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Kossuth u. 2.

másrészről BORSODVíZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cégegyzékszám,. 05 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : Fics or Mikló s Igazgatő ság e lnöke
mirí. üzeme ltető /v óll alko zó vagy kazs zol gáltató

az alulírotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. E|őzmények, bevezető rendelkezések

ötv.; s.5 (4) bek_e, _
i./ A helyi önkormányzatoktől szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
szóló
,'aiÁii * ötv. s.5'1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vtzqazdálkodásról
továbbá a a,§ Q) bek, b)
1995. évi LVII. tv."(tovauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja,
adott telePÜlés
pontja a helyi onkormányzat kötelez{en ellátandő feladatának minősíti az
lakott területén
ivővízminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás kÖzszolgáltatás
formáj

áb

an történő me

gs

zerve zésétés ellátását,

rögzítlk- a fenti pontban kötelezően előírtkOzfeladat teljesítése érdekében -, hogY
kelt
az ónkormányzat más önkormányzato|d<al együttmúködve 1994, januar 25. naPjan
az egyes áúLami tulajdonú
alapítő okirattal létrehozták a BoRsoDviz zrt-t akként, hogy
jogszabály
szerint az érintett
ingilanok önkormányzati tulajdonba adásárőt szőlő
önkormanYzati tulajdonba
cini<ormány zatok részérea Vagyónátadó Bizottság döntése szeint
ortálták.
adott he lyi v ízikö zmív eket az Ú z e m e l t e t ő r é szv én7társ as á gb a app
2.1 Felek

jelen megállapodás megkÖtéséig - az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapításától a
illetve a
alábbibekezdésben'emüiett közbenső időszákot ide nem értve - az Önkormányzat,
tvővíz
el
az
látta
teniletén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szol gáltatási

fe 1 ad

atokat.

FeleL a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. janlár 1-jére vonatkoztatva_az
Zrt,
Ónkormányzat ráutalő magaíartásával hozzájárult alűoz, hogy 3 BORSODVIZ
el
a
lássa
Üzemeltető
az
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft,.helyett
tovaUUiai<t an az

ivővíz szolgáltatási feladatokat,

Felek megáIlapítják, hogy sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, Sem a fenti bekezdésben
ellátási, azaz
körülírt sioryaitxa uattait o, nem foglaltákításbaa közöttük fennálló közfeladat
kifejezetten rÖgzitik,
közszol,gáltúsi jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek

a;E^*.k^

I

jogszabálYoknak
bogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelóen történt.
a Vgt. 9,§ (2)
Szerződő felek megáIIapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére
eljéxás nélkÜl
bek. d) és e) pontj auÁ ioglutt Éttrátatm azás alapján koncesszió s pályazati
az egyébként
került sor, tekinte ttel arra, t ogy u Megrendelő Észtulajdonosa (részvényese)
ÍZ
Zrl-nek.
kízár őIago sem ö nko rm ány zato{ Íul aj do nab an ál l ó B o RS oDv

3,l

A

jelen szerződés célja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzat

közfe\adataként meghatározott

körülírt ivővizel|átást közszolgáltatás formétlában, az
a jelen
üzemeltető áttut t"5.iíteft szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
nevezve,)
pontban körülírt szol-gáItatást szoígáltatásnakvagy szerződés tárglának
a Vgt, 4.§ (2) bek. a) pontjában

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a Vgt, Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben
Üzemeltetési
érdekében
elléiása
ídőtartam|g a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás

Ll A

szerződés{küaváltatkozivalavonatkozőközf eladatellátásaérdekében.
pontban
A Váltalkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult és kÖteles azI.3,
terÜletén ellátni,
Á",gi,urarorott szolgáltatási tevéken}seget az Óikormányzat közigazgatási
teljesíteni.

hatósági ár
Vállalkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
kÖzigazgatási terÜletén
formájában megÁatározott szolgáitutári .ll.nértéket az Ónkormányzat
_
személyektőI,.intézményektől,
lakó _ a szolgáltatást igénybevóvő magánszemélr9kjő_l josi
i díj ként (v ízdij) b e sze dni,
szew ezetekto l (to vabb ákb an : fo gya s ztó k) szolgá\tatás

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közüzemi
izletszabáIYzatot alkotni.
kötni, továbbáurogyZ;takkal kapcsolatos jogviszonyraiánYadó

(szolgá|tatási) szerződést

A

szerződést a
köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő közüzemi
jogviszony létrejöhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal léiesítendő

A Közszolgáltató

különösen a fogyasztó
felek ráutalő magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül
valÓ csatlakozása, valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő viziközÁű rendszerbe
önálló fogyasnőímérőhely kialakítása és a közszolgáltató

rendelkezésre állása,

eszközök,
2,1 szerződő felek rögzíttk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszrikséges
kéPezik, kÜlÖnÖsen, a
berendezések, víziközm]űvek a Kozszolgálíaű cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges v]íziközművek (nyomvonalas
csatlakozási
szolgá|tatás ellátásáho

poót)

zrendeltépüleiek, építmények,technológiai berendezések,

és a szo\gáltatásbabevont

egyéb tárgyí eszközök,

közcéIű viziközművek teljes körű'
3,1 A váltalkozó feladaía a szerződés tárgyáí képező
szóló 2ll2002, (IV,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizikó zművekúzemeltetéséről
roiivl,t rendeletben rögzítetíkövetelményeknek megfelelően.
jogosult a,s.zerződés tárgYaként
4,1 Vátlatkozó a szerződés időtartarrla alatt kizarólagosan
alapjan a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített sző|gáI.tatások
szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatasi di.lak beszedéséie . A

í&u"-hl

-

területén belül a
kizárőIagos jog illeti ffieg, hogy az onkormányzat közigazgatást
kiteded arra is, hogY az
fogyaszúkt oi siar^*óan jöiedeláre tegye n szert. Akizárőlagosság
a fogyasztóval kötött
U]Őmeltető az ónkormányzat közígűgatási batfuaín belül,
gáltatását b ő vít s e.
m e g á1 ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szol
1

vont, vizikÖzműveket
Vállatkozó kötelezettséget váIlal,hogy a jeLen szerződés teljesítésébe
jő
gazda gondosságával
a
és egyéb eszközöket a sierződé, r.ooánara alatt tulajdonosként
árként kÖzzétett dijak
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági
_
beszedésévelbiáosított fedezet esetén felűjítja, bövíti.

A

megállaPÍtásárÓl
Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor az árak
a díjat ÚgY kell
hogY
szőtő 1990. évi LXV"Ú. tv. s,§ (1) bek.-ét tekintik trányadőnakazzal,
j?qs?abátyi követelményeknek, a jelen
megáIiapítani, hogy az fedeLetet nyújtson - a
a szo\gáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a fe1használói igényeknek megfelelve és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése kÖrében felmerÜlő kÖltségeke'
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a

vállalko zásba

(hib ae lh ár ítás, ké szenlét, ü gyfé

1

s

zo 1 gál at stb, ),

eszközök
üzeme1tetésilevékenisége ktiiében igénybe vett múködtető
külön
kötött
uto és a megrendelővel
működtetésére, javítására, az
"íri,;t
megállapodáson álapuló _ technológiai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
a váIlalkoző áItal a1kalmazottlűgbizott a megfelelŐ bixonságúazok
szükséges
garantálő szal<rnat felkészülts égű szakemberek alka|mazására,

b) a váIlalkozó

c)

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

vont viziközmű

képzésére, tov ábbkép zé s ére,

d) az

részérefizetendő
izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat

díjal<ra,

e)afelekkülönmegállapodásaalapjánmegállapodottéselfogadottvíziközművek

0

fejlesztésére,
úz|eti nyereségre,
a iratékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos

venni a kőzszolgáltatás
szolgáItatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kapott költségvetési' illetve
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésere

A

önko rmány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak

1.1

Az

árat a MegrendelŐ'
tvőviz szoigáltatás és -kezelés diját, mint legmagasabb hatósági

mint árható

s

ág j o go sul t me

gáIlapítaní,

(továbbiakban: dijajánlat) az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést
kÖteles
1 5, naPjáig a Váttatkozó irásbarl
armegáIlapítással éríítettávetmegel őző év december

A

szolgáLtatní.

gYakorolt
az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig
hogy az
veszi,
tudomásul
díjmegállapítási módszerre utalva ui onkormányzat

A

díjajanlat _ valamint

zatok

ÖnkormanY
l a ceiúdonát képező v íziközmű rendszerbe csatlakozott
egységes díj kerül alkalmazásta
vonatkozásau* .girJg." díjszűtást módszer, illetve
ő n,
zo daritás lv éne k me g fe
BÖ ilö;;V íZ Z rti átffia""uőr ö gzített
üz e melt

et ő né

r

s

li

e

le l

e

a

önkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szevődésnek megfelelő
(szolgáltatási
díjkalkuláciőja a|apján úgy kotelú megáIlapítani a legmagasabb hatósági árat

Az

di] auat1, ho

gy az a tár gy év kezdőnapj átőI alkalmazható

1

e

gye n.

hatósági ár
2.1 Amemyiben az Onkormányzat atárgyév januar 10. napjáig aLegmagasabb
hiteles értesítését)
megállapítására vonatkozó kotelezettséget (beleértve az Üzemeltető
jogosult a kÖzÖIt dijalánlatának
elmulasáan á, úgy a Vállalkozó - hatősigi ár hiányában s
íteni.
me gfe l e l ő szo\gáItatás i díj at felszámitani, i l l etv e érvénye

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
a KÖzszolgáltatóval
megá|lapítására vonatkúo net<i felróható mulasztásával összefiiggésben
jogosult
szgrv szarkciókat
ellenőrzésre
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt,. bármely
az Üzemeltetőt kártalanítani.
érvényesítene,úgy a mulasáásban véikei ónkormányzal köteles

Felek már most

Iv. A Wíllalkozó, illetve
1.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatai:

ennek keretében:
1,1./ Köteles a rendeltetésszerűhasznáIatről gondoskodni,

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LVIL törvény

,,A
l2002,(IV,25,)
a 2l
vízgazááIkodáíiól", valamint a 38 l l99 5,(IV. 5.) Korm, rendelet és
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítjaazúzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
megfelelő
akkíeditált laboratóriummal a 2Il2Ú02, (IV.25.) KöViVM rendeletnek
a
§zemeltetést,
az
ütemterv ,r..irrti gyakoriság gal ívővíz vízsgálatokat végez, e\Ienőrzi
mindenko ri m inő s é g i kö vetelmén y ek b etartását,
elbár itásár ől,
go ndo sko d ík a háIőzato n e ő fordul ó üzemi hib ák
ivóvízmennyiséget biztosítani a
az
területen
által ellátott

biztosítja, hogy

köteles

a közművek

1

rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,

karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenríartásélhoz elengedhetetlen
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szövetsége
országos szakmai
karbaríartásnak minősülnek ayiz_ ós csatornaművek
címúkiadvanyban
Karbantartása
áItaI kiadoti Tárgyi Eszkőzök Felújítása,

mindaz a rnunka, amí a
meghaíározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint
szabálYzat a
számviteli ttirveny szerint karbantartásnak minősül, Hivatkozott
szer ző dés mellékl etét képezi,

vízigyi,kÖmyezetvédelmi,
I.2,1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,
hatósági szervekkel való
tílzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb
kapc sol attartásró 1, i l letve ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
L3.1 yéleményezi az tvővíz bővítési terveket (vállalkozói hozzájárulás).

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

megfelelően e|végzi a
k<izületi és a lakoss ági fogyasztők felé a saját ütemtervének
fe adato kat,
szol gáItatás s al kap c s o l ato s eo lvas ás i é s szálml éaási
..4.1

A

1

1

panaszok, reklamációk kivizsgálásáróI'
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói
panaszost tájékoztatja.
szerint rendezéséről, a kivizs=gálás eredm ényérŐI a

4

lehetőség

/

szerződést kÖt, beleértve
L6.1 Váttalkozó aszerződés teljes időtartamíra felelősségbiztosítási
biáosítást is.
akötnyezefirédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni

Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
eredeti á1 lapot hetyr eáIlítás áró l gondo skodni,

Ly.l

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállatkozó
szol gáItatási szeruő

désb en kö te

1

e

s rö

g

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogYasztőval kÖtÖtt

zíte ni,

tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjáról, nem
a felrnerÜlt kÖltségek
rendeltetésszeru izemeltetés miatt történt áeghibásodás esetén
megtérítésikötelezetts égéről,

I.g.l vállalkozó köteles

megtérüléséhez
vállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károk
Megrendelőnek atra, hogY a
szükséges biztosítások -.gtloteréről, és lehetőséget biztosít
bizto síiási fedezet me g1 étérő1 me ggy őző dhessenek,
1.1,0.1

szerződés megkötésével,
I.1I.1 A Váltatkozó egyéb, izeme|tetéssel, illetve a közizemi
jogait aközműves iv.ővízellátásárőI
valamint a fogyaszt-ór*íí up.rolatos kötelezettségeit és
Korm, rendelet szabáIyozza,
(ry.5.)
és a közműVes Szennr/íze|vézetésrő! szőlő 38lI995.

2,1

A Megrendelő feladataí:

i

szo|gáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
megftzetése nélkÜl
sziikséges fogyasztókkal t<-apcsolaios adatszolgáltatást ellenérték
VátI alko zó részéreköteles telj esíteni,

2.Ll

2.2.1

Megrendelő

a

lakosság

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
felÚjitás) a
az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás,
fizetése nélkÜl

feladathozrrtitreg", mértJÚg

a település közterületeit

külön ellenérték

haszná|ja, i gényb e ve gye,

az

szervek
ónkormáiyzar L-ottsogvetésébe sorolt intézmények,költségvetési

szolgáItatásidíjhátralekárakészftzetőkezességetváIlal'
mégállapodásán alapulő) szolgáltatási díjat
a közkifotyókon mért (vagy a felek átalány
megfizetí,
tdőtartama a|att áItala
Az onkormányzat kötelezi magát,hogy a szerződés femáIlásának
(ujberuhazás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagy támogatás felÚsznaisavalllétesített
jelöli ki, fel!év2,bogY az alább
viziközművek hasznos ítására, územeltetéséreŰ Üzemeltetőt
megfizetéséreaz Üzemeltető vállalkozik' illetve
meghatározott mértékszerinti használati dij
ellenz;
esetén atámogatő az üzómeltetőkijelölését nem

2.3,1

támogatott benlhánások

rnost
územeltetői hasznáIati díjat illetően a felek már
beruházásra vonatkoztatott
-által igénYbe
n"^haladhatja meg a beruházáshoz az ÓnkormánYzat
megállapodnak, hogy

Az nj

/-\ /t
( p€,\\§[11
A

/

vett saját erő mértékét, az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott haszn álati időtartamáltoz
atányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruháuás elhatátozásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
f [i g g etl enül táj ékoztatj a,

V.

E

gyüttműködési kötelezettség

1./ Felek a szerződés fennállása alatí (illetve
alaít) foko zott e gyüttműkö dé s re köte l e zettek.

Az egyittműködési

a szeruődés megszűnése esetén az elszámolás

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaba:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltárása, megoldása;
a természeti erőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zer' ty ezés csökkenté se stb, ) me goldásában való e gyüttműködés ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatátozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések,e gy ezteté s ek fo ganato sítása;
a fogyasztők vizdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőI történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a korülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszaka számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormdnyzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesültf ogyasztőkaszolgáltatásidijbátralékukatcsökkentsék.

VI.

A

szerződés időtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlásáta egyik fel sem jogosult, ide
nem értve aá az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik félt részére, amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
feiek ene tekintettel aszeruődés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnalíhatállyal, ha a Vállalkozó az

izeme\tetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adó magatartás
vagy könilmény megszüntetésérekellő póthatáridőt biáosított a felmondást gyakorló fel.
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a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tlizésével,a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyílatkozatával

3./ Mindkét fel jogosult

fellet írásban közölt

megszüntetni a szerződéskötésétől számitott 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a vállalkozó az űzemeltetésre vonatkozó jogosultság át elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizarőIagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utoisó bekezdésében rögzitett, az Önkormányzat egYüttműkÖdési
kötelezetts é gének a me gsze géséttanúsító körülmény be ál l.

10 éves időtartam elteltét
rendes felmondás gyakorlásánakkorlátozásiára'vonatkozó
követően bárrnelyik szeiződő fél jogosult a jelen megállapodást legalabb 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tátgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozÓ, irásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezés ek
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kÖlcsÖnÖs
kérdéseket és problJÁákat megkísérliktargyalások űtján, egymás érdekeire
során a megállapodásaikat fuásban rögzíteni, amelY
figyelemmel rőndezni, és
"rr.,.k
rn'elatupoaások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják kéPezn|
2,1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
a Miskolc Városi
keretén uet-tit :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek
ki.
Bíróság, illetve a BÓrsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkÖtik
ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igénYli,
alaPján
kérdéskörbán Váttalkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészití,
marad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szeruődés többi része érvénYes
Felek Ű érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerírt egYenértékű

rendelkezéssel pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatóság elnöke, mint cégbejegYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögzíti, hogy á jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
egyetértett.
azzal
megelőzően; a sons oDvíz zrt. Igazgatősága megtfugyalta és
5./

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel,arca, hogY az
jőváhagYÍa, a
Ó,rkoi*aryrat Képvíselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatÍrozatával
a szerződés
BORSODVIZ Zrí-t aközszolgákatás teljesít?sérekijelÖlte, és a Polgármestert
6,1

A

aláírásáraf elhatalmazta.

i,

ónkormányzal Képviselőtestületének

e

tárgyban született hatfuozata(i)

a

jelen

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

(u] Qk*P í"

J

elen szerződés a szerző désben me

gj

elölt mellékletekkel e gyütt érvényes.

Jelen szeruődésben nem szabályozotí kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabályoző egyéb hatályos jogszabályokban * különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szemyvízelvezetésről szóló 38lI995, (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.

Miskolc, 20Il. november 29.
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Monok Önkorm
Demeterné B ártfay Emese
polgármester
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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