzített s zo l i daritás e l,r;,lek me

A

díjajántat

-

Az

a

Közszolgáltató

jogszabálynak

és a

szetződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáltatási

)nkormányzat

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdőnapj ától alkalmazható

le

gyen.

2.1 Amennyiben az Onkormányzat a tátgyév januát 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasitaná, ugy a Vátlatkozó - hatősági ár hianyában - jogosult a közölt díjajanlatának

me gfe le 1ő szol gáltatásí díjat fel

s

z

ámítani, i l l etve érv énye s íteni.

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatősági ár
megál1apitására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
.".-b.n a fogyasztők megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíterr",Úgy amulasitásban vétkes önkormányzal köteles az Üzemeltetőt kátrtalaritani-

Felek már most

Iv. A Vtíllalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy a közművek üzemeltetése aZ 1995. évi LVIL törvény ,,A
virgazáaÍkodáiiól", valamint a38l1995.(IV.5,) Kornrl. rendelet és a2ll2002.(IY.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sítja az izemelteté s

lyamato

fo

ssá

gát

és b

iztons

ág

át,

akkreditált laboratóriummal a 21l20b2. (IV.25.) r:öViVM
;

rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatok at l,égez, ellenőrzt az izemeltetést,
mindenkori minőségi követelmények betartását,
gondo sko d ik a háIő zato n e ő fo rdul ó üz emi hib ák elhá r itásár ől,
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
alaPjén
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
yíz- és csatomaművek országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
álta| kiadott Tátgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadvánYban
a munka, ari a
meghatározott felújiiasnak nem minősülő munkák, vala rlint mindaz
törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a
1

számviteli

szerződés mellékletétképezi.

,.,ízűgyi, kömyezetvédelmi,
I.2,1 Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi,
való
tűztendészetí,munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb iilatósági szervekkel
ől,
kapcso lattartásról, illetve ezen ügyek intézésér
a
I.3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájarulás). Elvégzi

közműegyeztetéseket (gán,telefon, út, villamos energia létesítéser;etén),

megfelelŐen elvégzía
1.4.1 Akozrileti és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemtervének
szolgáltatáss al kap c s o l ato s l e o l vas ás i é s számlázási fe l adatokat.

kivizsgálásáróL,lehetőség
1.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamáctók
táj
ékoztatja,
st
panaszo
a
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről

4

/

kÖt, beleértve
I.6.1 Vállalkozó aszerződésteljes időtartamárafelelősségbiztosítási szerződést
is.
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbá túz- és elemi kár elleni biáosítást

I.7.1 Köúerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,

L8.1 Hibaelharítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szol gáltatási szer ző

désb en kö te le s rö

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasztőval kötött

gzíteni,

rnódjáról, nem
I.9,1 vállalkozó köteles tájékoüatni a fogyasztókat a hibabejelentés
költségek
felmerült
esetén a
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt áeghibásodás
megtérítésikötelezettségéről.

l.rc.l váltatkozó

károk megtérüléséhez
saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő
lehetőséget biztosít Megrendelőnek arta, hogy a

szükséges biaosítások -.g[oteréről, és
bi*osúsif edezetmeglétérőlmeggyőződhessenek,

a közüzemi szeruődés megkötésével,
1.11./ A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve
és jogait a közműves ivóvízellátásáról
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos k<itelezettségeit
Korm, rendelet szabályozza,
és a közműu., .".n r|utítzelvézetésrőlszóló 38lI995. GV.5.)

2.1

A Megrendelő feladataí:

esetleges peres eljarásokhoz
2,I.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel,
ellenértékmegfizetése nélkü1
szükséges fogyasáókkal úpcsoluios adatszo1gáltatást
Vállatkozó részéteköteles teljesíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hog),
karbantartás, felújítás) a
íaemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibae\bárítás,
közterületeit kütön ellenértékftzetése nélkÜl
feladathozsziikséges mértékig
",.r.pirrC,,
használj a, igénybe ve gye,
intézmények,költségvetési szervek

az

az

ónkormányzat költségvetésébe sorolt

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkr;z:ességetválla|.
Űeállapodásán alaPulÓ) szolgáltatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy u r"r"r. ,itur ánv
megftzetí,
a|att általa

időtartama
Az ,nkormányzat kötelezí magát,hogy a szerződés fe.wÁIlásának és tulajdonát képező
(új beruhazás)
(saját fotásból vagy témogatás t"ttárrnaíírarrrl) létesített
Ürr.rtteiől jelöli ki, feltév.e, hogy az alább
vizlközművek hasznos ítására,tir.-"tt"iZr.r. ,ű
illetve
nLegfizetés:,.". ű üzemeltető vállatkozik,
meghatározott mértékszeinti nurrnauií á7
t,Ű*uh,rő kijelölését nem ellenzi
támogatottberuhazások esetén atánogatő Ű

2.3.1

díjat illetően a felek már most
itj beruházásra vonatkoztatott izemeltető i hasznáIati
igénybe
berubázáshoz-az onkormányzat áItaL
megállapodnak, hogy az l7emhaladhatja;;;;,

Az

I

vett saját erő mértékét,azűjbenházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIatiidőtartamáboz
arányosítva.
Az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatátozásakor, illetve a
beruhánás lényeges folyamatairőI az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getl enül táj ékoztat1 a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre köte l ezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámlolás

a különösen

az alábbiakra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémikfeltárása, megoldása;
a tetmészeti Órőfonások környezettudatos fe|basználására tekintettel a takarékos
vízszo\gáltatásí feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környeiets zenrty ezés csökkenté se stb. ) me goldás ában való e gYüttműködé s ;
a víziközművei állap otéra, meghibáso dására utalő je|zések, észrevételek közlése,
vízkorlátozás
hav ária események béj elentése, azok elhfuításával való közreműködés,
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak megílatározása, illetve

elfogadása tekintetében szÜkséges

intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a fogyasztau 7izaiirtzetési hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
aiirraátot<ot< csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kÖtelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását aIaPozhatla
u, a körülmény, ha az Onkormányzat teriletén a fogyasrtők az egY számlázási
^"§
időszakra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Ónkormúlyzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles mr;gtenni mindent annak érdekében,hogY a segélYben
ré s zeitilt fo

gyasztók a szol gáItatásii. díjhátr al ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés jidőtartama, megszüntetése

Ll

Jelen szetződés l.ntározatlan időtarramra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátőI
jogosult, ide

fél sern
számított 10 éves időtartamon beltil rendes; felmondás gyakorlására egyik
jogszabálYváltozás
bekövetkezett
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését követően

terhesebbé válik
eredményeként a szerződés teljesítéseleÚ:tetlenül, vagy olyan mértékben
hacsak a
bármelyik fél tészére,amely teirer ésszenícnindokolja a szerződés megszÜntetését,
felek erre tekintettel a szerződés módosításá,ban nem állapodnak meg,

a Vállalkozó az
2.1Felek a szerződést abban az esetben mondhatjak fel azoma|ihatállyal,ha
kerül, továbbá,ha
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvanvalóan felhagy.
nYllatkozattaI
azonnali felmondás jogát szeruődő fclek a másik félhez ÍntézettÍrásos
adő magatartás
gyakorolhatják, feltéve, Úoly a felmondás közlése előtt a felmondásra okot
fel,
gYakorló
vagy körülmény megsztintelésére kellő póth.ltafidőt biztosított a felmondást

Az

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyllatkozatával
megszüntetni a szetződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

]

a V ál

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az izemeltetésre vonatkozó

j o go

sults ág át

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

elveszti,
ha

a Vállalkozó kizarőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény beál 1.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően barmelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tuzésével,és a tfugyév utolsó napjfua (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megsziintetni.
4.1

yl.l. zár

ő rendelkezés ek

1,1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások ítján, egymás érdekeire kölcsÖnÖs
figyelemmel réndezni, és ennek során a megálletpodásaikat írásban rögzíteni, amelY
megállapodások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve lnellékleteit fogiak képezni-

2./ Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton,

egyeztetések
Varosi
Miskolc
jog,vita
a
a
felek
eldöntésére
keretén Uet-tit :O napon belül nem kerül sor, úgy a

Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
kérdéskörben Váltatkozó a Megrendelővel tortént előzetes tárgyalás, egyeztetés alaPján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek Ű érvényelen rendelkezést hatályos, gaz&rságllag lehetőség szerint egYenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ák,

A B9RSQDVÍZ Zrt, nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőságelnöke, mint cégbejegYzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltettisi szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel,ana, hogY az
ónkoimányzar Képviselőtestülete a jelen megállapoC,ást testületi hatátozatával jővÍhagYtaz a
B6RS9DVIZ Zrt-t a közszolgáttatás teljesítésérel.ijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

Onkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

e lí;gyban született

határozata(i)

a

jelen

lelen szerződés a szerződésben megielölt mellékletekkel együtt érvényes.
lelen szerődésben 11em szabályozott kérdésekben a Ftk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb haáyos jogszabályokban - kiilönösen aYgt., illetve a közműves ivóvizellátásról és a
kózműves szennyvizelvezetésről szóló 38/t995. (ry 5 ) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

Kány,

!,.ill..q./,k

Miskolc, 2011. november 29.
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