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az alllír ott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

_

bek_e,
A helyi önkormány zatoi,rő| szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8.§
szÓlÓ
vízgazdálkodásról
a
,árurnln'"z ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhata|mazás alapján a a,§ (2) bek, b)
1995. évi LVII. tv."t;vauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá
adott telePÜlés
az
minősíti
pontja a helyi onkormányzat köte\ezóen ellátandó feladatanak

(4)

1./

lakott területén

ivővizminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivővízellátáskÖzszolgáItatás

f ormé4áb an tö rté nő me

gsz

erve zé sét és ellátását,

hogY
Felek rögzítlk_ a fenti pontban kötelezően e\őírtközfeladat teljesítése érdekében-,
kelt
januáí
napján
25,
az Ónkormányzat más önkormányzatokka_l együttműködve 1994,
az egyes állami tulajdonú
aiapítő okirattal létrehozták a BoRSoDyÍz zrt_t akként, hogy
jogszabály
szerint aZ érintett
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáról szőlő
tulajdonba
öniormányzatokrészére ayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati
gb
o rtálták,
adott he lyi v iztkö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as á a app
2.1

jelen megállapodás megkotéséig_az
Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapitásától a
illetve a
alábbi bekezdésben'emúiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat,
(Jzemeltető
ivővíz
e|
az
\átta
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz
szolgáltatási fe ladatokat.
január l_jére vo2a!k:4yva_az
Felek a közbenső időszakra utalva rögzítlk, hogy 2010.
BORSODVIZ Zít,
Ónkormányzat ráutaló magatartásával hozzájárult allho.z, hogy j
lássa el a
egyszemélyes tulajdonában álló Gw_Borsodvíz kft. he|yett az Üzemeltető
tovaUU i at<U an az iv őv iz szo| gáItatás i fe l ad ato kat,
fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, sem a
ellátási, azaz
körülírt sios,gáltito uattáto, nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat
felek kifejezetten rÖgzitlk,
közszolgáltatási jogvis zony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor

\
,

bogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabálYoknak
megfelelően történt.
(2)
Szerződő felek megállapítjak, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9.§
bek, d) és e) pontjában loglalt fehatalmazás alapján koncessziós páIyázati eljárás nélkÜl
került sor, tekintettel arra, Éogy u Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egYébként
kizár őlago san ö nko rm ány z atoi Íul aj d o náb an át l ó B o R S o DY ÍZ Zrt- nek,
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/Onkormányzatkőzfeladataként meghatározott
formájában, az
továbbiakban a jelen

a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízel|átást közszolgáltatás

rlrehrtrcta' áttut teljeiíteti szolgáltatás

pontban körülírt szolgáltatást

szo

lg á

It

at á s

útján biztosítsa. (A

nak v agy

sz e

r z Ő d é s t ár gy án

ak nevezve, )

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt, Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatátrozott
érdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződés"taryyaként meghatározotí szolgáltatás ellátása
szerződés{k& a váltatkozival a vonatkozó közfeladat ellátása érdekében.
3, pontban
A Váttalkozó a jelen szerződés alapjan kizarólagosan jogosult éS kÖteles azIellátni,
terÜletén
meghatározott szolgáltatási tevék"n}reg.t a, Órkormányzat közígazgatási
teljesíteni.

Ll A

legmagasabb hatósági ár
Váltatkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
kÖzigazgatási terÜletén
formájában meghatározott szolgiltatási ellenéftéket az Onkormányzat
_
személyektőI,.intézményektől,
lakó _ a szolgáItatást igénybevevő magánszemétrekJő_l.,1osi
(vízdíj)
beszedni,
szervezetektői (tovabbükban: fogyasztók) szo1gáItatási díjként

A

(szolgáItatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közilzemi
izletszabálYzaÍot alkotni,
kötni, továbbá a fogyZsztókkal kapcsolatos jogvis zonyta irányadő

A

szerződést a
kőteles törekedni arra,hogy a fogyasztőval kötendő köziuemi
jogviszony,létrejöhet a szetződő
felek írásba foglaljak azzal,hogy a fogyasztói&al léiesítendő

A Kazszolgáltató

kÜlÖnÖsen a fogYasztő
felek ráutalő magatartásával ir. Ra,rtulő magatartásnak minősÜl
valÓ csatlakozása' valarnínt az
csatlakozási ponton keresáül történő vízikozÁű rendszerbe
orrarro fogyaiztőimérőhely kialakítása és a közszolgáltató

rendelkezésre állása,

eszközök'
2.1 szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás te§esítéséhezszükséges
vagyonát képezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vízlközÁúvek a Közszolgátíató cég

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges úziközművek (nyomvonalas
csatlakozási
technológiai berendezések,
szo|gáItatás ellátásáiozrendelt éptiletek, építmények,
ponát; és a szolgáltatásbabevont egyéb tirgyl, eszközök,

képező közcélú vizIközművek teljes köni,
3.1 A vállalkozó feladata a szerződés tárgyát
tizemeltetéséről szŐ|Ő 2I12002, (IV,25,)
folyamatos és szakszetű működtetése a vizliőzművók
rovivivt rendel etben r ö gzitett követelményeknek me gfele lően.

jogosult a,s,zerződés tárgYaként
4.1 Vállalkozó a szerződés időtart ama alatt kizárőlagosan
siolgáItatások alaPjan a hatósági árként
def,rniált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
szerződés időtartama alatt az uzemeltetőt
megállapított szolgáltatÁi díjak beszedéséie. A
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jog illeti m98, hogy az

Onkormányzat közigazgatási területén belül a
jövedelemre
tegyen szert. A kizárótagosság kiterjed arra is, hogy az
fogyasztókt ől szfumazóan
üzemeltető az ónkormányzat közigazgatási batétrain belül, a fogyasrtőval kötött
me gállapo dás alapj an bekötéseke t v é gezzen, szolgá|tatását bővítse.

kizárólagos

Vállatkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szeruődés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sieruődés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságávai
u"rJtÍ, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
be szedésévelbizto síto tt fe dezet e s etén - felúj ítj a, b ővíti.

A

Felek rögzítik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak rnegállaPÍtásáról
kell
szőIő 1990. évi LXV-Ú. tv. a.5 (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat ÚgY
jelen
_ a jogszabályi követelményeknek, a
megállapitani, hogy az fedezetet nyújtson
minőségét
szeíződésnek, i[eú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜló kÖltségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

vállalko zásba vont viziközmú működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb.),
a vállalkozó üzemeltetési tevékenyreg. körében igénybe vett mŰkÖdtető eszkÖzÖk
kötött külön
működtetésére, javítására, az eívarhata és a megrendelővel
megállapodáson alapuló _ technol őgiai szinvonalú fejlesztésére,
a iaruíuoza áhal alkalmazott/megbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
gatantálő szakmai felkészültségűszakemberek alka|mazásáta, azok szÜkséges

a) a
b)

c)
d)

e, tov ábbképzé s ére,
képzését
az- üzemeltetési jogviszony alapjan

az ellátásfelelős önkormányzat tészérefizetendő

díjal<ra,

külön megállapod ása alallján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
ahatékony gazdálkodás mellett elér]rető méltányos üzleti nyereségre,

e) a felek

D

a közszolgáltatás
szolgáltatási dúat csökkentő tényezőkérí.kell figyelembe venni
illetve
teljesítéséhezbiztósított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,
A

önkormány

zati támto gatást.

ilI. Díjajánlat, ható,sági ár,

szo|gá|tatási díjak

árat a MegrendelŐ,
1.1 Azivőviz szo|gáItatás és -kezelés díj;it, mint legmagasabb hatósági
mint arhatóság jogosult megállapítani.

(továbbiakban: díjajánlat) az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést
a Vállalkozó irásban köteles
ármegáIlapítással ériritett évet megel őző év december 15. napjáig

A

szolgáltatni.

az Üzemeltető alaylítási könilményeire, illetve .az eddig gyakorolt
veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ; Onkormányzal tudomásul

A

díjajanlat _ valamint

csatlakozott Önkormanyzatok
üzemeltetőnél a céglulajdonát képező vízlközmű rendszerbe
egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozásaban egise gős díjszámítási módszel,, illetve
tás e lvének me g fe l e ő en,
BÓ R i Ó D V íz zrt| huprtás akór r ö gzített s zo i da ri
1

1

ry
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ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja atapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági fuat (szoIgáltatási

Az

díjakat), Ilogy az atárgyév kezdőnapjátóI alkalmazható legyen.

2.1 Amewtylben az Önkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vátlalkozó - hatősági ár hianyában - jogosult a közölt díjajanlatának
me gfe l e ő szol gáltatás i díj at felszámitani, i l l etve érvényes íte ni.
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megáIlapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
,r"áb.n a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíte.r.,,igy a mulasÁásban vétkes ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítani-

Felek mír most

IV.
I.1

A Vállalkozó

A

Vúllalkozó, illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

biztositja, hogy a közművek üzemelletése az 1995. évi LVIL törvény ,,A
vizgazáalkodáiiól", valamint a38lI995.(lV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IV.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen
bizto sítja az izemelteté s

fo l yam ato

ss

ág

át

és b

izto ns ág át,

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
iúzemeltetést, a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizs gálatok at végez, ellenőrzi az
mindenkori minő s é gi kö vete lmén y ek b etar,ás át,
gondo sko d ik a hálő zato n e 1ő fo rdul ó üz emi hib ák elbáritásár ől,
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel feruúartásához elengedhetetlen karbantartási
alapjan
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szeruődő felek megállapodása
SzÖvetsége
karbantartásnak minősülnek ayíz- és Csa:ornaművek Országos Szakrnai
kiadványban
című
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújíiása,karbantartása
a munka, ami a
meghatérozott felújiiásnak nem minőstilő n unkák, valamint mindaz
a
számviteli törvény szerint karbantartásnai: minősül. Hivatkozott szabáIYzat
szerződés mellékletétképezi.
kÖmYezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegé,,,zségügyi, vízÜgYl
szervekkel való
hatósági
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
kapc so lattartásró 1, il letve ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
I.3,1 Véleményezi az ivővíz bővítési terveket (válla;kozói hozzájárulás),
közműegyeztetóseket

(gén, telefon, út, villamos energia létes. tés esetén),

rvének megfelelŐen
1.4.1 A közületi és a lakoss ági fogyasztók felé a saját ütemte
at.
szol gáltatáss al kap c s o l ato s l e o lvas ás i é s számlázási fe l ad ato k

elvégzi a

kivizsgálásaróL,lehetőség
1.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációt:

tájékoz:,tatja,
szerint rendezéséről, akiviz$álás eiedményéről a panaszost

4

I.6.1 Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

a

I.7.1 Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
ere deti ál l ap o t he|y r e áLIítás áró l go ndo sko dni .

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatási szer ző désb en köte

le

VáIlalkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

s rö gzíteni.

I.9.1 Vállatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszení üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
me

gtérítésikötelezettségéről.

I.rc.l Vállalkozó

saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károkmegtérüléséhez

szi.ikséges biztosítások megktltéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
b iáo s ítás i f e dezet me glétérőI me ggy ő ző dhe s s enek.

I.ILI A

Vállatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve

a közilzemi

szerződés megkötésével,

fogyasztőt<kál kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivóvízellátáséttől

valamint a
és a közműves szeírnyvíze|vezetésről szóló 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai

lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szükséges fogyasztókkal kápcsolatos adatszolgá|tatást ellenértékmegfizetése nélkÜl

2.1.1 Megrendelő

a

Vállalkozó részéreköteles teljesíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállai, hogy
hibaelhuítás, karbantartás, felÚjítás) a
feladathozszükséges merte[ig a település közterületeit külön ellenértékfizetése nélkÜl
használj a, i gényb e ve gye.
az Oiűráaiy^r Éoltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
díjat
a t<<iznrotyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szo|gáItatási
megfizeti.

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen

alatt általa
2.3,l Az ónkormányzat kötelezí magát, hogy a szerződés fennállásanak Ídőtartama
kéPező
(saját forrásból vagy támogatás felhasználásával) létesített (Új beruhazás) és tulajdonát
alább
az
jelöli
hogY
feltéve,
ki,
vízlközművek hasznosítás-ára, üzemeltetésére az Üzemeltetőt
illetve
vállalkozik,
meghatfuozott mértékszerinti használati díj megflzeíéséteaz Üzemeltető
ellenzi.
nem
kijelölését
táűgatotlberuházások esetén atámogatő az Üzemelterő

most
beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően a felek már
igénybe
által
megáilapodnak, hogy aZ nemhaladhatja meg a beruházáshoz az onkormányzat

Az űj

ry
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vett saját erő mértékét,az űj beruházás (Jzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elltatározásakor, illetve a
berubázás lényeges folyamataitől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltarása, megoldása;
a tetmészeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenny ezés csökkentése stb, ) me goldás ában való e gyüttmiíködés ;
a vizlközművek állapotáta, meghibásodására utal'ő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak megltatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasztók vizdíjfizetésíhajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ra számított szolgáltatási dij legalább 1/3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesült fo gyasztók a szolgáltatási díj hátral ékukat c sökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan ídőtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
szétmitotí 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlásara 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 féIrészére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a

szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatállyal, ha a VáIlalkozó az

üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a VáIlalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan 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
vágy körülmény megsziintetésérekellő póthatárldőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.
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3,/ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
és az ellenérdekű fél szerződ,ésszegésévelindokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

féllel Írásban közölt

a) aVállalkozó
a vál

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az üzemeltetésre vonatko zó

j o go

sults ágát

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

elveszti.
ha

a Vállalkozó kizárólagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanús ító könilmény be áll.
a

4.1 A rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző l0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tátrgyév utolsó napjfua (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.

YII. Zár ő rendelkezések
1.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésiik során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezn| és ennek során a megállapodásaikat írásban tögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni,

2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tartént előzetes íárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az éwénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságllag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj

rák.

5./ A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőságelnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt. Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel ana, hogy az
Ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváhagyta, a
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, ós a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta,

Az

Ónkormányzar

Képviselőtestületének

megállapodás 1, sz. mellékletét képezi(k),

e

tárgyban született hatfuozata(I)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogíntézménytszabálYoző egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízelláftásrÓl és a
kózműves szenrlyvízelvezetésről szőIő 38l1995. (N.5,) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az iranyadók.

Krasznokvaj

Miskolc, 20II. november 29.

a^,,1?Í$..(2,

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

polgármester
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