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Kötötték egyrészről Megyaszó Onkormányzat
Székhely: 37l8 Megyaszó, Alkotmány u.2.
törzsszám: 74-.e. .2 .+,.b.. ..,,
képviseletében:Csáki Barnabás polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVíZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cé ge gy zékszám: 0 5 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fi csor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzemeltető/váll alko zó v agy kozs zol gál tató

az alulírotthelyen és napon, az alebbi feltételek szerint:
I. E|őzmények, bevezető rendelkezések
1./

A helyi önkormány

zatol<rőI szőlő 1,990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8.§ (4) bek-e,

-

valamint az ötv,8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek, b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
lakott területén

ivővíz minőségű vizre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízelÍátásközszolgáltatás
fo

rmáj áb an történő me

g

szerv e zé sét és ellátás at.

Felek rögzítik - a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994, január 25. naPján kelt
alapítő okiratial létrehoztéka BORSoDVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőIő jogszabály szerint aZ érintett
oniormányzatok részéieaYagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányz*Í tulajdonba
adott he lyi v ízlközműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytár s as á gb a app ortáIták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapiíásától ajelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi beiezdésben emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető látta eI az ivővíz
szolgáltatási fe l adato kat.
Felek a közbenső időszaka utalva rögzítik, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájáűit a\lhoz, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszeméIyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat.

Felek megállapítlák, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt ,iotgittito váltáskor nem foglaltákirásbaa közöttük fennálló közfeladatellátási, azaz
közszolgáltúsi jogvis zony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.

Vg.

9.§ (2)
nélkül
bek. d) és e) pon!ában ioglatt renrátatmazás alapján koncessziós pályazati eljárás
egYébként
az
(részvényese)
került-sor, tekinteŰ1 unu, Úogy u Megrendelő részfillajdonosa
kizfuő|agosan önkorm ányzatokíulajdon7ban álló BORS )DYÍZ Zrt-nek.
a
Szerződ,ő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére

3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a

meghatározott

Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

fotmáüában, az
továbbiakban a jelen

a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt tvővizellátást közszolgáItatás

biztosítsa. (A

üzemeltető átut t.5.rített szolgáltatás űtján
gál t at á s nak v agy
p ontban körülírt szolgáltatást s z o Í

sz erz Ő

d és t ár gy án

ak nev ezv e,)

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7árgyakéntmeghatározott szolgáltatás ellátásaérdekében
a érdekében.
szer ző dés{köt a v á l l a l k o z iv a l a v o natko ző kö zfeladat el|átás
jogosult
és kÖteles az I. 3. Pontban
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján kizarőLagosan
terÜletén ellátni,
meghatátozott s)otgáItatási tevéken}seget az Ónkormányzat közigazgatási

Ll A

teljesíteni.
hatősági ár
Váltatkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
terÜletén
közígazgatási
szolgiltutari .ll.nÉrtéketaz Önkormányzat
formájában
^"{hutárorott
jo gi szeméIYektŐI,.intézménYektŐl,
lakó _ a szolgákatást igénybevóvő - magánszemélyektő1,
(vízdíj)beszedni,
szervezetektől (továbbútuurr, fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

szerződést
Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal köz'územi (szolgáltatási)
alkotni,
kötni, tovaÉbá a fogy"asztőkkal kapcsolatos jogviszonyra irányadó izletszabálYzatot

A

szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közizemi
jogviszonY létrejÖhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal létesítendő

A közszolgáltató

a fogyasztő
magatartásával G. Ráutaló magatartásnak minősül különösen
csatlakozása, valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízlközmú rendszerbe való
állása,
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a Közszotgáltató rendelkezésre
felek

ráutal

ő

eszkÖzők,
2.1 Szerződő felek rögzítlk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges
képezik, különösen, a
berendezések, vizikoziűvek a Közszolgáltató cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatós teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas,

berendezések, csatlakozási
szoígiltatás ellátásáho z rendeltéptiletek, építmények,technolÓgiai
poút; és a szolgáltatásbabevont egyéb targyi eszközök,

közcélű víziközművek teljes körű,
3,1 A váltalkozó feladata a szetződés tárgyát képező
szŐlÓ 2l12002, (IY,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a víziiőzművék tizemeltetéséről
KöViVM rendel etben ú gzített követelményeknek me gfelel ő en.
jogosult a szeruődés térgyaként
4.1 vátlatkozó a szerződés időtartama alatt kizárőlagosan
alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesítet1 l7glgáI,tatások
időtartama a\att az Üzemeltetőt
megállapitott szolgáltatási díjak beszedésére, A szeruődés

jog illeti ffieg, hogy az

kizárőlagos

onkormányzat közigazgatási területén belül a

kiterjed arra is,hogY az
fogyasÁI<toi ,Zar^uróan jövedele.mre tegyen szert. Akizárólagosság
közigűgatási határain belül, a fogyasztőval kötött

az Onkormányzat
ás alapj án b eköté s eke t v é gezzen, szolgáltatás

tiőmekető
m

eg

ál l ap

o d

át

b ő

vít s e.

vont_ vizikÖzműveket
Vótlalknzó kötelezettséget váIlal,hogy a je|en szerződés teljesítésébe
jó gazda gondosságaval
és egyéb eszközöket a sieruődé, r.n rátta, a a|att tulajdonosként a
kőzzétett dijak
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként
_
beszedésévelbiáosított fedezet esetén felújítja, bővíti.

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor az átakmegállaPÍtásárÓl
azza|, hogY a díjat ÚgY kell
szőlő 1990. évi LXVli. tv. s,§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak
_ a jogszabályi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedeLetet nyújtson
a szolgáltatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a fe]használói igényeknek megfelelve ;; biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülő költségeke,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

kÖltségeket
vállalko zásba vont vizlközmű működtetése körében felmerÜlő
(hibaelh árítás, készenlét, ügyfélszolgálat stb,),
eszközök
b) a váIlalkozó izeme1tetési-ievéken|.eg. körében igénybe vett 1ríkidtető
külön
kötött
működtetésére, javításfua, az eívaíuato és a megrendelővel
megállapodáson álapuló _ technotógiai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
c) a váIlalkoző áItal alkatmazottlűgbízott a megfelelŐ biztonságuazok
szükséges
garantáIő szawnai felkészültségűszakemberek a\kalmazásáta,
képzé s ér e, tov ábbkép zé s ére,
d) azüzemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormártYzat részérefizetendő

a) a

díjal<ra,

e) a felek külön

0

megállapod ása alapján megállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
úzletínyereségre,
a Íratékonygazdálkodás mellett elérhető méltányos

venni a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kaPott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiztásított, a költségek ellentételezésere

A
ö

nkormány zati támo gatást.

nI. Díjajántat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

hatósági
t.l Az tvővíz szoIgáltatás és _kezelés díját, mint legmagasabb
mint árhatőság

j o go

átat a Megrendelő,

sult me gállapítani,

(továbbiakban: dtlajánlat) az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést
15. napjáig a Vállalkozó írásban köteles
ármegállapítással érűtettávet megel őző éídecember

A

szolgáItatní.

_ valamint az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve ,az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ; Ónkormányzat
rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a cé:gúdonátképező víziközmű
a
dijszűtási módszer, illetve egységes díj kerül alka'mazásra
vonatkozásat*

A

dijajánlat

;Ö

h^írtás akór
ilö DűZ zt]"gi.Jg"*

r

ö gzített s zo

li

daritás e lvének me

3

g fe l e l ő e

n,

önkormányzat a KözszolgáItató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjától alkalmazható legyen.

Az

2,1 Amennyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megáIlapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a vállalkozó _ hatósági ár hiányában - jogosult a közölt dijqánlatának
me gfel e l ő szo| gáltatás i díj at f elszámitani, i etv e érvényes íteni.
1 1

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
,r.*b.n a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
(Jzemeltetőt ká*alanítani.
érvényesíten.,Úgy a mulasitásban vétkes Ónkormányzar köteles az

Felek mát most

Iv. A Vúllalkozó, illefve

Ll A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

biztosítja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII. tÖrvénY ,,A
vízgazáálkodáiiól", valamint a 38 l 199 5,(IV. 5.) Korm. rendelet és a 2I l 2002.(IY .25.)

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztosítjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori m inő s é gi kö vete l m én y ek b etartás át,
g o ndo sko d ík a hálő zato n e l ő fordul ó üzemi hib ák elhár itás áí ől,
iot.l., a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásál,nz elengedhetetlen karbantartási
Szerződő felek megállapodása alaPján
-u.rkákut, ellenőrzéseket, beállításokat.
yízés csatornaművek országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minósülnek a
áttal kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadvanyban
ami a
meghatározott felújúsnaknem minősülő munkák, valamint mindaz a munka,
a
szátmviteli tcirvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat
szer ző dés mellékletét képezi.

1.2,1 Gondoskodik

az

éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,

tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasrtővédelmi
kapc sol attartásró 1, i l l etv e ezen ügyek intézés&őL

vízügyi, kÖmyezetvédelmi,

és egyéb hatósági

szervekkel való

I.3.1 yéIeményeziaz ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájárulás). Elvégzi a

közműe gy eztetéseket (gáz, telefon, út, vi l amo s energia
1

léte s ítése s etén),

és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
kat.
szol gáltatás s al kap c s o l ato s e o lvas ás i é s számléaási fe l adato
L4.1

A közületi

1

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásátÓI,lehetőség
ztatj a.
szerint r endezés érő l, a ki viz s g ál ás ere dm ényér őI a p anaszo St táj éko
1.5./ Gondoskodik

az

1.6,1 Vátlalkozó aszerződés teljes időtartamfua felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biaosítást is.

L7,l Körterületen végzetíhibaeihárítási munkák

elvégzése után

a

Vállalkozó köteles az

eredeti állapot helyr eállítás áró l gondo sko dni.

1.8./ Hibaelharítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatási szerző désben kötele s

fi gzíteni,

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

I.9,1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszeru územeltetésmiatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
me gtérítésikötelezetts é gér ől,

I.rc.l Vállalkozó saját költségére gondoskodik azüzemeltetésbŐl eredő károk megtérÜléséhez
szükséges biztosítáiok megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek ana, hogY a
bizto sítás i fedezet meglétérő l me ggy őző dhe s senek.
I.1I.1 A Vátlalkozó egyéb, územeltetéssel, illetve a közúzemi szerződés megkÖtésével,
valamint a fogyasztőtt<ái t<apcsolatos kötelezettségeit és jogait akőzműves ivővizellátásaról
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38lI995. (IV.5.) Korm. rendelet szabáIYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasáókkal kápcsolaios adatszolgáItatást ellenértékmegfizetése nélkUl
2.1.1 Megrendelő

a lakossági

Váttatkozó részéreköteles teljesíteni.

2.2,1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az územe|tetésselösszefiiggésben (különösen hibaethárítás, karbantartás, felújítás) a

feladathozszükséges mertefig a település köáerületeit
használj a, i gényb e ve gye.

külön ellenértékftzetése nélkÜl

az óitorűaiyror

koltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészfizetőkezességetvállal.
szolgáltatási díjat
a t<tii6rolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő)
megftzeti.
2.3,1

Az ónkormányzat kötelezi

magát, hogy

a szerződés fennállásának időtartama a|att áItala

kéPező
(saját fonásbó1 vagy támogatás felhá sználásáva!) létesített(Űj beruházás) és tulajdonát

jelöli ki, feltéve, hogY az alább
vízíközművek hasznosításáía, izemeltetésére az Üzemeltetőt
vállalkozik, il]etve
meghatározott mértékszerinti használati dij megfizetésére az Üzemeltető
táűgatottbenlházások esetén atámogatő az Üzemeltetőkljelölését nem ellenzi.

vonatko ztatott üzeme\tetői haszná|ati díjat illetően a felek már most
által igénybe
megáilapodnak, hogy az rlem haladhatja meg aberuházáshoz az onkormányzat

Lz új beruházásra

-/'

/
I

//

,/

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva,
Az Ónkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruhánás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fii g getl enül táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre kö te l e z ettek.

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

Az egyittműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
természeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés csökkentése stb. ) me go ldás ában val ó e gyüttműködés ;
a vizlközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, egy eztetések fo ganatosítása;
a fogyasztők vizdíjftzetési hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése, Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kazszolgáltató részérő|történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlénási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze s ült f o gy asztők a szol gáltatási díjhátr al ékukat c s ö kkent s ék.

a

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azza|, hogy a jelen okirat aláírásátől
szálmított 1 0 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlásáta egyik fel sern j ogosult, ide
nem értve aá az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél tészére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel aszerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azortnali hatállyal, ha a VáIlalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ba
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azotlnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy könilmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

6

3,/ Mindkét fel jogosult aszerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyílatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a v á l l a l ko z ó az üzemelteté sre v onatko zó

b)

a

jogo

s

ult s ág át elv e s zti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőIagos szolgáltatási jogat az Önkormányzat megszegi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll,

A

rendes felmondás gyakorlásanakkorlátozására'vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszúntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások űtján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzítent, amelY
iegátlapodások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni.
2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egYeztetések
Varosi
keretén uet-tit :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
Bíróság, illetve a B-orsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
alaPján
kérdéskörbón Váttatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek ű érvényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű
4.1

rcndelkezés sel pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés brtalmát
egyetértett.
megeí|zően; a nons oDvíZ Zrt, Igazgatősága megtárgyalta és azza7
5./

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel,arra, hogY az
jóváhalYta, a
Ó,rÁr^aryrat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BORSODVIZ Zrt-t aközszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

A

aláírás

Á,

ár

a f elhatalmazta.

ónkormányzat Képviselőtestületének

e

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

7

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

elen szer ző dé sb en nem szab áIy ozott kérdésekb en a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző
egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
foglalt
közműves szewtyvízelvezetésről szőIő 38lI995. (ry.5.) Korm.
J

rendelet

rendelkezések az iranyadók.
Megyasző,

.

!O.t!.,

..

Miskolc, 20II. november 29.
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