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Kötötték egyrészrőI Pányok Önkormányzat
Székhely: 3898 Pályok, Fő u, 35,
tőrzsszim: . .5..?, .r:..1 .€., . ....
képviseletében:KisErzsébetpolgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODViZZrt,

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u,2,
cé ge gyzékszétm: 05 - 1 0-000 1 42
tepvi slreteben : F ic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke
mint üzemeltető/vátl alko zó v agy kazs zol gáltató

aza|ulirotthelyenésnapon,azalábbifeltételekszerint:
|. E|őzmények, bevezető rendelkezósek

A helyi önkormány zatoVlőIszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
szóló
vízgazdálkodásrÓl
a
alaPján
valamint az ötv. s§'ill bek-ben foglalt felhata\mazás
továbbá a a,§ (2) bek, b)
pontja,
a)
(2)
bek.
a.§
Vgt.)
1995. évi LVII. t.."1Lvauuiakban:
minősíti az adott telePÜlés
pontja a helyi cinkormányzat kötelezón eUátanaő feladatának
Ötn.) 8.§ (4) bek-e,

1./

lakott területén

ivővizelléíás kÖzszolgáltatás
ivővizminőségű vízre vonatkoző e|őírásoknak megfelelő
fo rmáj áb an tört énő me g s zerve zésété s ellátását,
előirtközfeladat teljesítése érdekében-, hogY
január 25, napján kelt
az onkormányzat más onkormányzato&a1 együttmúködve 1994,
akként, hogy az egyes állami tulajdonú
a|apítő okirattal |étrehozták a Boirsopviz Zrt-t

2.1 Fe|ekrögzítik

-

a fenti pontban kötelezően

érintett
oráunvzuti tulajdonba adásáről szőlő jogszabáIy szerint az
tulajdonba
döntése szerint ÖnkormánYzati
önkormány zatok rá)er" ayagyőnátadó Bizottság
énfiárs as á gb a app ortá]tták,
adott he lyi v ízlkő zműve ket azŰ z e m e l t e t ő r é szv

ingatlanok

o.,t

_
ajelen megállapodás megkotéséíg az
Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető a|apításíÍLőt
értve - az onkormányzat' illetve a
alábbi bekezdésben'emlíiett közbenső időszakot ide nem
az Üzemeltető látta e| az Ívőviz
területén lévő lakos.agi e, közületi fogyasztók részére
szolgáltatási feladatokat.
januar 1_jére :2"::k:1?:"u_*
Felek a közbenső időszaka utalva rögzítík, hogy 2010.
hogy a BORSODYIZ Zrí,
Ónkormányzat rűíalő magatartásával hozzájárilt aLthoz,
helyett aZ üzemeltető lássa el a
egyszemélyes tulajáonában álló GW-Borsoaiiz rn,
tJvaUUiat<t an az ivőviz szolgáItatási feladatokat,
sem a fenti bekezdésben
Felek megállapitják, hogy sem a BoRSoDVíz zrt. alapításakor,
fennálló kÖzfeladat e||átási, azaz
körülírt szolgáltatőrrattait o, nem foglalták írásba a közöttük
rÖgzítík'
közszolgáItatási

jogvis zony gyakorolt tartalmi elemeit, ugYanakkor felek kifejezetten

hogy az Üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9 § (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós páIyázati eljarás nélkül
kenilt sor, tekintette| arta, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizár ől ago san ö nko rm ány zatok tul aj d onáb an á1 l ó B O R S O DY IZ Zr1- nek.
3.1

A

jeíenszeruődés célja,hogy a Megrendelő/Onkormányzatközfeladataként
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás

meghatározott
formájában, az

üzemeltető által teljesitett szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körülírt szolgáltatást s z o l g ál t at á s n a k v agy s z e r z Ő d és t ár gy án a k nev ezv e.)
II. Megállapodás
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás elléttása érdekében i,izemeltetési
szerződéstköt a vállalkozóval a vonatkoző közfeladat elláíása érdekében,
AVállatkozó a jelenszerződés alapjánkízárőIagosan jogosult és köteles azI.3. pontban
meghattrozott siolgáltatási tevékenységet az Onkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,
teljesíteni.

A

Vállalkozó jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági ár
szolgáltatási ellenértéketaz Ónkormónyzat közigazgatási terÜletén
formájában
j
^rghutárorott
lakó a szolgáItatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, íntézményektől,
szervezetektói (továbbiakban: fogyasztők) szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni.

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szolgáItatási) szerződést
kötni, továÉbá a fogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyr a irányadő izletszabáIYzatot alkotni.

A

köteles törekedni arta, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzilzemi szerződést a
azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony létrejÖhetaszerződő
felek írásbá foglalják
-magatartásával
is. Ráutaló magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztó
felek ráutalő
csatlakozást ponton keresztül történő vízlközmú rendszerbe valÓ csatlakozása, valamirú az
önálló fogyasztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltató

2.1 Szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
berendezések, víziközmúvek a Közszolgáltató cég vagyonát képezik, kÜlÖnÖsen, a

szolgáltatós teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítménYek,a
szo|gáhatás ellátásáho z rendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási

pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tátgyi eszközök,

kÖrŰ,
3.1 A Váltalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélÚ vízikÖzművek teljes
(IV,25.)
folyamatos és szakszerű működtetése a viztközművek üzemeltetéséről szőlő 2I12002,
KöViVM rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően.

4.1 Vátlalkozó a szerződés időtartana alatt kizárőlagosan jogosult a szeruődés tárgYaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alaPján a hatősági árként
Üzemeltetőt
megállapitott szolgáltatasi ai3at< beszedéséie. A szerződés időtartama alaít az

kízérőíagosjog

illeti ffieg, hogy az

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyasztóktől származóan jövedelemre tegyen szert. Akízárőlagosság kiterjed arra is, hogy az
üzemeltető az Onkormányzat közigazgatásí hatátaín belül, a fogyasztőval kötött
m

eg

ál 1 ap o

d

ás alapj án

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szol gáltatás át

bő

víts e.

A

Vátlalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
beszedésévelbiztosítotí fedezet esetén - felűjítja, bővíti.

Felek rögzítik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az ánakmegáIlapításárŐI
szőlő 1990, évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadőnak azzal, hogy a díjat úgy kell
megállapítani, hogy az fedezetet nffitson - a jogszabáIyi követelményeknek, a jelen
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülő költségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a vállalkozásba vont viziközmű működtetése körében felmerülő
(hi

b

költségeket

ae lhárí tás, ké szenl ét, ü gyfé l s zol gáIaí síb.),

b) a vállalkozó

c)
d)

üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javításáta, az elvárhatő és a megrendelővel kötött külön
megállapodáson alapuló - techno lő giai színvonalúfej lesztésére,
a váIlalkoző áItal alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságű és minőséget
gararÍ;álő szakmai felkészültségű szakemberek alkalmazására, azok szükséges
képzés ér e, tov ábbképzé s ére,
az územeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részére ftzetendő
díjal<ta,

e) a felek külön megállapodása

0

alapján megállapodott és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos ijzleti nyereségre.

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkéníkell figyelembe venni a közszolgáItatás
teljesítéséhezbiztósított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,il]etve
önko rmány zati tétmo gatást.
III. Díjajánlat, hatósági ár, szolgáltatási díjak

A

I.1

és -kezelés díját, mint legmagasabb haíősági árat a MegrendelŐ,
t me gállapítani.

Azivővíz szolgáItatás

míníárhatőság

j o go sul

A

hatósági arak megáttapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlaí) az
ármegáltapítással érintett évet megel őző év december 15. napjáig a Vállalkozó Írásban kÖteles

szolgáltatni.

valamint az Üzemeltető alapítási könilményehe, illetve az eddig gyakorolt
díjmégilapításimódszerre utalva az Onkormányzat tudomásul veszi, hogY aZ
Úrrőttrt|rél a cégtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, llletve egységes díj kerül alkalmazásra a
BoRSoDVÍz zrt. alapításako r rö gzííettszolidaritás elvének megfelelŐen.

A

dijajánlat

-

Onkormányzat a Kózszolgáltató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapjarl, úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

díj akat), ho gy az a tár gy év kezdő napj átől alkalmazható

le

gyen.

2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemelreő hiteles értesítését)
elmulasztaná, így a Vállalkozó - hatősági ár hianyában - jogosult a közölt díjajánlatának
me gfe l e l ő szol gáltatásí díjat felszámítani, i l l etve é rvénye s íteni.

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megállapításara vonatkoző neki felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény,t, bármely ellenőrzósre jogosult szeru szankciókat
érvényesítene,úgy a mulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.

Felek már most

IV.
1.1

A Vállalkozó

A

Vdllalkozó, illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerűhasznáIatről

biztositja, hogy

a

gondoskodni, ennek keretében:

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vízgazdálkodásról", valamint a3811995.(IV.5,) Korm. rendelet és a2ll2002.(IV.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2í12002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellenőrzí az üzemeltetést, a
mindenko ri minő s é gi kö vete lm én y ek b etartás át,
go ndo sko d 1k a hálő zato n e l ő fo rdul ó üzemi hib ák elhárításár ől,
köteles a közművek áItal ellátott területen az ivővízmentlyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferufiartáséú:roz elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapjart
karbaníartásnak minősülnek a Yíz- és Csatornaművek Országos Szakrnai Szövetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban
meghatározott felűjításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, arni a
szárnviteli törvény szerirí. karbantartásnak minősül, Hivatkozott szabályzat a
szerző dés mellékletétképezi,
L2,1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcsolattartásról, illetve ezen ijgy ek intézéséről.

t.3,1 Yéleményezi az lvővíz bővítési terveket (vállalkozőí hozzájárulás). Elvégzi a

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

és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
szol gáltatás s al kap c s o ato s l e o l vas ás i é s számláaási fel adato kat.

1.4,1

A közületi

1

i.5,/ Gondoskodik az esetleges fogyasztői panaszok, reklamációk kivizsgálásánőI,lehetőség
szer ínt rende zé s érő l, a ki vizs gá1 ás eredm ény ér ől a p anaszo st táj éko ztatj a,

/

I.6.1 Vállalkozó a szerződés teljes időtartamara felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást,továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

.l

Közterületen végzett htbaelhárítási munkák elvégzése után
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
I.7

I.8,1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatási szer ző désb en köte

le

a

Vállalkozó kóteles az

a

fogyasztőval kötött

s rö gz íteni .

I.9,1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszerű územeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
me gtérítésikötelezettsé gér ől.

I.10.1 Váttalkozó saját költségére gondoskodik az územeltetésből eredő károk megtérüléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
b i zto sítási fedezet me gl étérő1 me ggy őző dhe s senek.

I.í1.1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közűzemi szerződés megkÖtésével,
valamint a fogyasztőtkál kapcsolatos kötelezettségeit és jogait aközműves ivővizellátásánÓI
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3811995. (IV,5.) Korm, rendelet szabálYozza,

2.1

A Megrendelő feladatai:

2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáItatási szeruődésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vállalko zó részéreköteles telj esíteni,

2.2.

lA

Me gr e nd e l ő kötel ezetts é get v áIIaI, ho gy

az izemeltetéssel összefliggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felÚjítás)

a

feladathozsztikséges mertékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
használj a, i génybe ve gye.
az óit orÁaiyror koltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváIlal.
díjat
a koit<ifotyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási
megftzeti,
.l Az 1nkormányzat kötelezí magát, hogy a szerződés fennállásán ak időtartama a7att általa
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített(Új beruhazás) és tulajdonát kéPező
viilkozművek hasznosftásáía, üzemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve, hogY az alább
illetve
megbatározott mértékszerinti hasznáIati díj megflzetésére az Üzemeltető váIlalkozik,
ellenzi.
táÁgatott beruhánások esetén atámogatő az ÜzemeltetőkijelöIését nem
2,3

beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően a felek már most
által igénYbe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg aberuhézáshoz az Ónkormányzat

Az űj

5

/

vett saját erő mértékét,azújberuházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIatiidőtutarnához
arányosítva.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruhézás elhatátozásakor, illetve a
beruházás lényeges folyarnatairól az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fi i g getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre köte l ezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az

a különösen

elszfund,ás

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízmínőségiproblémákfeltaúsa, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasznáIására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zertny ezés c sökkentése stb, ) me gol dás ában való e gyüttműrkö dé s ;
a viziközművek állapotáta, meghibásodására uíalő jelzések, észrevételek közlése,
haváría események bejelentése , azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo ganato sítása;
a fogyasztók vízdíjfizetésíhajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerínti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszakra számított szolgáItatási dij legalább ll3-ával 90 napot meghaladó ftzetésí
késedelembe esnek, Az Önkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült f o gy asztők a szol gáltatási díjhátr al ékukat c s ö kkent s ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláirásátől
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítése lehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére, amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a szerződést abban az

esetben mondhatják fel azonnali húáIlyal, ha a VáIlalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vál l al ko z ó a szolgáItatás telj es ítéséve l nyilvánvalóan felhagy.

Az

azowtali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez Íntézett Írásos nYilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magalartás
vágy körülmény megszüntetésére kellő póthataíidőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

.1-

r'

3,/ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fé| szeruődésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől szélmított10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a)

a Vállalkozó szeruődésszegése esetén, ha
a Vál l al ko z ó az územeltetésre vonatkozó

b)

a

j o go

sults ág át elv e

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vállalkozó kizárőtagos szolgáltatási jogát az Önkormányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenftgzített,az Ónkormányzat együttműködési
kötel ezettsé gének a me gszegéséttanús ító körülmény b eáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási ídő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Ításban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszintetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
1.1 Szeruődő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások ítján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rcndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban úgzíteni,amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képeznl

2.1 Amernyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére targyalásos űton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izeme\tetési szerződés módosítását igényli, Űgy e
kérdéskörben Vóltalkozó a Megrendelővel tartént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén aszerződés többi része érvényesmarad,
Felek ai érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4./

r

endelkezés sel pótolj ák,

A B6RSQDVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő ftgziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (ar-ak aláírásat
megelőzően) a BORS ODVÍZ Zrt.Igazgatósága megttrgyalta és azzal egyetértett.
5,/

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatáIyba, tekintettel arra, hogY az
ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváhaEYta, a
B9RS6DVIZ Zít-t a közszo\gáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született határozata(|)

a

jelen

Ielen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

-

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabáIyoző
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízelláásról és a
közműves szewtyvízelvezetésről szőlő 38lI995, (IV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

pányok, .4.a,'!.4..
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RSoDV
Ficsor Miklós

Panyo

Igazgatőság elnöke
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