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az alulír ott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatol<ról szőtő 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az ötv.8.§ (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapjan - a vízgazdálkodásról szőlő
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

ivővíz minőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővizellátás közszolgáltatás
fo

rmáj áb an történő me

gsz

erve zé s ét é s ellátás át.

rőgzitik - a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében*, hogy
az ónknrmányzat más önkormányzatol<kal együttműködve 1994. jartuar 25. napján kelt
alapitő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, l,ngy az egyes állani tulajdonú

2j Felek

ingatlanok őtkormányzati tulajdonba adásáről szőIő jogszabály szerint

önkormányzatok részérea Vagyonátadő Bízottság döntése szerint önkormányzati
adott hel yi v izikö zműveket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as á gb a app ortálták.

az

érintett

tulajdonba

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasáók részéreaz Üzemeltető látta el az Ívővíz
szolgáltatási

fe l ad

atokat.

Felek a közbenső időszaka utalva rögzítlk, hogy 2010. január l-jére vonatkoáatva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájarult allhoz,, hogy a BORSODYLZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodviz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivőviz szo|gáltatási feladatokat.
Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a közötttik fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten úgzítik,

jogszabálYoknak
bogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
a V9, 9,§ (2)
Szerződő felek megálIapitják,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére
eljaús nélkÜl
bek. d) és e) pontj aain iog:latt rerrátatm azás alapján koncesszió s pályázati
az egyébként
került sor, tekinteitel arra, f,ogy u Megrendelő résztu|ajdonosa (részvényese)
kizárőlagosan önkorm ányzato{iulajdonaban álló BORS ODVÍZ Zrt-nek,
3,/ A

jelen szeruődéscélja, hogy

a

Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

meghatátozott

az
aygt.4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás formájában,
jelen
a
üzemeltető áttut t.5.rített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban
p

ontb an

körülírt

szolgá|tatást

szo

Ígál t at á s n a k v agy

sz erz Ő

d é s t ár gy án

ak nev ezv e,)

II. Megállapodás
rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
ídőtartamig a szerződés"targyakéntmeghatározott szolgáltatás ellátásaérdekében
szerződés{küaváltalkozivatavonatkozőközf eladatellátásaérdekében.
L 3, pontban
A vállalkozó a jelen szerződés alapján kizérőlagosan jogosult és köteles az
területén ellátni,
Áeghatározott sá64gattatási tevéken}seget az óikormányzat közigazgatási

Ll A

Megrendelő

a ygt. Hivatkozott

teljesíteni.
legmagasabb hatósági ár
Vátlalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
szolgáitatási ellenértéket az Ónkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
fotmájában
^rghutárorott
_
lakó _ a szoigáltatást igénybevóvő magánszemélr9kJőJ,joei személyektő1,_intézményektő1,
ként (v izdíj) b e sze dni,
szew ezetektő1 (to váb b ákb an : fo gya s ztó k) szolgáltatás i díj

A

(szolgáltatási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal kozilzemí
alkotni,
izletszabáIYzatot
jogvis
zonyta irányadő
kötni, továbbá u rogyZrÁakkal kapcsolatos

A

A közszolgáltató köteles törekedni

arra, hogy

a fogyasztőval kötendő közüzemi szerződést a

jogviszony,létrejöhet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztói<kal léiesítendő
kÜlÖnÖsen a fogYasztő
felek ráutalő magatartásáxal Ú. Rautulő magahrtásnak minősÜl
való csatlakozása, valamint az
csatlakozást ponton keresztül történő vízíkozÁúrendszerbe
állása,
onatto fogyasztóimérőhely kialakítása és a közszolgáltató rendelkezésre

eszkőzök'
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges
a
kÜlÖnÖsen,
képezík,
berendezések, vizlközáűvek a Kozszolgálíaű cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges Íízikozművek(nyomvonalas
csatlakozási
technológiai berende zések,

szolgáItatás ellátásáho z rendelt épüleiek, építmények,
poót; és a szolgáItatásbabevont egyéb tárgyí eszközök,

közcélú víziközművek teljes köní'
3.1 A vállatkozó feladata a szeruődés tárgyáí képező
tizemeltetéséről szőIÓ 2Il2002, (IV,25,)
folyamatos és szakszetű működtetése a vizliőzművók
roVivv rendeletben ú gzített követelményeknek me gfelelő en.
tárgYaként
jogosult a
.szerződés
4.1 Vátlalkozó a szerződés időtart ama alatt kizfuóIagosan
alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére, és a teljesített siol}áI.tatások
A szeruidés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megáI|apított szolgáltatasi aijar< beszedésére.

/

Ónkormányzat közigazgatási terÜletén belÜl a
arra is, hogY az
fogyasz|óktai szarmazóan jövedelerrrre tegyen szert. Akizárólagosság kiter.led
kötött
fogyasrtőval
Üzemeltető aZ onkormányzat közígűgatásí határain belül, a
át b ő vít s e,
me g ál ap o d ás alapj án b ekö té s eke t v é gezzen, szolgáltatás

kizárólagos

jog illeti ffiog, hogy az

1

vont_ vizikÖzműveket
Vállatkozó kötelezettséget vál|al,hogy a jelen szeruődés teljesítésébe
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sieruődés renoítara alatt tulajdonosként a
árkéríközzétett díjak
hatósági
kezelí, karbantartla, és _ a jogszabályoknak megfelelő
_ fe lúj ítj a, bővíti.
be szedé sével bizto síto tt fedezet esetén

A

megállaPÍtásáról
Felek úgzítík,hogya jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak
a díjat úgy kell
hogy
szőlő 1990, évi LXV"ú. tv. s,§ (1) bek._ét tekintik tányadőnakazzal,
_ jogszabályi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fede2etet nyújtson a
a szolgáItatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a fe1használói igényeknek megfelelve és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifeitese körében felmerÜlŐ kÖltségeke,
5./

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

kÖltségeket
vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlő
(hibaelh áxitás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
eszközök
a vállalkozó izemeitetési ievéke"li,eg, körében igénybe vett m_űködtető
külön
kötött
a
megrendelőve1
működtetésére, javitására, az eívaít,ratd és
megállapodáson álapuló - technoló giai színvonalúfej lesztésére,
és minőséget
a váIlalkoző áItal alkalmazottlűgbizotí a megfelelő biztonságú
sziikséges
azok
garantáIő szakmai felkészülts égúszakemberek alka|mazására,

a) a
b)

c)

képzésére, tov ábbkép zé s ére,

d) az

üzemeltetési jogviszony alaplán

az

el|éúásfelelős önkormányzat

tészérefizetendő

díjakla,

viziközművek
külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott
fejlesztésére,
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre,

e) a felek

0

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

A
ö

nkormány zatí támo gatást.

ilI. Díjajántat, hatósági ár,

szo|gá|tatási díjak

hatósági
I.1 Azivővíz szolgáltatás és _kezelés díját, mint legmagasabb
mint arható ság

j o go

sul t me

árat a Megrendelő,

gáIlapítani,

(továbbiakban: díjaján|at) az
hatósági árak megáIlapításához szikséges díjelőterjesztést
15. naPjáig a VáIlalkozó Írásban kÖteles
ármegáIlapítással érin"tett évet megel őző éidecember

A

szolgáItatni.

gyakorolt
az üzemeltető alapításitörülményeire, illetve az edőig
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási mődszerre utalva * )nkormányzat

A

díjajanlat - valamint

rendszerbe csatlakozott ÖnkormanYzatok
üzemeltetőnél a ce:gtilajdonát képező víztközmű
illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
vonatkozásaaun eeíreei, dijrrűtási módszer,
z o l i daritás e lvének me g fe el ő en,
nÖ nió nv iZ zrt7 hűás akár r ö gzitett s
1

önkormányzat a Közszolgóttató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

díj akat), ho gy az a tfu gy év kezdőnapj átől alkalmazható

1

e

gye n,

2.1 Amennylben az önkormányzat a tárgyév januar 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megáltapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasxaná, űgy a vállalkozó _ hatóságí ár hiányában - jogosult a közölt díjajánlatanak
me gfe l e l ő szoIgáItatás i d íj at f elszámítani, i l l etve érvényes íteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megáIlapitására vonatkőző ieki felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
,ráu.n a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szew szankciókat
kártalanitanÍ.
érvényesíten.,úgy a mulasitásban véikes önkormányzat köteles az Üzemeltetőt

Felek mát most

Iv. A Vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy a közművek üzemeltetése aZ 1995, évi LVIL törvény ,,A
vízgazáálkodáíiól", valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a2I|2002.(IY,25,)

KöViM rendeletnek megfelelően
b

történjen,

izto s ítj a az izemelteté s fo lyam ato

ssá g

át és biztons ágát,

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ívővíz vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izeme|tetést,

mindenko ri minő s é gi kö vete l mén y ek b etartását,
go ndo sko d ík a hálő zato n e ő fo rdu lő izemi hib ák elhar itás ár őI,

köteles

a

1

közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a

rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,

elvégzi a folyamatos üzemvitel fettríartásához elengedhetetlen karbantartási
alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő felek megállapodása
yíz- és csatornaművek országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
áItal kiadott Targyi Eszközök Felújítása, Karbantartása círnű kiadvánYban

a munka, ami a
meghatározott felűjúsnak nem minősülő munkák, valamint míndaz
a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat
szerző dés mellékletétképezi,
1.2.1 Gondoskodik

az

éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi,kÖmYezetvédelmi,

tűztendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi
kapc so lattartásró 1, i l l etv e ezen ügyek intézéséről,

és egyéb hatósági

szervekkel való

Elvégzi a
L3.1 yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (váIlalkozői hozzájarulás).

kő zműegy eztetés eket (gáz, telef on, út, vi l l amo s ener

gi a l éte s ítés

e s

etén),

megfelelŐen elvégzi a
1,4.1 Akozuletí és a lakossági fogyasztők felé a saját Ütemtervének
kat.
szol gáltatás s al kap c s o ato s l e o l vas ás i é s számlánási fe l adato
1

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásfuÓI,lehetőség
S t táj éko ztatj a,
szerint rcndezés ér ől, a kiv izsg á1 ás eredm ényér ől a p anas Z o
1.5./ Gondoskodik

az

/

I.6.1 Váltalkozó aszerződés teljes időtartamárafelelősségbiztosításiszerződést kÖt, beleértve
akör:nyezeFrédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biztosítást is.

I.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
eredeti állapot hely r eállításáró 1 gondo skodni.
1.8.1 Hibaelharítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáItatási szer ző désb en kö te e s fi gzíteni.

a Vállalkozó

a

köteles az

fogyasztóval

kÖtÖtt

1

Váltalkozó köteles tájékoztatnt a fogyasztőkat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszení izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felrnerÜlt kÖltségek

L97

megtérítésikötelezetts égérő|.

1.rcj Vállalkozó

saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből eredő károk megtérÜléséhez

szükséges biztosítáiok megkötéséről, és lehetőséget biztosit Megrendelőnek arra, hogy a
bizto sítás i fedezet me gl étéről me ggy őző dhes senek.

I.1Ll A Vállalkozó egyéb, izemeltetéssel, illetve a közüzemi

szerződés megkÖtésével,
jogait
ivővízellátásárőI
közműves
a
valamint a fogyasztőt<t<ái t<apcsolatos kötelezettségeit és
és aközműves szenn}ryizelvézeÉsről szőlő 3811995, (N.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladataí:

2.I.1 Megrendelő a lakosságí szolgáltatási szeruődésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükségeJ fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáItatást ellenértékmegf,rzetése nélkUl
Vátlatkozó részéreköteles teljesíteni.

2.2,1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az üzemeltetéssel összefí.iggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújitás) a

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

külön ellenértékflzetése nélkÜl

Í'oltségvetésébesorolt intézmények,költségvetési szervek
szolgáltatás i d íj hátral ékára ké szfizető keze s s é get v á1 al.
szolgáltatási díjat
a kozkirolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapul Ő)
megfizetí,

az óitoráaiyrot

1

2.3.1

Az ónkormányzat kötelezi

magát, hogy

a szerződés fenráIlásának időtartama alatt általa

létesített(űjberuháza9,.._ tulajdonát kéPező
hogY az alább
vízíközművek hasznosítás-áta, izemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve,
vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetésére az Üzemeltető
táőgatottberuhéaások esetén atámogatő az Územeltetőkljelö!ését nem ellenzi.

(saját fonásból vagy támogatás felhásználásával)

felek már most
beruházásra vonatkoztatott üzemeltetőí hasznáIati dijat i|letően a
ónkormányzat áltaI igénybe
megáilapodnak, hogy aZ nemhaladhatjameg a ben:hazáshoz az

Az űj

vett saját erő mértékét,az q beruháaás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartaméltoz
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairőI az Üzemeltetőt az eseíleges használati megállapodástól
fi i g getl enül táj ékoztatj a.

V.

E

gyüttműködési kötelezettség

1,/ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé s re kö te l ezettek.

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás
az alábbiaha:

Az együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltátása, megoldása;
a tercnészeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenrly ezés csökkentése stb, ) mego dás ában való e gyüttműködés ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése , azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
1

elrendelése;

a

szolgáltatásí

díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy ezteté s ek fo ganato sítása;
a fogyasrtők vízdíjfizetésihajlandóságának

növelésére irányuló meggyőzés, a
együttműködési kötelezettség
díjhátralékok csökkentése.
megsértésétés a Közszolgáltató Észétőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az )nkormányzaf teniletén a fogyasztők az egy számlázási
időszafua számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült fo gyasáók a szol gáltatási díjhátral ékukat c s ö kkents ék.

Ezen pont szerinti

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időlrrrtamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐl
jogosult, ide
szétmított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
jogszabályváltozás
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
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.
szerződést abban az esetben mondhatjak fel azowtalihatállyal,ha a VáIlalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, íovábbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1 Felek

Az

a

azowtali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez íntézettÍrásos nyil,atkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vágv körulmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biáosított a felmondást gyakorlÓ fél.

/

a szeruődést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával

3,/ Mindkét fél jogosult

féllel írásban közölt

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

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a v át l al ko z ó az üzemeltetésre vonatkozó

b)

a

jo

go sults ág áí. elv e

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vállalkozó kizátőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzíteít, az Önkormányzat együttműkÖdési
kötel ezettsé gének a me gsze gés ét tanúsító körülmény beál l.

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására'vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szetződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével, és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, irásban
kö zölt, indokl ás né l kül i fe lmo ndás útj án me g s zúntetni.
4,1

A

yll.

zár ő rendelkezések

I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlŐ vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és .n r"k során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
,n'elatapoaások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni,
2.1 Amenrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretfugyalásos Úton, egyeztetések
Varosi
keretén uettit :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
Bírőság,illetve a B-orsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz územeltetésiszerződés módosítását igénYli, ÚgY e
alaPján
kérdéskörbán Vállalkozó a Megrendelővel történt elŐzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészítí.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek Ű &vényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerirí, egYenértékű
4.1

rendelkezéssel pótolj ák.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljaró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegYzeÍt
(annak aláirását
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
megelőzően; a nons oDyIZ Zrt.Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjávaÍ Iép hatályba, tekintettet,arra, hogY az
jőváhalYta, a
Ónűi*aryror Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületí határozatával
polgarmestert a szerződés
BoRsoDvIz zrr-t aközszolgáltatis teljesítésérekijelölte, és a
6.1

aláírásáraf elhataImazta.

Á,

onkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

térgyban született határozaía(i) a jelen

Jelen szerződés a szeruődésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szeruődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménylszabályoző
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., iiietve a közműves ivóvízellátásról és a

közműves szenrryvízelvezetésről szőlő 38lt995. (N.5.) Korm.
rendelkezések az iránvadók.
Nemesbikk

,!-Q,l!.,,,

,1w

16

rendelet

foglalt

Miskolc, 20lL november 29.
tl0Rs{)l,i ir. ulxtttttt,il,tz.rrt xÖzÜzrtu
REszvEi\iYT,

Bódogh Berta

BoRSoDV

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

