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Kötötték egyrészről Méra Önkormányzat
Székhely: 387l Méra, Fő u.
törzsszÁ: . .T,,i.?.Í * j

1.

képviseletében:Tímár Herbert polgiármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVÍZZrt.
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégegyzékszám: 05- 10-000 i 42
képvi sel etében : Fi csor Mikló s Igazgatő ság elnöke
mint üzeme lt e tő/v áll alkozó v agy kozs zol gált ató

az alulíroíthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatol<ről szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 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.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivőviz minőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellétíás közszolgáltatás
f ormáj áb an történő me g s zerve z é s ét é s ellatás át.
2./ Felek rögzítik * a fenti pontban kötelezően

előírtközfeladat teljesítése érdekében*, hogy

az Onkormányzat más önkorményzatokkal együttműködve 1994. jarnár 25. napján kelt
alapítő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes áltami iua;aonri
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásaről szőlő jogszabály szerint az érintett
önkotmányzatok

részérea Vagyonátadő Bizottság döntése szerint önkormányzatí tulajdonba

adott helyi v ízlközműveket az Ü z e m e l t e t ő r észv én7lárs aságba apportálták.

Felek megáIlapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megköté séig az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Onkormónyzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéteaz Üzemelterő látta el az ivővíz
szol gáltatási

fe

l

adato kat.

Felek a közbenső időszaka utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
Ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájánult althoz, hogy á gonsoDvÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
további akb an az iv őv iz szolgáltatás i fe l adatokat.
Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt, alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltató váltáskor nem foglalték írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

,z
-

,/ ./
jogszabálYoknak
az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a

-Á"r,megfelelően

történt.

szerződés megkÖtésére a Vgt, 9,§ (2)
Szerződőfelek megállapítják,hogy a jelen üzemeltetési
eljátás nélkül
poofráuu1 iogiutt T.mátum azás a|apján koncesszió s páIyázati
bek. d) e,
(részvénYese) az egYébként
"l
került sor, tekintettel ana,hogy a Megrendela res_z7aaiaonosa
álló BORS oDyÍZ Zrt_nek,
kizárőIagosam önkorm ányzatoktulajdoúban
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy

a Megrendelő/Onkormányzat

közfeladataként meghatározott

kÖzszolgáItatás formétlában, az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízelláúást
(A továbbiakban a jelen
üzemeltető által teljes itett szolgáItatás űtján biztosítsa.
tárgYának nevezve,)
pontban körülírt szolgáltatást szoígilmtásnikvagy szerződés

II. Megállapodás
szerződésben
Megrendelő aygt. Hivatkozott rendelkezései alapján a
Üzemeltetési
ellátásaérdekében
s?lgátiáta,
időtartamíg a szerződés taryyaként..grruta- zolt
ző kö zfe\adat el|átás a érdekében,
szer ző dé st köt a v á l t a t ko z ii a l a v onaíio
és köteles az L 3, pontban
A Vállalkora á:"t*i szerződés u|ui:i"kizérőIag.osan jogosult
az ÓikormánY)at kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatározott szolgáltatási tevék*Yreg.,
meghatátozott

Ll A

teljesíteni.

A

legmagasabb hatósági ár
Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szoIgáItatás ellenértékeként
terÜletén

az Ónkormányzat kÖzigazgatási
formájában meghatátozott szolgáltutari .tt.nertéket
jogi személYektŐI' intézménYektől'
- a szolgá|tatást igénybeu"rro-]-Ú ánszeméIyektŐl,
szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni,
'akó
szervezetekítir rtovautákban: fogyasztók-)

köziszemi (szolgáItxási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal
jogvis zonyrairányadő izletszabáIyzatot alkotni,
kötni, továbbá afogyasztőkkal kapcsolatos

A

A közszolgáltató

köteles törekedni ana, hogy

a fogyasztőval kötendő köZüzemt szerződést a

jogviszony_létrejöhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,rrogy "iogyurÁkaléiesítendő
minősül különösen a fogyasztó
felek ráuta lő magatartásáva| is, Ráiitaló magatafiásnak való csatlakozása' va|amint az
rendszerbe
csatlakozási pontá keresztül történő vízíkozÁű
rendelkezésre állása.
önálló togyaszriirnerőhely kialakítása és a közszolgákató

teljesítéséhezszükséges. eszközök,
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás.
cég vagyonát képezík,különösen, a
berendezések, vizíkozÁűvek a í(ozszotgáttató
(nyomvonalas létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezrru.r.g., Íiztkazművők
berende zések' csatlakozási

poót

z

rendeltepü.T.k, építmények,technol'Ógiai
egyéb tárgyi eszközök,
; és a szolgáltatásbabevont

szolgáltatás ellátásáho

köní'

tárgyát képező közcéIű víziközművek teljes
3,1 A vállalkozó feladata a szerződés
tizemeltetéséről szőló 2Il2002, (IY,25')
folyamatos és szakszetű működtetJr. u vizlÍŐzmúvók

KöViVMrendeletbenrögzítettkövetelményeknekmegfelelően'

4,1VállalkozÓaszerződésidőtartamaa?attkizárőIagosanjogosulta.szerződéstargyaként
szőtgattitások alapján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
A szerzoae, idoturtama alaff az üzemeltetőt
megállapított szolgáltaíási díjak úeszedéséie,

jog illeti

{zarőlagos

M

ffiag, hogy

ónkormányzat közigazgatásí területén belül a

n"_'J,íí

szármÁá:o-Úa"rá, e .tegyen ,sz"n. +,k:?U':í__".:,U*^O"::_*:1i.:i
beltil, a fogYasztóval
ü::;)í;:r;"ií^'örmrmányzat kozi'[Íi,gatásí \xaYin.b ő vít
e,
fogyasztókt őI

Á.

g ár r up o a

ás alapj án

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szo| gá|tatás át

kÖtÖtt

s

teljesítésébevont viziközműveket
kötelezettséget vállal,hogy a jelen szeruődés
tulajdonosként a jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a szerződé, r.*ánara alatt

A vállalkozó

kezeli, karbantartla, és _ a jogrruuaiYoúur,

hatósági árként közzétett díjak

1"elj,lő
bővíti,

_
beszedésévelbiztosito tt fedezet esetén felújítja,

jelen üzemeltetési s7e.rz2dé,s,m,g5:::.,1:::,
hogy a díjat úgy kell
azzaI, ?*,:Tí::*?:í::i
ii:';.§ö'o.r.._ái ,.r.intik irányadőnak
,1 . í.'*-.^+^l*..{_-,^1.^^1, o ielen
u j::,:*^r:"}:;',,;:T:''I*:Y,:^i:L'rX
u, t"a",a.Í :{"j":
_
magas minőségét
#r?; afe'használói igé;;;kn"r. n9sr9T'lve a szolgáltatás
1. xl+nÁnalzla
költségeke,
felmerülő
nlrqtose körében
tevékenységek
tevő
::"ffiffi"Ö;i""r.r,"ttiue
így különösen:
ráfordításot<ra es egyéb kiadásokra,
5./

Felek rögzítik,hogy

]irffffi;:fiT?iirli
'#űriői^":i'ö

a

i-

}:i;áffi:t

a)avállalkozásbavontvizlközműműködtetésekörébenfelmerülőköltségeket
(hib

ae

lh át itás, ké szen|ét, ügyfé

1

s

z ol

gál at stb,

b) a váIlalkozó'izeme.tetesi-iever<enis.e"
működtetésére, javííására, az
gállapodaron iupuló

),.

eszközök
megrendelőve1 kötött külön

uor'eaen igénybe vett működtető
_

eívuÉatőés

'a

_ iechnoló giai színvonalú fej

biztonságú és minőséget
'esztésére,
a megielelő
,
váIlalkoző á|tal alkalmazottlűgbizott
aIka|mazására, azok szükséges
garantáIő sruÁui felkészülts egt rruk"mberek

me

c) a

képzésére, tov ábbképzé s ére,

d)azizemeltetésijogviszonya?apjánazel?átásfelelősönkormányzatrészérefizetendő
ása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek

e) íniffi kilön

megállapod

fejlesztésére,

0ahatékonygazdáIkodásmellettelérhetőméltányosizletinyereségre.
ketl figyelembe venni a közszolgáltatás
A szolgá|tatási díjat csökkentő .tényezőként
illetve
ellentételezésérekaPott kÖltségvetési'
teljesítéséhezuiztásitott, a ktiltségek

-'

önko rmány zati támo gatást,

I.1

Az

lir. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gáltatási díjak

hatósági
ivővíz szoIgáItatás és -kezel és díjat, mint legmagasabb

mint arható

s

ág

j o go su

It me

árat a MegrendelŐ,

gáIlapitan|

dijajánlat) az

díjelőterjesztést (továbbiakban:
hatósági árak megállapításáho z .szükséges
köteles
őző éu"d"c.áb., 15, napjáíg a Váltalkozó írásban
ármegállapítással eri-,iátt évet megel

A

szolgáltatni.

Adíjqán|at_valamintazÜzemeltetőalapitásikörülményeire,illetve.azeddiggyakorolt
az
ónkormányzát tudomásul veszí, hogy
az
utalva
,.ráárr.,,.
díjmegállapítási
víziközmű rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a céglttlajdonát képező
díj kerÜl a|kalmazásra a
díjszámítási móds zet, i|Ietve egységes
vonatkozásában
- egységes
"Ö

fiöőüz

z"i áűras

akőr

ro

gzitett szo

li

daritás

e

lv ének me

g fe l e l ő e

n,

Önkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkulácíőja alapján úgy kciteles megállapítani a legmagasabb hatósági ár at (szo|gáItatási

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdőnapjátó

l alkalma zhatő

le gy

en.

2,1 Amenrtyiben az ónkormányzat atárgyévjanuar 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megálIapftására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasztaná,űgy a vállalkozó _ hatősági át htányában - jogosult a közölt dijajánlatának
me gfel e ő szolgáltatási díj at f elszámítani, i l etv e érvénye s íteni.
1

1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági át
megállapitására vonatkúo net<i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÓzszolgáltatóval
.r.áb.n a fogyasztők megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szalkciókat
érvényesíten.,úgy amulasitásban vétkes Onkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítan|

Felek már most

IV.
I.1

A Vállalkozó

A

Vúllalkozó, illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerű haszná|attől gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy a közművek üzemeltetése az 1995. évi LVII. törvénY ,,A
vizgazőalkodáiiól", valamint a38l1995,(IV.5.) Korm, rendelet és a2I|2002,(IV.25,)

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztositlaazúzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az Üzemeltetést,
mindenkori minőségi követelmény ek betartását,
go ndo sko d 1k a hálő zato n e l ő fo rdu lő üzemi hib ák elhfu ításár őI,
Éot.l.,a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget biáosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyama-tos üzemvitel fenríartásához elengedhetetlen karbantartási
*,rnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szeruődő felek megállapodása alaPján
szövetsége
karbantartásnak minősülnek ayíz- és csatornaművek országos szakmai
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadvánYban
munka, arrli a
meghatérozott felűjíásnak nem minősülő munkák, valamint mtndaz a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a
szerződés mellékletétképezi,
Gondoskodik az élet_ és balesetvédelmi, kőzegészségügyi, víz]ügyi, kömyezetvédelmi,
szervekkel való
íűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági
ől,
kapc solattartásró 1, i l l etv e ezen ügyek iníézésér

L2/

Elvégzi a
I.3.1 Véleményezi az ivővíz bővítési terveket (váIlalkozői ltozzájarulás).

közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).

elvégzi a
L4.1 Akciztileti és a lakossági fogyasztők felé a saját Ütemtervének megfelelŐen
fe l adato kat,
s zol gáltatás s al kap c s o ato s l e o l v as ás i é s számlázásí
1

1.5./ Gondoskodik

az

esetleges

fogyasáói panaszok, reklamációk kivizsgálásfuőL,lehetőség

tájékoztatj a,
szerint r endezésérő 1, a kivizs gál ás eredm ényér őI a panaszo s t

4

1,6.1 Vátlalkozó

a szerződés teljes időtartamára felelősségbíztosításíszerződést kÖt, beleértve

akömyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást is.

1.7

.l

Köilerületen végzeíthibaelhárítási munkák elvégzése után

eredeti

ál l ap

ot belyr eálIítás áró

1

a

Vállalkozó kÖteles az

gondo skodni.

1.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

a

fogyasztőval kÖtÖtt

1,g.l Váttalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszení izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
me gtérítésikötelezetts égérőL

1,)a,l Vállalkozó saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből eredő károk megtériléséhez
hogY a
szükséges biztosítások megkoteséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra,
bizto sítási fedezet me gl étérő l me ggy ő ző dhes senek,
1./ A Vátlatkozó egyéb, územeltetéssel, illetv e a közizemi szerződés megkÖtésével,
valamint afogyasztőt*áí up.rolatos kötelezettségeit és jogait a közműves iv,ŐvízellátásárŐI
szabáIYozza.
és a közműves szennyvízelvőzeÉsről szőlő 3811995. (IV.5.) Korm. rendelet
1.1

2,1

A Megrendelő feladaíaí:

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
nélktil
szükségeJ fogyasztókkal Úpcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése
2.1,1 Megrendelő
Váll al ko zó

2.2.1

r észéte

a lakossági

kötele s telj esíteni.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
a
az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelharítás, karbantartás, felújítás)

feladathozszükséges mertekig a település közterületeit
használja, i gényb e ve gye.

az

külön ellenértékfizetése nélkÜl

ónkormáiyzat Í-oltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek

szolgáltatásidíjhátralékárakészfizetőkezességetvállal.
díjat
közkifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáItatási
megfizeti.

a

a|attáltala
é1 tulajdonát kéPező
(sajátfonásból vagy támogatás felhá sznéilisával) létesített(űj beruhazás)
hogY az alább
jelöli
feltév9,
ki,
vízlközművek hasznosítás"áxa, územeltetéséreaz Üzemeltetőt
az Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatérozott mértékszerinti használati díj megfizetésére
nem ellenz|
táűgatottberuháaások esetén atámogatő az Üzemeltető kljelölését
2,3.1

Az ónkormányzatkötelezimagát,hogy

a szerződés fennáttásanakidőtartama

ztatott üzemeltetői hasznáIati díjat illetően,a felek már rnost
beruhánásra vonatko
-n"^haladhatjameg a beruháfjáshoz az Ónkormányzat által ígénybe
megállapodnak, hogy

Az nj

5

tt saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartaméútoz
arányosítva.
Az Onkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruhéaás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyarnatairől az Uzemeltetőt az esetleges használati megáIlapodástól
fiig g etl enü l táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé s re köte l e z ette k.

Az egyittműködési

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémák feltátása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenrty ezés csökkenté se stb. ) me gol dásában való e gyüttműkö dés ;
a vizlközművek állapotáta, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
hav fuia események bej elentése, azok elhátításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo ganato sítás a;
a fogyasztők vizdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szetződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy szárriázási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedeiembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze s ült fo gy asztők a szolgáltatás i díj hátral ékukat c s ökkent s ék.

VI. A szetződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
szátmított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlásara egyik fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezeít jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére, amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szetződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Fetek

a szerződést abban az esetben mondhatják fe| azonnali hatáIlyal, ha a Vállalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez iníézettírásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy könilmény megszi.intetésére kelló póthataíidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.
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3./ Mindkét fél jogosult aszerződést legalább 6 hónapos felmondási idő {úzésével,a másik
fellel Írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a vállalkozó az üzemeltetésre vonatkozőjogosultság át elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a vállalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Onkormányzaí egy.rittműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

4./ A rendes felmondás gyakorlásának korlátozására 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 útján megszintetni.

YIL Zárő rendelkezések
1./ Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik targyalások űtlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni.
2,1 Amennyiben a szerződő felek közötti

jogvita rendezésére tárgyalásos úton, egyeáetések

keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi

BÍrőság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

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

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része éwényesmarad.
Felek az éwényíelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

r

endelkezéssel póto

lj

ák.

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

A

jelen szeruődés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
Ónkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatérozatávat jőváhagyta, a
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
aláírásáraf elhatalmazta.
Az Önkormányzar Képviselőtestületének e tárgyban született hatfuozata(i) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6.1

Je\en szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménYtszabálYoző és a
egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízel|átásrÓl
foglalt
rendelet
(N.5.)
Korm.
közműves szetulyvízelvezetésről szóló 38lI995,
rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 201I. november
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