üzemelrerÉsl, KözszoleÁlrerÁsl szERzőoÉs
Kötöttékegyrészről Pamlény Onkormányzat

Székhely: 382l,Pamléry^ B.tóf, u, 30,
tőrzsszám,, . . .,4.5 3. h).b- -1:?
képviseletében: Zsarnai Gyuláné polgármester
mint me gr e nde l ő v agy önkarmány zat

másrészről BORSODVIZZrt,
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi

u.2,

cégsegy zékszám,. 0 5 - 1 0_000 1 42

kepviieletében: Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke
ürr*rltető/váIlalkozó vagy köz szolgóItató
^irrt
az

alllirotthelyen és naporr, az a|ábbi feltételek szerint:
I. Előzményelr, bevezető rendelkezések

(4) bek_e, _
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öt".) 8 §
alapján - a vizqazdálkodásról szóló
,|uturrúnt' * otv. 8.§'(3) bek-ben foglalt felhatalmazás
a a,§ (2) bek, b)
1995. évi LVII. tv."1tóatuiakban: Vsr) 4 § (2) bek a) pontja" továbbá
adott telePÜlés
az
pontja a helyi onkormány zat kötelezően ellátandó feladatanak minősíti
1./

lakott területén

ivővizminőségú vízre vonatkoző előkásoknak megfelelő ivővízellátás kÓzszolgáltatás
formáj ában történő megszervezését és ellátását,
teljesítése érdekében-, hogY
or*or.btyzat más orikormányzatol&al együttműködve 1994. januar 25. naPján kelt
hogy az egyes állami tulajdonú
alapitő okiraú letrehoztík a nonsopvu zrt+ akként,
jogszabálY
szerint az érintett
ingattanot önkormányzati tulajdonba adásáről szóló
yagyőnátadó Bizottság dontése szerint önkormányzati tulajdonba
orikormány zatok részéíea
adott helyí viziközműveket azÚzeme ltető r ész,v énytársaságba apportálták.
2.1 Felek rögzitik_

*

a fenti pontban kötelezően előirtköáeladat

az
Felek megátlapítják, hogy az üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megkÖtésetg illetve a
alábbi bekezdésben'emúiett kózbenső idöszakot ide nem értve - az Ónkormúnyzat,
ivővíz
el
az
látta
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatási fel adatokat.

Feleí a közbenső időszaha utalva rogzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
Zít.
Onkormanyzat rávtalő magatartás ával bozzájáűit ahhoz, hogy 3 B9RS6DVíZ
a
el
lássa
Územeltető
az
helyett
Kft.
égyrr"^eiyes tulajdonában áIlő GW-Borsodvíz
tovaUUiat<U an

az ivőviz szo|gáltatási feladatokat,

Felek megállapítják, hogy sem a BoRSoDvÍZ Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
nem foglalták írásba a kozöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
körülírt uÁtgaituio
"amir.o,gyakoroIt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitk,
kozszolgáltaTási.logvis"ony

-7
jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
a Vgt. 9 § (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkÖtésére
pá|yázatí eljarás nélkÜl
bek. d) és e) pontj abinioglattétnátatmazás alapján koncessziós
(részvényese) az egyébként
került sor, tekinte ttel arta, hogy u Megrendelő résztulajdon9sa
nek,
íZ
ZrtDV
o
RS
ki záró l ago s an ö nko rm ány zatoÉÍul aj do nab an ál l ó B o
3,/ A

jelen szerződéscélja, hogy

a Megrendelő/Onkormányzat

kÖzfeladataként meghatározott

fotmájában, az
(A továbbiakban a jelen
územeltető áta t.t3.ríteit szolgáltatás útján biztosítsa.
t ár gy án a k nev ezv e,)
pontban körülírt szolgáItatást s z oígál t at á s n ak v agy s z e r z ő d é s

közszolgáltatás
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ívővízellátást

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a vgt. Hivatkozott rendelkezései alapjan a szeruődésben
ellátásaérdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás
eladatellátásaérdekében,
szerződés{küavátlatkoriialavonatkozőközf
és köteles az L 3, pontban
A vátlalkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult
kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatározott szolgáItatási tevéken}ieget u, oikor*ány)at

í.l A

teljesíteni.
legmagasabb hatősági ár
Vállatkozó jogosult az áIta|anyújtott szolgáItatás ellenértékeként
onkormányzat közigazgatási területén
formájában meghatározott szolgáitutari "lt.nZrtéket az
személyektől,.intézményektől,
lakó _ a szolgáItatast igénybevevő - magánszemély9klő.1.,josi
díjként(vízdíj)beszedni,
szervezetektől (továbbiákban: fogyasztókJ szolgáltatási

A

(szolgáltatási) szerződést
közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztőhkal .közilzemi
j
iránYad,Ő izletszabáIYzatot alkotni.
kötni, továbbá u rogyZrrtakkal kapcsolatos Jgvis zonyra

A

a fogyasztőval kötendő közüzemi szerződést a
lJiesítendő jogviszonY.létrejcihet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a rogyurrűi.kal
minősül különösen a fogyasztő
felek ráutalő magatartásával i.. nautuio magatartásnak_
csatlakozása' valamint az
ponton keresztül történő ,irlkorÁű rendszerbe való

A közszolgáltató

köteles törekedni arra, hogy

csatlakozási
önálló fogyasztőimerohely kialakítása és a közszotgáttató

rendelkezésre állása,

szükséges eszközök,
2.1 szeruődő felek rögzitík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
aég vagygnát képezlk, különösen, a
berendezések, vízlköziúvek a kazszolgátíaft
a
(nyomvonalas létesítmények,
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges v"ízikozművek
technológiai berendezések, csatlakozási
szoigáltatás eliftásű;rendelt épulúk,építmények,
;;;Ó és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

képező közcélú vízíközmúvek teljes körű'
3.1 A vállatkozó feiadata a szerződés tárgyát
üzemeltetéséről szőlő 2Il2002' (Iv '25 ')
folyamatos és szakszetű működtetése a viziiőzművék

rovivr'arendeletbenrögzitetÍkövetelményeknekmegfelelően.

4.1VállatkozóaszerződésidőtartamaalattkizárőIagosanjogosult.a.szeruődéstargyaként
,Jagaltitaiok alapján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a le|esített
. A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapíto tt szolgáItatasi ailat< b"rr.Jérei.

jog illeti ffiog, hogy az

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyasztóktől származóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, hogy az
üiemeltető az ónkormányzat közígazgatási határain belül, a fogyasztőval kötött
me gál ap o d ás alapj án b ekö té s eke t v é gezzen, szolgáltatás át b ő víts e.

kiz*rőlagos

1

Vállatkozó kötelezeltséget vállal, hogy a jelen szeruődés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
u"rJ{i, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett d4ak
beszedésévelbiztosítotl fedezet esetén - felújítja, bővíti,

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az fuaknegáIlaPÍtásárŐI
kell
szőlő 1990, évi LXV'Ú. tv. s.§ (1) bek,-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy
jelen
a
megállapítani, hogy az fedeietet nyújtson _ a jogszabályi követelményeknek,
minőségét
magas
sze|ződésnek, iileú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatáS
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5,/

vállalko zásba vont vizíközmű működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb. ),
eszkÖzÖk
i váIlalkozó üzemeltetési tevékerryreg" körében ilgénybe vett, működtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eivárhatő és a megrendelővel
megállapodáson alapuló _ technol őgiai színvrlnalúfejlesztésére,
a ialtaíkoza által alkal mazottlűgbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
szÜkséges
garantálő szakmai felkészültsé gű szakernberek alkalmazására, azok

a) a
b)

c)

kép zésér e, tov ábbképzé s ére,

fizetendő
izemeltetési jogvis zony a|apján az ellátásfelelős önkormányzat részére
díjakra,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
nyereségre,
a iratékony gazdáIkodás mellett elérhető mé ltányos úz\eti

d) az
e)

D

a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként k ell f,rgyelembe venni
illetve
kÖltségvetési'
kaPott
teljesítéséhezbiztosított, a kclltségek ellenté telezésére
ö nko rmány zati támo gatást.
ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szoLgá|tatási díjak
A

és _kezelés díját, mint,legmagasabb hatósági árat a Megrendelő,
t megállapítani.

Ll Azivővíz szolgáItatás

mint arható ság

jo

go sul

díjajánlat) az
hatósági árak megállapításához szikséges díjelríterjesztést(továbbiakban:
a vátlalkozó irásban köteles
ármegállapítással ériítettévetmegel őző év decembe r 15, napjáig

A

szolgáltatni.

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve .az eddíg gYakorolt
1nkc,rmányzaf tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva

A

díjajánlat _ valamint

"i
csatlakozoÍt ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe
díj kerül alkalmazásta a
vonatkozásaban eg/segá dijszamitási módszer, illetve egységes
me gfel elő en,
BÓR§ ÓrV íz zrt\ huprtás akór r ö gzített szo lidari t ás elvének

,/

Az
/

a

jogszabálynak

Közszolgáltató

és a

szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjatőI alkalmazható legyen.

)nkormányzat

2.1 Amewryiben az Önkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapításfua vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt dijajánlatának
me gfel e l ő szolgáltatási díjat felszámítani, i l etve érvényes íteni .
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági át
megátlapitására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
5r"1nb.n a fogyasztők megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten",Úgy amulasitásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.

Felek már most

Iv. A Vdllalkozó, illetve
1.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai ós kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszení hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII.

tÖrvénY ,,A
vízgazáalkodáJiól", valamint a38lI995.(IV.5,) Korm. rendelet és a2ll2002.(IV.25,)

biztosítja, hogy

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztosítjaazizemeltetésfolyamatosságátésbíztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2tl2002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővízvizsgálatok at végez, el\enőrzi az izemeltetést, a

mindenko ri minő s é gi kö vete lmén y ek b etartását,
go ndo sko d ik a hálő zato n e l ő fordul ó üzemi hib ak elhttt ításár ől,

Éot"l",a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a

rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,

elvégzi a folyamatos üzemvitel ferntartásához elengedhetetlen karbantartási
*,rnkákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása alaPján
karbantartásnak minősülnek ayíz- és csatornaművek országos szakmai szövetsége
által kiadott Tátgyl Eszközök Felújítása, Karbantaftása című kiadvánYban

valamint míndaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minő sül. Hivatkozott szabáIYzat a

meghatározott felújitásnak nem minősülő munkák,

szetződés mellékletétképezi.

I.2.1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
való
tűztendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel
őL
kapc so lattartásró l, illetv e ezen ügyek intézésér

I.3.1 yéleményezi az tvővíz bővítési terveket (vállalkozril hozzájáruIás), Elvégzi a

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

elvégzi a
I.4,1 Aközületi és a lakossági fogyasztók felé a saját ütemterv.inek megfelelŐen
szolgáltatáss al kap c s o l ato s l e o lvas ás i é s szémiázási fe l adato kat,
1.5,/ Gondoskodik

az

eseíIeges fogyasztói panaszok, reklamációll kivizsgálásfuÓI,lehetőség

szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszosttájéI;,vtatla,

/

szerződést kÖt, beleérfve
L6.1 Vállatkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási
is.
akömyezetvédelmi biztosítást,lovábbá túz- és elemi kár elleni biáosítást

Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti állapot helyreállításaról gondoskodni,

Ly.l

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szo\ gáltatási szeruő désb en köte

1

e

a Vállalkozó

a

kÖteles az

fogyasztőval kötött

s rö gzíte ni,

módjáról, nem
I.9,1 vátlalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés
költségek
felmerült
esetén a
rendeltetésszerű územeltetésmiatt történt áeghibásodás
meglérítésikötelezetts égéről,

eredő károk megtérüléséhez
1.t0.1 vállalkozó saját költségére gondoskodik az Územeltetésből
biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
sztikséges biáosítások meg[oteséről, és lehetőséget
bizto síiás i fedezet me glétéről me ggy őző dhe s senek,

közizemi szerződés megkötésével,
1.11./ A Vátlalkozó egyéb, územeltetéssel, illetve a
és jogait a közműves ivóvízellátásáról
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos koielezettségeit
(N,5,) Korm, rendelet szabályozza,
és a közműu., ,""n ry,vízefuőzetésről szóló 38l|99i,

2.1

A Megrendelő feladatai:

esetleges peres eljarásokhoz
2.I.1 Megrendelő a lakosságí szolgáltatási szerződésekkel,
ellenértékmegfizetése nélkül
szi.ikséges fogyasáókkal kapcsolatos adaLszo|gáItatást
Vállatkozó részéreköteles teljesíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal,

ltrogy

karbantartás, felújítás) a
ilzemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelharítás,
közterületeit külön ellenértékfizetése nélkÜl
feladathozszükséges mértékig
"i.rJpiiiá,
hasznáíja, i gényb e ve gye,
íntézmények,költségvetési szervek

az

költségvetésrlbe sorolt
szolgáltatásidíjhátralékáraÉészftzetőkezességetvállal.
mégáLlapodásánalapuló) szo|gáItatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy ur"|ri atulány
megfizeti.

az

2 .3

,l

önkormányzat

Az ,nkormányzat kötelezí

magát, ti,ogy

a szerződés fewállásának

időtartam a alatt áItala

(Új beruhazás) és tulajdonát kéPező
(saját for-rásból vagy támogatás t"túrrn/,ÍŰava1) létesített
ürr*ett,ia i"toti ki, feltéve, hogy az alább
vízlközmúvek hasznos ítására,tir.n "tt"t.*Jr. u,
illetve
megfizetés?,."..ui üzemeltető vállalkozik,
meghatározott mértékszerinii nurrnauti áii
L uzámeltető kijelölését nem el1enzi,
támogatott beruházások esetén atámogar,a

díjat illetően a felek már most
ttj beruházásra vonatkoztatott územt:jtetői hasznáIati
beruházáshoz'az ónkormányzat áItaL igénybe
megállapodnak, hogy az nemhaladhatja;.;;;

Az

vett saját erő mértékét, az új beruhazás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIali időtartamához
arányosítva.
Az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhazás lényeges folyamataiúl az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

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

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszéIyeztető vizminőségi problémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenrty ezés csökkentése stb. ) me goldásában való e gyüttműködé s ;
a vízlközművek állapotára, meghibásodására úaIő 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 ganatosítása;
a fogyasúők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatla
meg az a körülmény, ha az )nkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlázási
időszakra számított szolgáItatási dij legalább ll3-ával 90 napot meghaladó lrzetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni nrindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült f o gy asztők a szol gáltatás i díj hátra] ékukat c s ö kkents ék.

VI. A szerződés időtartanla, megszüntetése
szerződés batlrozatlan időtartamta szőI azzal, hogy a jelen okirat aláításáúŐI
számított 10 éves időtartamon beltil rendes felmond;ás gyakorlására egyik fél sern jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését k:övetően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában neíTl állapodnak meg.

l./ Jelen

2,1 Felek

a szerződést abban az esetben mondhatják fel azornalihatállyal,ha a VáIlalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megs;rűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvanva.lóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek er másik félhez intézett írásos nyilatkozatíal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közl,ése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vágy könilmény megszüntetésére kellő póthatárídőtbiztosított a felmondást gyakorló fél,

/

3./ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő túzésével,a másik
féllel 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 v ál l al ko z ó az üzemelteté sre vonatkozó

b)

a

j o go

sults ág át elv eszti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utoÉó bekezdéséb en rögzített, az )nkormányzat együttmiikÖdési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény be ál1.

rendes felmondás gyakorlásánakkorlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szeiződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő {uzésével,és a targyéi utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Ításban
közöIt, indoklás nélküli felmondás útjan megsziintetni,

A

4,1

yll.

zár ő rendelkezések

I.1 szerződő felek egybehang zőan rögzitik, hogy együltműködéstik során felmerülő vitás
kölcsönös
kérdéseketés probljáákat áegkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire
amelY
rÖgzíteni,
írásban
figyelemmel rendezni, és r"k során a megállapo,Cásaikat
"n
iegállapodások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve me]lékleteit fogiák kéPezni,
egYeztetések
2.1 Amewtytben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton,
a felek a Miskolc Varosi
keretén belül 30 napon belül nem kertil sor, t ey ujogvita eldöntésére
ki,
Bíróság, illetve a B-orsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság ii'letékességétkÖtik

igénYli, ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerzőc)és módosítását
alaPján
kérdéskörben Váttatkozó a Megrendelővel történt előzetes íárgyaIás, egYeztetés
előkészíti.
érvénYesmarad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés tiibbi része
Felek Ű érvényelenrendelkezést hatáfos, gazdaságilag lehettiség szerint egYenértékű
rendelkezéssel pótolják,

A BORSODVíZ Zrí. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőságelnl)ke, mint cégbejegYzett
(annak a|áírását
törvényes képviselő rögzíti, hogy á jelen üzemeltetési szerződés tart,zlméú"
5./

megelőzően; a nOnS

OíVÍZZrt,Igazgatósága

megtárgyalta és azzal eglyetértett,

az
jelen szerződés az okirat a|áftásának napjával lép hatályba, tekiintettel.arra, hogY
jőváhalYta,
a
Ó,rÚÁaryrat Képviselőtestülete a jelen megáilapodást testületi határoz:atával
szerződés
B6RS6DVIZ Zrt-t a közszolgáItatis teljesíúsérókii.lolt., és a Polgárírle:+.aít a
6.1

A

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

)nkormányzar Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k),

e

tárgyban született hatá-rozata(i)

a

jelen

egYÜtt érvénYes,
Jelen szerződés a szerzódésben megielölt mellékletekkel

a Ftk. és - e jogsntézmé.ryrtszabá|yoző Ielen szerződésben nem szabályozottkérdésekben
_
a V9., illetve a közműves ivóvizellatásról és a
egyéb hatályos iogrruúvotuur, ttitorrosen
foglalt

Korm,
köanűves szenrtyviaeúzetésrót szóló 3u:'lÓ5, (rv,5,)

rendelet

rendelkezések az irányadók,

Pamlény, 0o tr !,..Q.L,.,c,t

Miskolc, zan. november 29.
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