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az alulirotthelyen és napon, az alábbí feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések
8,§ (4) bek_e, _
A helyi önkormány zatopől szőtő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: ötu,)
szóló
,árurnin'uz ötv. s.§'(:) bek-ben foglalt fe\hatalmazás alapján - a vizqazdálkodásról
pontja, továbbá a a.§ (2) bek, b)
1995. évi Lv11. tv."(üvauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a)
minősíti az adott telePÜlés
porrqu a helyi onkormányzat kötelezó-en eilátandő feladaíának
1./

lakott területén
kÖzszolgáItatás
ivóvizminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő Ívővizellátás
formáj áb an történő me

gs

zervezé sét és ellátásár,

hogY
a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-,
kelt
január
napján
25,
az onkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994_
hogy az egyes áI]lami tulajdonú
alapttő okiratial létrehozták a BoRSoDvÍz Zrt-t akként,
jogszabály
szerint az érintett
tulajdonba adásáról szőlő

2.1 Felekrögzítik

-

ingilanok önkormányzati

önkormánYzatitulqdonba
önkormányzatokrész:ére ayagyőnátadó Bizottság döntése szerint
a app ortálték,
adott he ly i v ízikö zműv eket az Ú z e m e l t e t ő r észv énfiárs as ágb

megkötéséig _ az
Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető alapításátől ajelen megállapodás
az Önkormányzat, illetve a
alábbi bekezdésben eml-ített közbenső időszákot ide nem értve |átta el az ivőviz
területén lévő 1akossági és közületi fogyasztók részéteaz Üzemeltető
szolgá|tatási feladatokat.
január l_jére vory!k2!2!va_az
Felek a közbenső időszai<ra utalva rögzítlk, hogy 2010.
a BoRSoDYIZ Zrt,
Ónkormányzar ráutalŐ magatartásával hozzájárult a!,lhoz, hogy
lássa el a
Üzemeltető
az
egyszemelyes tulajdonában álló GW_Borso dviz Kft. helyett
tovaUt i at<U an az iv őv iz szolgáltatás i fe l ad ato kat,

a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy sem a BoRsoDvíz zrt. alapításakor, sem
ellátási, azaz
kozfeladat
fennállÓ
körülírt szolgáltatő uattailor. nem foglalták irásba a közöttük
felek kifejezetten rÖgzítik,
közszolgá|tatási jogviszony gyakoroit turtulrni elemeit, ugyanakkor

hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabálYoknak
megfelelően történt.
(2)
Szerződő felek megállapítjak, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgí. 9.§
nélkÜl
bek. d) és e) pontjában ioglalt Élhatalmazás alapján koncessziós páIyazati eljárás
került sor, tekinteűel arra, hogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egYébként
kízár őlago san ö nko rm ány zxok Íul aj d o ruíb an ál l ó B o R S o DY ÍZ Zrt- nek.
3./ A

jelen szerződés célja, hogy

Megrendelő/Onkormányzatközfeladatakéntmeghatározott

a

az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás formájában,
jelen
rJze"meltető' áttut teljeiített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a
pontban körütírt szolgáltatást s z o l g ál t at á s n ak v agy s z e r z Ő dé s t ár gy án ak nev ezv e.)
II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben megbatátozott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7árgyaként meghatátozott szolgáltatás ellátása érdekében
en.
szer ző dés{köt a v á l l a l k o z ó v a l a v onatko ző kö zf eladat elléíása érdekéb
jogosult
és kÖteles azI.3. pontban
A Vállalkozó a jelen szerződés alapjánkizárőIagosan
terÜletén ellátni,
megbatározoít s)olgáltatási tevéken}seget az Ónkormányzat közigazgatási

Ll A

teljesíteni.
ár
Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatőságí
szolgittatási ellenértéketaz Onkormányzat közigazgatási terÜletén
formájában
^"{hutárorott
jogi személyektől,.intézménYektŐl,
lakó _ a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől,
(vízdíj) beszedni.
szervezetektő] (továbbúkban: fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

szerződést
KözszolgóItató jogosult és köteles a fogyasztókkal közilzemi (szolgáltatási)
alkotni.
kötni, tovaÉaaa fogyásztőkkal kapcsolatos jógvis zonyra irányadő úzletszabáIYzatot

A

a fogyasztőval kötendő kÖzüzemi szerződést a
létrejöhetaszerződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszonY
fogYasztő
felek ráutalő magatattásával ls. Ráutaló magatartásnak minősül kÜlÖnÖsen a
az
Yalamirú
csatlakozása,
valÓ
csatlakozást ponton keresztül történő viziközmű rendszerbe

A Közszolgáltató köteles törekedni

atra, hogy

önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a Közszolgáltató

rendelkezésre állása.

2.1 Szerződő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,a
különösen,
berendezések, vízíkozÁűveka kózszolgáltató cég vagyonát képezik,

a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges iízikozművek (nyomvonalas_ létesítmények,

berendezések, csatlakozási
szoígáItatás ellátásáhozrendelt eptiletek, építmények,technológiai

ponót;

és a szolgáltatásbabevont

egyéb targyi eszközök,

vízlkÖzművek teljes kÖrŰ,
3,1 A Vállatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélű
szÓlÓ 2Il2002. (IV,25,)
folyamatos és szakszerőműködtetés e aviziiözművek üzemeltetéséről
roVivu rendeletben rögzítetíkövetelményeknek megfelelően.
jogosult a szeruődés tárgyaként
4.1 váltalkozó a szerződés időtartama alatt kizarólagosan
alaPján a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesítet1 37glgáItatások
alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáItatasi aijat< beszedéséie.A szeruődés időtartama

Ónkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyasztókt őÍ siármaróan jövedelemre tegyen szert. Akízfuőlagosság kiterjed atra is,hogY az
ü}Őmetteta az önkormányzat közigazgatási hatéxain belül, a fogYasztőval kÖtÖtt
me g ál l ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szol gáltatás át b ő víts e,

kizátőlagos

jog illeti ffi€g, hogy az

Váltatkozó kőtelezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sáeruődés fennállás a alatt tulajdonosként a
k"rJ|i, karbantartla, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként kÖzzétett dtlak
beszedésével bizto síto tt fedezet e s etén - felúj ítj a, bővíti,

A

Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az átakmegállaPÍtásárŐI
Úgy kell
szőIő 1990. évi LXV'Ú. tv. s,5 (1) bek._ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat
_ a jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson
minőségét
szűződésnek, illetve a fe|használói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket
(hibaelhárítás, ké szenl ét, ügyfé ls zolgálat stb,),
eszkÖzÖk
i vállalkoző űzemeltetési tevékerry.eg" körében igénybe vett múködtető
kÜlÖn
kÖtÖtt
múködtetésére, javítására, az eiváriatő és a megíendelővel
megállapodáson alapuló - technol őgiai színvonalúfejlesztésére,
a ia1aiuozo által alkalmazottJmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szafuai felkészültségű szakemberek alka|mazásáta, azok szÜkséges
képzésér e, tov ábbképzé s ére,
ftzetendő
az' územeltetésijogvis zony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részére
díjakra,
a felek külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányo s izleti nyere sé gre,

a) a
b)

c)
d)
e)

0
A

tényezőkért kell figyelembe venni a közszolgáItatás
kciltségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési, illetve

szolgáltatási díjat csökkentő

teljesítéiéhezbiáósított,

a

önkormány zati títmo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gá|tatási díjak

és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági fuat a Megrendelő,
mint árhatóság j o gosul t megállapítani,
1,1

Az ivővíz szolgáltatás

díjajánlat) az
hatósági árak megállapitásához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban:
kÖteles
Írásban
napjáig a Vállalkozó
ármegátta:pítással ériritett évet megel őző év december 15.

A

szolgáItatní.

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
veszi, hogy az
d'megállapítási mődszere utalva ui ónkormányzat tudomásul

A

díjajanlat - valamint

csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cég|u|ajdonát képező víziközmű rendszerbe
dijszűtást módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozásauur,
"gi.Jgá
ének me gfe l el ő en.
Bó R § órV íz zrt| huprtás akór r ö gzített szo i daritás e lv
1

/

önkormónyzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáltatási

Az

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

le

gy

e

n.

2,1 Amennyiben az Onkormányzat a tárgyév januitt 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapításéra vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállatkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjqánlatának
me gfe l el ő szolgáltatási díjat f elszámitani, i l etve érv énye s íte ni.
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatősági ár
megállapítására vonatk oző neki felróható mulasztásával összefiiggésben a KözszolgáItatóval
.r.*b.r, a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten.,Úgy amulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőtkártalanitani.

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII.

törvénY ,,A
vizgazáalkodáiról", valamint a38l1995,(IV,5.) Korm, rendelet és a2ll2002,(IY.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,

biztosída, hogy

az izemelteté s fo l y am ato s s á g át é s biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV,25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság ga| ivőviz vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori minő s é gi kö vetelmén y ek b etartását,
go nd o sko d ík a háIő zaton e l ő fo rdul ó üz emi hi b ák elháritás ár ől,
iot.l". a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
r endelkezésre ál 1ó kap acitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fetlríartásához elengedhetetlen karbantartási
1nrrnkákut, ellenőrzéseket, beál]ításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakmai SzÖvetsége
által kiadott Tárgyí Eszközők Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatátozott felújításnaknem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, amí a
számvíteti törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIyzat a
bizto

sít1a

szerződés mellékletétképezi,

L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügy| kömYezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapc solattartásró

1,

il

letv e ezen

ügyek intézéséről.

I.3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzé|áruIás), Elvégzi a

kőzműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén),

elvégzía
1.4.1 Aktizületi és a lakossági fogyasztőkfelé a saját ütemtervének megfelelően
szol gáltatás s al kap c s o l ato s e o lv as ás i é s számlázási fel adatokat.
1

esetleges fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásarőL,lehetőség
ás ere dm ényér ől a p öíLaszo St táj ékoztatj a.
s zeri nt rcndezés ér őI, a kiv izsgál
1.5./ Gondoskodik

az

/

L6.1 Vállalkozó a szeruődés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kÖt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbátuz- és elemi kár elleni biztosítást is.

.l

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
e re deti á1l ap o t hely r e ál\ítás áró l go ndo s ko dni.
1.7

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét vállalkozó

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasztőval kötött

szolgáItatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

I.9.1 Vállatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszerű izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
megtérítésikötelezetts égéről.

rnegtérÜléséhez
L10,1 Vátlatkozó saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből eredő károk

hogY a
szükséges biztosítások megiotéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra,
b i zto s ítás i fe dezeí me glét&ől me ggy ő ző dhe s s enek,

megkÖtésével,
1.11./ A Vátlatkozó egyéb, územeltetéssel,illetve a közizemí szerződés
jogait
iv_Ővize|IátásátŐI
a közműves
valamint a fogyasztőt*áí up"rolatos kötelezettségeit és
rendelet szabáIYozza.
(IV.5,)
Korm.
38lI995.
és a közműves szennyvízelvőzetésről szóló

2.1

A Megrendelő feladatai:

Megrendelő a lakosságí szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
nélkÜl
szükségeJ fogyasáókkal kapcsolaios adatszoLgáItatást ellenértékmegfizetése
Vátl alko zó részére köteles telj esíteni.

2.Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelbfuitás, karbantartás, felújítás) a
ftzetése nélkÜl
feladathozszükséges mertofiig a település köáerületeit külön ellenérték
használj a, i génybe ve gye.
Lciltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek

az ilzeme|tetéssel összefiiggésben (különösen

az

ónkormáiyzar

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
díjat
közkifolyókon mért (vagy a felek átaIány megállapodásán alapuló) szolgáltatási
megftzetí.

a

2.3.1

Az önkormányzat kötelezi

magát, hogy

a szerződés fennállásának időtartama alatt általa

tulajdonát kéPező
(saját forrásból vagy támogatás felhásznáilisával) létesített(új beruhaza9 ,.1
az alább
jelöli
felYév2,bogY
ki,
vízlközművek hasznosítás"ára, izemeltetéséreaz Üzemeltetőt
az Üzemeltető váIlalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti hasznáIati dij megfizetésére
nem el|enzi,
tárriogatott beruháülások esetén atámogatő az Üzemeltetőkijelölését

a felek már most
beruházásra vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően
az Ónknrmányzat áItal igénybe
megállapodnak, hogy az temhaladhatjameg a beruházáshoz

Az űj

5

/

mértékét,az új bensbénás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához

#§3íHő
Az Ónkormányzat

köte|ezettséget vállaI, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiiggetlenül táj ékoúatj a.

V. Együttműködési kötelezettség

i./ Felek a szerződés fennállás a alaít (illetve a
alatt) foko zo tt e gyüttműkö

Az együtműködési

dé s re köte

l

szeruődés megszűnése esetén az elszámolás

ezettek.

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségiproblémákfeltárása, megoldása;
a természeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zettrty ezés c sökkentése stb. ) me goldásában való e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotéra, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhárításáva| valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasúők vízdíjftzetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kózszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ta számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
tétmogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben

részesültf ogyasztőkaszolgálíatásídíjhátralékukatcsökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan ídőtartamra 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 fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1Fetek a szerződést abban az esetben mondhadák fel azonnalíhatállyal,ha a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Yátlalknzó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azowtali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magal.artás
vágy krirülmény megszüntetésére kellő póthataíidőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

/

3,/ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő túzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fé! szerződésszegésével indokolt nYÍIatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétő| számított 10 éves időtartamon belÜl, az alábbí esetekben:

a) aVállalkozó
a Vál

b)

a

la l

szerződésszegése esetén, ha

ko z ó

az üzemeltetósre vonatko zó

j o go

sults ág át elv eszti,

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a V ál I al ko z ó kizár ől,ago s szo gáltatási j o gát az Önkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1. pontjának utoisó bekezdésében rögzített, az Onkormányzat együttműkÖdési
kötel ezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény be ál1.
1

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szeíződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszijrltetni,
4.1

A

yll.

zár ő rendelkezések

I.1 Szeruődő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésÜk során felmerÜlő vitás
kÖlcsÖnÖs
kérdéseketés problJáákat megkísérlik tárgyalások utján, egymás érdekeire
amelY
rögzíteni,
írásban
figyelemmel rőndezni, és r"k során a megállapodásaikat
"n
fogják kéPezn|
ffialapoaások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit
szerződő felek közötti jogvita rendezésétetárgyalásos Úton, egYeztetések
jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
keretén belü1 30 napon belül nem kerül sor, úgy a
ki,
Bíróság, illetve a Bbrsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkÖtik

2.1 Amenrtytben

a

ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igénYli,
alaPján
kérdéskörbón Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészíti,
marad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvény.telenségeesetén a szerződés többi része érvénYes
Felek Ű' e*enytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szerínt egYenértékű
r endelkezés

s

el pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, min1 cégbej egYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögzítí, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
5./

megelőzően) a gOnS

OíVÍZZrt.Igazgatősága

megtárgyalta és azzal egyetértett,

jelen szetződés az okirat aláírásának napjával Iép hatáIyba, tekintettel,arta, hogY az
jőváhagYÍa, a
Ó,rkoi*áryrol Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületí hatátrozatáva|
B6RS9DVIZ Zrt-t aközszo1gáItatás teljesíúséráki.1.1,1lt., és a Polgármestert a szerződés
6.1

A

aláirásáraf elhatalmazta,
Ónkormányzat Képviselőtestületének
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

Lz

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

J elen szerződés

a szerződésben megj elölt mellékletekkel együtt érvényes.

Ptk. és - e jogintézménytszabáIyoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
kózműves szerlrtyvizelvezetésről szóló 38ll995, (N.5.) Korm. rendelet foglalt
Je1en szerződésben nem szabályozotlkérdésekben a

rendelkezések az irrinyadók.
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Miskolc, 20Il. november 29.
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