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Rakóczi u,74.

másrészről

BORSODVíZZrl

székhely: 3527 Mískolc, Tömösi u.2.
cégsegyzékszám,. 05- 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fi csor Mikló s lgazgatő ság e lnöke
mínt üzemelte tő/v állalkozó vagy ka zs zol gáltató

az alulírotthelyen és napon, u, uiauurfeltételek szeint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések
(4) bek_e, _
A helyi önkormány zatol<rőIszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: öw.) s,§
- a vízqazdálkodásról szóló
,'aÁi' - ötu. s.§"lr) bek-ben foglalt felhatalmazás a)alapján
pontja, továbbá a a,§ (2) bek, b)
1995. évi LVil. w."tÜvautiakban: Vgt) 4.§ (2) bek.
az adott telePÜlés
pontja a helyi onkormányz at kotelezíen eilátandó feladatának minősíti
1./

iakott terüietén
kÖzszolgáltatás
ivővízminőségúvízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás
f ormájábantörténőmegszervezésétésellátását,
hogY
rögzítIk- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-,
januar
25, napjan kelt
az Ónkormányzat más önkormányzatol<kal együttműködve 1994.
hogy az egyes állami tulajdonú
alapítő okirattal létrehozták a BoRsoDvíz zrt-t akként,
érintett
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásáróI szőIő jogszabáIy szeirtt az

2.1 Felek

szerint önkormánYzati tulajdonba
önkormány zatok ,eriéi" a Vagyonát adő Bizottság döntése
s as ágb a app o rtálták,
ado tt hel yi v ízíkö zműveket az Ú z e m e I t e t ő r é szv énytár

_ az
Felek megáIlapítlák, hogy az uzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséig
Önkormányzat, illetve a
alábbi bekezdésben eműett közbenső időszakot ide nem értve - az
látta el az ivővíz
területén lévő 1akossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatás i

fe 1 ad ato

kat.

Felek a közbenső időszakra utalva úgzítik,hogy 2010. január l_jére "9ylP?:?:"u_u,
Zrt,
onkormányzat ráutalő magahrtásával hozzájáru|t akthoz, hogy a BoRSoDvIZ
a
el
lássa
Üzemeltető
helyett az
egs,sueméIyes tulajdon ában álIő G,W_Borso dvíz Kft.
tovaUU i at<U an az iv őv íz szolgáltatás i fe l adatokat,
bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakof, Sem a fenti
ellátási, azaz
közfe|adat
körülírt stro4aitito uattailo, nem foglal ték írásba a közöttük fennálló
jogviszony gyakoroit tartalmí elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten ftgzítik,
közszolgáItatási

hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelóen történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9.§ (2)
bek. d) és e) pontj ábin foglalt felhatalm azás alapján koncesszió s pályazatí eljarás nélkül
került-sor, tekintettel ana, hogy a Megrendelő Észtu|ajdonosa (részvényese) az egyébként
kizárőlagosan önkorm ányzatoiiulajdonaban álló BORS ODYÍZ Zrt-nek.
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

meghatározott

formájában, az
továbbiakban a jelen

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

üzeilettető' áttul teljeiített szolgáItatás útján biztosítsa. (A
p ontban körülírt szolgáltatást s z o l g ál t at á s na k v agy s z e r z ő dé s t ár gy án a k

nev ezv e.)

II. Megállapodás
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamíg a szerződés7árgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében Üzemeltetési
szer ző dé st köt a v á l l a l k o z ó v a l a v o natko ző kö zf eladat ellátás a é rdekéb en.
A Vállalkozó a jelen szeruődés alapján kizfuőlagosan jogosult éS kÖteles az I. 3, pontban
meghatározott sLolgáltatási tevéken}ségetaz Ónkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,
teljesíteni.
Vátlatkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági ár
szolgáitatási ellenértéket az Ónkormányzat közigazgatási terÜletén
formájában
^"ghutárorott
lakó _ a szolgáltatást igénybevóvő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézménYektől,
szervezetektő1 (továbbiákUan: fogyasztők) szolgáltatási díjként(vizdíj) beszedni.

A

Közszolgáltató jogosr,rlt és köteles a fogyasztókkal közűzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, tovaÉba a fogyásztőkkal kapcsolatos jogvis zonyra irányadó izletszabálYzatot alkotni.

A

A Kózszolgáltató köteles törekedni ata, hogy a fogyasztőval kötendő

kÖzidLzemi szetződést a

jogviszonY létrejöhet a szerződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő
felek ráutaIő magatartásával ls, Ráutalő magatartásnak minősül külÖnÖsen a fogYasztő
valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízlközmú rendszerbe való csatlakozása,
állása.
önálló fogyasztőímérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

2.1 Szerződő felek rőgzítlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
a
berendezések, viziközÁűvek a közszolgáltató cég vagyonát képezik, különösen,

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges vízlközművek (nyomvonalas létesítménYek,a

csatlakozási
szoígiltatás ellátásáhozrendeItépüleiek, építmények,technológiai berendezések,
ponót; és aszolgáttatásbabevont egyéb tárgyi eszközök,

teljes kÖrŰ,
3.1 A Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélÚ vízikőzművek
2112002. (IY -25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizliazművek üzemeltetéséről szőló
KöViVM rendeletben rö gzíteítkövetelményeknek megfelelően.
jogosult a szerződés tárgyaként
4.1 vállalkozó a szerződés időtartarna alatt kizárőlagosan
árként
deíiniált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgá|tatások alaPján a hatőságí
alatr az Üzemeltetőt
megáltapított szolgáltatÁi díjak beszedéséie.A szeruődés időtartama

az

Ónkormányzat közígazgatási terÜletén belÜl a
arra is, hogY az
fogyasz|őktoi siarmaróan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed
Üá.ruuta az Onkormányzat közigazgatási határaín belül, a fogYasztóval kÖtÖtt
kizárőlagos

me

g á1 1 ap o d

jog illeti

ás alapj án

b e

maE, hogy

köté

s

eke t v

é

gezzen, szol,gá|tatását

bő

vít s e.

vizikÖzműveket
Vátlalkozó köteIezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont,
jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés rennfutaia alatt tulajdonosként a
díjak
kerJtí, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatősági árként közzétett
beszedésévelbiáosított fedezet esetén - felújítja, bövíti,

A

Felek figzítik,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az árakmegállaPÍtásáről
hogY a díjat ÚgY kell
szőlő 1990, évi LXV'ii. tv, g,§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azza|,
_ a j?qs?abályi követelményeknek, a jelen
megá|,apitani, hogy az fedezetet nyújtson
magas minőségét
szerződésnek, iltetve a fe1használói igényeknek megfelelve - a szolgáltatáS
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlŐ

kÖltségeket

(hibaelh átítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),

eszközök
váIlalkozó üzemeltetési tevékenyreg. körében igénybe vett működtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eívaíuato és a megrendelővel
megállapodáson álapuló _ technoló giai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
a iattaiuoza á1*l alkalmazottlűgbízott a megfelelő bíztonságű
garantálő szakmai felkészültsé gú szakemberek a|ka|mazásána, azok szÜkséges

b) a

c)

d)

képiés ér e,

tov ábbkép zé s ére,

az'územeltetési jogvi szony alapján

díjal<ra,

e) a felek külön

D

az ellátásfelelős önkormányzat részérefizetendő

megállapod ása alapján megállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
gre,
hatékony gazdáIkodás mellett e lérhető méltányo s úzleti nyeresé

a

venni a kőzszolgáltatás
szolgáItatási díjat csökkentő tényezőkét,ft kell figyelembe
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésére

A
ö

nko rmány zati támo gatást.

ilI.

Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak

árat a Megrendelő'
szolgáltatás és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági
mint árhatóság jogosult megállapítani,

Ll Az ivőviz

z

szükséges díjelőterj,esztést (továbbiakban: dijajánlat) az
15. naPjáig a Vállalkozó Írásban kÖteles
ármegáIlapítással ériritett évet megel őző éidecember
szolgáltatni,

A

hatósági fuak megállapításáho

illetve az eddig gyakorolt
dfiqánlaí _ valamint az üzemeltető alapítási könilményeire,
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási mődszene utalva ui ónkormányzat
rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a cég|ulajdonát képező víziközmű
illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozásauun .gireó díjszáűtást módszer,
e lv ének me g fe elő en,
BÖn"§ó D n ú zn| hűás aká r r ö gzített s zo l i daritás

A

1

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

Az

hatósági ár
2.1 Amennyiben az )nkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb
hiteles értesítését)
megá|lapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető
jogosult
dijajánlatának
közöIt
a
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó - hxősigi ár hiányában é rvénye s íteni.
m e gfe l e l ő szol gáltatás i díj at fel,számitani, i l l etve

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
megállapítására vonatkúo
".t
jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt,. bármely ellenőrzésre
(Jzemeltetőt kártalanitanl
az
érvényesíter.,úgy amúasáásban vétkei ónkormányzar köteles

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
L

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

l A Váll alkozó feladatat:

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

biztosítla, hogy

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVII, törvény

,,A

vizgazááIkodáJiól", valamint a38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a2ll2002,(IY,25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bízto sítla az iszemelteté s fo lyamato s ságát és bíztonságát,
megfelelő
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV,25.) KöViVM rendeletnek
a
Üzemeltetést,
az
e|lenőrzi
végez,
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivóvíz vízsgálatokat
mindenkori minőségi követelmény ek betartását,
elhár itás ár ől,
go ndo sko d ik a háIő zato n e ő fo rdul ó üzemi hib ák
biaosítani a
köteles a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
karbantartási
elvégzía folyamatos üzemvitel fenríartásához elengedhetetlen
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szövetsége
szakmai
kubantartásnak minősülnek ayiz- és csatornaművek országos
kiadványban
áttal kiadott Targyi Eszközök Felújítása, karbantaftása című
ami a
munka,
a
mindaz
valamint
meghatározott felűjításnak nem minősülő munkák,
a
szabálYzat
karbantartásnak minősül. Hivatkozott
1

számviteli tárueny szerint

szeruő dés mel l ékl etét képezi,

vízlúgyi, kÖmyezetvédelmi,
L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
ől,
kapc solattartásró 1, illetv e ezen ügyek iíltézéséí

Elvégzi a
I.3.1 YéleményeziaZ ivővíz bővítési terveket (vállalkozóí hozzájárulás),

létesítésesetén),
közműegye zteíéseket(gáz,telefon, út, villamos energia

megfelelően elvégz'a
L4,1 Aközületi és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének
fel ad atokat,
szol gáltatás s al kap c s o l ato s l e o l vas ás i é s szárlázási
reklamációk kivizsgálásfuől'
1,5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok,
p anaszo st táj éko ztatj a,
szerint r endezé sérő l, a ki viz s! ál ás eie dm ényér őI a

4

lehetőség

szerződést kÖt, beleértve
kár elleni biáosítást is,
áko^y"r"tvédelmi biztosítást, iovábbá túz_ és elemi

I.6.1 Vállalkozó

I.7

,l

a szerződésteljes időtartamárafelelősségbiztosítási

után
köúerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése

eredeti

ál 1 ap

ot helyr eá|Iítás áró

1

a vállalkozó

köteles az

gondo skodni,

Vállalkozó
1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét

a

fogyasztőva| kötött

szolgáItatásiszerződésbenkötelesrögzítení,

I.9'lVállalkozókötelesÍájékoztatniafogyasztőkaÍ'ahibabejelentésmódjáról'nem
esetén a felrnerült költségek
rendeltetésszeru územeltetés miatt történt áeghibásodás
megtérítésikötelezetts é gér ől.

I

azúzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
J0.1 vátlatkozó saját költségére gondoskodik
hogy a

biztosít Megrendelőnek arra,
szükséges biztosítások megliciteséről, és lehetőséget
bizto

síúsifedezet

me

g1

étérő1 me ggy őző dhe s senek,

szerződés megkötésével,
Váltalkozó egyéb, územeltetéssel, illetve a közizemí
és jogait akÖzműves ivővizellátásuŐI
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos tái.r.á.ttregeit
(1y.5,) Korm, rendelet szabáIyozza,
és a közműu.. ,r.n ryuítz6,vizetésről szóló 38l19gi,

1:J.1

2.1

A

A Megrendelő fe\adatai:

eljárásokhoz
szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres
ellenértékmegfizetése nélkÜl
szükséges fogyasztókkal úpcsolaios adatszo\gáltatást
Váll atiozó részére köteles telj esíteni,

2.Ll

2.2.1

Me,grendelő

a

lakosság

i

A Megrendelő kőtelezettséget vállal, hogy
hibaelharítás, karbantartás, felÚjítás) a
izeme|tetéssel összefiiggésben (különösen
köáerületeit külön ellenértékfizetése nélkül
feladathozszükséges mértékig "1.r.ptire,
használj a, i génybe ve gye,
sorolt intézmények,költségvetési szervek

az

az

ónkormányzat költségvetésébe

szolgáltatásídijhatraÉkárakészftzetőkezességetvá||al,
díjat
atut ány mégáI|apodásán alapuló) szo|gáItatási
a közkifolyókon mért (vagy u r.i.t
megfizeti.
femál|ásánakidőtartama a|att áIta|a
Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés
létesített(újberuhazás) és tulajdonát képező
(saját fonásbóI vagylámogatás r"nár.rniíírara1)
ű Ürumetteia i"tot' ki, feltév,e, hogy az alább

2.3,1

víziközművek hasznos ításáta,tiremetteiJsJre
vállalkozik, illetve
hasznalati-dij m_egfize.tés!::".._ üzemeltető
meghatározott mértJk
",r"ríníi
ű üzámeuető kijetölését nem e1lenzi,
támogatott beruhénások esetén atámogatő

Azitjberuhánásravonatkoztatottűzeme1tetőihaszná|atidíjatilletőenafelekmármost
az ÓnkormánYzat álta. igénYbe

megállapodnak, hogy

;-;;habdhatlan .f

u

5

rcr"r, ázáshoz

vett saját erő mértékét,az űl beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartamához
arányosítva.
Az Önkormányzat kötelezehséget vállal, hogy új beruháuás elhatározásakot, illetve a
beruházás lényeges folyamatairő1 az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig g etl enül táj ékoztatja,

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alaít (illetve
alatt) foko zo tt e gyüttműkö dé sre kö te l ezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltárása, megoldása;
a íermészeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zewty ezés c sökkentése stb, ) me go l dás ában való e gyüttműködés ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkotlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetés ek fo gan ato sítása;
a fogyasztők vizdíjftzetési hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlérzási
idősza\<ra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó ftzetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré s ze sült f o gy asztők a szol gáltatási díjhátral ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
számitott 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlásara egytk fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szeruődést abban az esetben mondhatják fe| azortrtaIi hatállyal, ha a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azonnali felmondás jogát szeruődő felek a másik félhez íntézettírásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

b

I

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közöIt és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával
3./ Mindkét fél jogosult

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

a) aVállalkozó
a v ál

b)

a

szerződésszegése esetén, ha

lalkoz

ó az izemelteté sre

v o

natko ző

jogo

s

ult s ág át elv e

Megrendelő súlyos szeruődésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogát az Önkormányzat megszegi,
együttműkÖdési
a V. 1. pontjának utoisó bekeidéseb en rögzített, az Onkormányzat
kötel ezettsé gének a me gsze géséttanús ító körülmény beál l,

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására'vonaíkoző I0 éves időtartam elteltét
6 hónaPos
követően bármelyik ,r"Íiaao fél jogosult a jelen megállapodást legalább
írásban
felmondási ídő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző,
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni,
4.1

A

yll.

zár ő rendelkezések

vitás
Szerződő felek egybehang zőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő
kölcsönös
érdekeire
kérdéseketés probljÁákat megkiseriit< tárgyalások útlán, egymás
ág|.te-m.t rőndezni, és .no.k során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
kéPeznÍ.
ieeáIlapodások jelen szeruődéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják

Ll

Úton, egYeztetések
2.1 Amenrlyiben a szerződő felek közötti jogvita rcndezéséretárgyalásos
jogvita eldöntésére a felek a Miskolc városi
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a
kötik ki,
Bíróság, illetve a Borsod_Ab ail_Zemplén Megyei Bíróság illetékességét

igénYli, ÚgY e
3,/ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását
alaPján
egYeztetés
kérdéskörben l/átlatkozó a Megrendelővel történt elŐzetes tárgyalás,
előkészíti.
része éwénYes marad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvény,telenségeesetén a szerződés tÖbbi
egYenértékű
Felek uZ' e*enyelen rendelkezést hatályos, gazdasági\ag lehetőség szerint
rendelkezéssel pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, minl cégbejegYzett
tartalmát (annak aláírását
törvényes képviselő tögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés
azzal egyetértett,
megelázően; a nons obvíz Zrt. Igazgatősága megííngyalta és
5./

az
jelen szetződés az okirat aláírásénak napjával lép hatályba, tekintettel,arta,hogY
jőváhalYta,
a
hatátrozatával
Órt oi^aryrar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületí
a szerződés
B9RS6DVIZ Zít-t aközszolgáItatás teljesíúséróki;.lolt", és a Polgármestert
6.1

A

aláírás

i;

ár

a felhatalmazta.

onkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

elölt mellékletekkel e gYÜtt érvénYes,
J e1en szerződés a szerződésben megj

_
a Ptk, és _ e jogintézménytszabáIyoző
szabályozottkérdésekben
nem
Jelen szerzodésben
_ r.tirti"orln a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
egyéb hatályos;"g.""üárY"[uun
rendelet foglalt

Korm.
közműves ,r"*ryrírrlvezetésrő1 ,roto- 38l§Ó5. GV.5.)
rendelkezések az iranyadók,

Miskolc, 20II. november 29,
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polgármester

8

