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az alulírott helyen és napon, az alábbí feltételek szerint
I. E|őzmény ek,

b ev

:

ezető ren

d

elkezés ek

A helyi önkormányzatokról szőlő 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban: Ötv.) S.9 (4) bek-e, valamint az ötv.8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásróI szőlő
1995. évi LVil. iv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a,§ Q) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti az adotí telePülés
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
f ormájábantörténőmegszervezésétésellátását.
a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében -, hogy
az ónknrmányzat más önkormányzatoh,kal együttműködve 1994. januát 25. naPján kelt
alapítő okirattal létrehorták a BoRSoDvÍz zrt-t akként, I,ngy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőIő jogszabály szerint az érintett
tinkormrányzatokrészére aYagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzati tu|ajdonba
adott he lyi v íziközműveket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytár saságb a app ortáIták,
2.1 Felek rögzítik

-

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben emútett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasúők részéreaz Üzemeltető látta el az ivővíz
szolgálíatás i

fe

l

adato kat.

Felek a közbenső időszah,ra utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat úutalő magahrtásával hozzájáűit allhoz-, hogy a BORSPDVÍZ Zít.
egyszemétyes tulajdonában áIlő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat.
Felek megáIlapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben

körülírt siotgútita váltáskor nem foglalték írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltaiási.logvis zony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzítik,

a jogszabályoknak
hogy az üzemeltető szo|gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése
megfelelően történt.
megkötésére a Vgt, 9,§ (2)
Szerződő felek megá|Iapitják,hogy a jelen üzemeltetési szerződés
s pályazati eljárás nélkül
bek. d) és e) pontj abin fo/]att Tet átatm azás alapjín koncesszió
(részvényese) az egyébként
került sor, tekintette1, arra, f,ogy u Megrendelő résztulajdonosa
íZ
Zrt,nek,
kizár őIago san ö nko rm ány zato{ íul aj do riáb an ál l ó B o RS oDy
3.1

A

jelen szerződéscélja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzat

kÖzfeladataként meghatározott

formájában, az
továbbiakban a jelen

közszolgáItatás
a Vgt. 4,§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővíze\Iátást

(A
üzemeltető által teljesített szolgáItatás útján biztosítsa.
tárgyának nevezve,)
szerződés
pontban körülírt szo!-gáItatást szoígáltatásnakvagy
II. Megállapodás

alapján a szerződésben meghatátozott
I.1 A Megrendelő a vgt. Hivatkozott rendelkezései
ellátása érdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződés"targyakéft meghatározott szolgáltatás
eladatellátásaérdekében,
szerződés{k&avállalkoriialavonatkozőközf
éS kÖteles azI- 3. Pontban
A Vállalkozó a jelen szeruődés a|apjánkizérőlagosan jogosult
közigazgatási területén ellátni,
meghatározott szolgaItatasi tevot<enyseg"t u, Óikorrányiat
teljesíteni.
legmagasabb hatőságí ár
Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáItatás ellenértékeként
az Onkormányzat kÖzígazgatási terÜletén
formájában megl.ntűozott szolgáitutari .tt.nZrtéket
_
személy-ektől,.intézményektől,
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő magánszemély9kjo.|,joei
díjként(vízdíj)beszedni,
szervezetektől (továbbákban: fogyasztók) szo1gáltatási

A

közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közúzemí
jJgviszonyrairánYadő izletszabálYzatot alkotni.
kötni, továhbá uroeiZrr|okkal kapcsolatos

(szolgá|tatási) szerződést

A

a fogyasztőval kötendő köZüzemi szerződést a
léiesítendő jogviszony-létrejöhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a rogjurríiwral
minősül különösen a fogyasztó
felek ráutalő magatartásával Ú, Ráutaló magatartásnak,
rendszerbe való csatlakozása' valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vízikozÁű

A közszolgáltató köteles törekedni

arta, hogy

önálló fogyasztőímérőhely kialakítása és a közszolgáttató

rendelkezésre állása,

szi,ikséges eszközök,
2.1 szerződő felek rögzitik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezlk, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vízlközőúvek a kazszotgálíaű "éq
íizkazmuvék(nyomvonalas létesítmények,a

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges

technológiai berendezések, csatlakozási
szolgá|tatás ellátásáhon rendeltéptilerek, építmények,

egyéb tárgyi eszközök,
o"",Ór.l és a szolgáltatásbabevont

képező közcéIű víziközművek teljes körű'
3,1 A vállalkozó feladata a szerződés tárgyát
tizemeltetéséről szŐIÓ 2112002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziiőzművók
roVivlr rende l etb en r ö gzített követelményeknek me gfelel ően,
targyaként
jogosult a
.szerződés
4.1 váltalkozó a szerzódés időtart ama alatt kizárőlagosan
árként
hatősági
siolgáI.tatások alapján a
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
A szerződés idótatama alatt az Üzemeltetőt
megáIlapított szolgáltaturi aiiut b.r".Jérer..

Ónkormányzat közígazgatási területén belül a
arra is, bogy az
fogyaszt]kt ai siarmaróan jövedeláre tegyen szert. Akizárólagosság kiterjed
kötött
fogyasztőval
üiőmelteta az ónkormányzat közigigatási határaín belül, a
át b ő vít s e.
m e g á1 apo d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szoIgáltatás
kizárőlagos

jog illeti ffi€g, hogy az

l

vont_ vizikÖzműveket
Váltatkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés ren ráttasa a\att tulajdonoskéría
díjak
u"rJ{i, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felqítja, bővíti,

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak megállaPÍtásáról
hogy a díjat úgy kell
szőlő I99O. évi LXV"ú. tv. s.§ (1) bek._ét tekintik írányadőnakazzal,
_ j?qs?abáIyt követelményeknek, a jelen
megáI|apítaní, hogy az fedezete,t nyújtson
"
a szolgá|tatáS magas minőségét
szerződésnek, iltetve a felhasználói igényeknek megfelelve e, biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

vállalko zásba vont vizlközmű múködtetése körében felmerÜlŐ
(hibaelh ár:ítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
eszközök
a vállalkoző územe|tetésiJevéke"li,eg,körében igénybe vett 1_ríklrdtető
külön
kötött
megrendelővel
múködtetésére, javításáta, az eíváÁatő és a
megállapodáson álapuló _ technológiai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
a vállalkoző áItal alkalmazottlűgbízott a megfelelő biztonságú
azok szÜkséges
garantáIő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására,

a) a
b)

c)

kÖltségeket

képzésére, továbbképzé sére,

részérefizetendő
üzemeltetési jogviszony a|apján az e|látásfelelős önkormánYzat
díjaWa,
a felek külön megállapod ása alapjén megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
izletí nyereségre,
a Latékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos

d) az

e)

D

venni a kőzszolgáItatás
szolgáltatási dijat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kapott költségvetési' illetve
teljesítéséhezbíztásított, a költségek ellentételezésére

A
ö

nko rmány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gáltatási díjak

árat a Megrendelő,
szoigáltatás és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági
mint árható s ág j o go sul t me gáIlapítan|
1.1

Az ivőviz

(továbbiakban: dtjajánlat) az
hatósági árak megállapításához szúkségesdíjelőterjesztést
15. napjáig a Vállalkozó ításban köteles
ármegállapítással ériritett évet megel őző éídecember

A

szolgáltatni.

gyakorolt
az üzemeltető alapítási kortilményeire, illetve az eddig
tudomásul veszi, hogy az
díjmegáIlapítási módszerre utalva ; Ónkormányzat

A

díjajánlat _ valamint

rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a cé:gtllajdonát képező vízlközmű
illetve egységes díj kerül a|kalmazásra a
vonatkozás,iuun .gv-rJg.. díjszűtási módszer,
gÖ RiÖÖV i2 zrt| hűás akár r ö gzített s z o l i dariás e lv ének me g fel e lő en,

Önkormányzat a közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
(szolgáltatásí
díjkalkuláciőja alapján úgy kötelÚ megállapítani a legmagasabb hatósági árat
diiakatl,hogyazatárgyévkezdőnap jatőlalkalmazhatólegyen.

Az

hatősági ár
2.1 Amennyiben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb
értesítését)
megállapítására vonatkozó kótelezettsegét (beleértve az Üzemeltető hiteles
*
dijajánlatának
jogosult
a közölt
elÁlasztan á, űgy a Vállalkozó - hatősigi ár hiányában
m

e

gfel

el

ő

szo\ gáItatási díj at fe\számítarti,

ill

etv e érvényes íteni.

megállapodnak, hogy amennyiben aZ önkormányzat hatósági át
a KÖzszolgáltatóval
megáI|apítására vonatkúo n.t i felróható mulasztásával összefiiggésben
jogosult szerv szartkciókat
szemben a fogyasztók megtérítésiigény.t,..bármely ellenőrzésre
kártalanitanÍ.
érvényesítene,úgy amulasitásban veikeÁ Ónkormányzar köteles az Üzemeltetőt

Felek már most

Iv. A Vátlalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladataí:

keretében:
1,1,i Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek

biztosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVil, törvény

,,A

21 l2002,(IY,25,)
vizgazőáIkodáiió1", valamint a 3 8 l 199 5 .(IV, 5.) Korm. rendelet és a
KöViM rendeletnek me gfelelően történj en,
bírtositjaazúzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
rendeletnek megfelelő
a?.kredítáIt laboratóriummal a 2tlzÚOz. (IV.25.) KöViVM
az Üzemeltetést, a
ellen&zi
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez,
mindenkori minőségi követelmények betartását,
ííásár ől,
go ndo sko d ik a háIő zato n e l ő fordul ó üzemi hib ák eLhár
által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biáosítani a

köteles

a közművek

álló kapacitások keretein belül,
karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferrrtartásál,nz elengedhetetlen
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szövetsége
szakrnai
karbaríartásnak minősülnek ayiz- és csatornaművek országos
altal kiadott Tárgyi Eszközők Felújítása, kubantartása című kiadványban
míndaz a rnunka, arri a
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint
szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
r endeIkezésre

számviteli tárveny

szerződés mellékletét képezi,

vízngyi, kömyezetvédelmi,
L2.1 Gondoskodik az éIet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hatósági szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
kapcsolattartásról, illetve ezen igyek intézéséről,

Elvégzi a
I.3.1 YéIeményezi aZ ívővíz bővítési terveket (vállalkozőí hozzájarulás),

gia
kö zműegy edeté s eket (gáz, te\efon, út, villamo s ener

l

éte sítéses etén),

megfelelően elvégzi a
L4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének
fe l adato kat,
szol gáltatás s al kap c s o ato s e o lv as ás i é s számlénási
1

1

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásáróL,lehetőség
a panaszo S t tájékoztatj a,
szeintrendezé sérő l, a kivizs!álás eredményérő 1

1.5./ Gondoskodik

az

szerződést kÖt, beleértve
L6.1 Váltatkozó aszerződés teljes időtartamátafelelősségbiztosítási
is,
biáosítást
biztosítást, továbbátűz_ és elemi kár elleni

akörnyezefirédelmi

Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után

I.7

.l

ere

deti

ál l ap

ot hely r e állítás áró

1 go

le

Vállalkozó kÖteles az

ndo s ko dni,

L8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Váltalkozó

szol gáItatási szer ző désb en köte

a

a

fogYasztőval kÖtÖtt

s rö gzíteni,

módjáról, nem
I.9.1 Vállalkozó köteles íájékoztaínia fogyasztókat a hibabejelentés
költségek
felmerült
a
esetén
rendeltetésszeru izemeltetés miatt történt áeghibásodás
megtérítésikötelezetts égérőL
eredő károk meg!éruléséhez
1.10./ váltalknzó saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből

Megrendelőnek arra' hogY a
sziikséges biztosítások -.gtiiteréről, és lehetőséget biztosít
bizto síiási fedezet me glétérő 1 me ggy őző dhe s senek,
megkötésével,
Vátlalkozó egyéb, űzeme|tetéssel, illetve a közúzemí szerződés
jogait a kÖzműves Ív.Ővizellátásuől
valamint a fogyaszt-ór*íí up.rolatos kötelezettségeit és
rendelet szabáIyozza,
és aközműu., ,".*}rV ízelvázetésről szóló 38l19g5, (IV.5,) Korm.

1.1L.l

2.1

A

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljárásokhoz
Megrendelő a lakosságí szolgáItatási szerződésekkel,
megfizetése nélkül
szükséges fogyasztókkal kapcsolaios adatszol gáItatást ellenérték
Vált al ko zó részére köteles telj esíteni,

2.Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
karbantartás, felÚj itás) a
külön ellenértékftzetése nélkÜl

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás,
feladathozszükséges mertót<ig a település közterületeit
használja, i gényb e ve gye,

az

szervek
,nkormányzat költségvetésébe sorolt intézmények,költségvetési

szolgáltatástdijhatralékárakészfizetőkezességetváIlal.
alapul ő) szolgáItatást dijat
közkifolyókon mért (vagy a felek átalény mégállapodásán

a

megfizeíi.
szerződés fennállásának időtartama alatt á|tala
létesített(Új beruhazás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagy támog atás felhasznaÉsavall
aá Üzemeltetűjelöli ki, fel-tév.g, ItogY az a\ább

2.3.1

Az ónkormányzat kötelezi magát,hogy a

víziközművek hasznos ítására, izemeltetésére
megfizetésér.e..az Üzemeltető vállalkozik illetve
meghatározott mértékszerintíhasználati dij
kijelölését nem ellenzl
támogatottberlházások esetén atámogatő az üzemelterő

a felek már most
vonatko ztatoti izemeltetői hasznáIati díjat illetően
u beruhazásboz-az ÓnkormánYzat által igénYbe
megállapodnak, hogy ;-;;haladhatja -.g

Az új berubázásra

vett saját erő
arányosítva.

az űj beruházás Üzemeltetővel megállapod ott használati időtartamához

Az

Önkormányzat kőtelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhlnás lényeges folyamatairól az Üzemeltetőt az esetleges hasznáIati megállapodástól

f lig g etl

enül táj éko ztatj a.

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

Az

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

egyittműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a természeti Órőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környeiets zewty ezés c sökkenté se stb. ) me go ldásában való e gyüttműködés ;
a vizíközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáItatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasztők iízdíjfizetésihajlandóságának növelésére iránlulÓ meggyőzés, a
ar3naátetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
teiiletén a fagyasztők az egy számlázási
- a körülmény, ha az ónkormányzat
^"g
időszakra számított szolgáltatási díj legalább Il3-ával 90 napot meghaladő fizetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogY a segélYben
ré sze iult f o gy asüők a szo\ gáltatásí díjhátral ékukat c s ökke nt sék.

VI.

A

szerződés időtartama, megszüntetése

jelen okirat aláírásátő|
1./ Jelen szerződés hatátozatlan időtartamra szőI azzal, hogy a
jogosult, ide
szárrlított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egYik fel sem
jogszabálYváltozás
nem értve aú. azesetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
válik
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé
a
hacsak
bármelyik fé| részére,amely teher ésszenien indokolja a szeruődés megszÜntetését,
felek erre tekintettel a szeruődés módosításában nem állapodnak meg.
fel azomalihatállYal, ba a Vállalkozó az
továbbá,ha
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerÜl,
a vállalkozó a szo|gáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1 Felek

a szerződést

abban az esetben mondhatják

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik féIbez intézett Írásos nYilatkozattaI
magatartás
gyakorolhatj ák, feltéve, t oéy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő
fél.
gYakorló
vagy kcirtilmény megszünteÉsére kellő pőthatáridőt biáosított a felmondást

Az

6 hónapos felmondási idő űzésévela másik
szerződésszegésével indoko_1t.nYí|atkozatával
éves időtartamon belül, az alábbí esetekben:
megszüntet ni a szerződéskötésétő | számitott 10

a szerződést legalább
fellel írásban közölt és az ellenérdekí fil
3./ Mindkét fél jogosult

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a v ál l alko z ó az izemelteté sre vonatko zó

jo

go

sultságát

e

lve szti,

b)aMegrendelősúlyosszerződésszegéseesetén,különösen,ha
jogátaz önkorm ányzat megszegi,
a VáIlalkozó kizarőIagos szolgált atásí
az önkarmányzat együttműködési
a V, 1. pontjának utolsó ueteZdeseb eÁ ngzitett,
beáll.
kötelezettsé!ének a me gsze géséttanús ító körülmény
10 éves időtartam elteltét
4.1 Arendes felmondás gyakorlásának korlátozására'vonatkozó
jogosult a jelen me.gállaPodást legalább 6 hónaPos
követően bármelyik ,r"íáaaa fél
(dócember 31,) vonatkoző, ftásban
felmondási ídő túzésével,és a targyé],utolsó Áapjára
io iolr, indo kl ás né lkül i fe lmo ndás útj án me g s zintetní,

Y|I. Zár ő rendelkezés ek
I.1SzerződőfelekegybehangzÓanrögzítik'hogyegyüttműködésüksoránfelmerülővitás
ű!?", egymás érdekeire kölcsönös
kérdéseket e, prouiíáat ut io.gtiseriit< tűgyűasok
a'Áegá|lapodásaikat Írásban rÖgziteni' amelY
figyelemmel rendezni, és .n r"k
megállapodásokjelenszerződ,éskiegészítéseit,illetvemellékleteitfogjákképezni.

,oÁ

űo1, egyeztetések
szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos
úiy a jogvita eldÖntésére a felek a Miskolc Varosi
keretén belüt 30 napon belül nem r."rur sár,
Bíróság illetékességétkötik ki,
Bíróság, illetve u norroa_Ábaűj,Zemplén Megyei
2.1 Amenrryiben

a

szerződés módosítását igényli, úgy e
3,/ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési
tortént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
kérdéskörben vállatkozó a Megrendelővel
előkészití.
szerződés

4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén ,a
Felek az érvényteten ,.rra.lkezést hut-Óor, gazdaságíIag

többi része éruényesmarad,

lehetősé

g

szerirÍ' egYenértékű

rendelkezéssel pótolj ák.

ígazgatőság elnÖke, mint cégbejegYzett
A B.RSODVíZ Zt, nevében eljáró Ficsor Miklós
szérződéstarta|mát (annak a'áfuását
törvényes képviselőlog rit , t ogy_"ajelen üzemeltetéSi
5./

megelőzően) a BORS

obvÍz Zi.Igazgxőságamegtárgya\ta

és azzal egyetértett,

tekintettel arca, hogy az
jelen szerződés az okirat aIáírásának napjával lép hatályba,
hatétrozatáva| jőváhalyta, a
ónkormányzat Kép:;iselőtestülete u i.r.n megáilapodásltestületi a polgármestert a szerződés
és
B9RS6DVíz zrt_t aközszolgáltatás;;lj;;féré.á ki.1.1o1t.,
6.1

A

a|áírásátaf elhatalmazta,

i,

Képviselőtestületének
képezi(k),
mellékletét
sz.

Ónkormányzat

megállapodás 1.

e

tárgyban

született határozata(i)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

elen szerződésben nem szabál y ozot1 kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szőIő 38lI995. (ry.5.) Korm,
foglalt
rendelkezések az irányadók.
J

rendelet

Mezőzombor,

.

!-c,,M,., .e./.

.

85 .,

Miskolc, 20Il. november 29.
rronsont,iz

iilri

Radó Béla
polgármester
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