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az alulir

ott

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatohől szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötn.) 8.§ (4) bek-e, valamint az ötv,8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alaplarl - a vizgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek, b)
pontja a helyi önkormányzat kőte|ezően ellátandó feladatanak minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővíz minőségű vizre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivővizellátás közszolgáltatás
formáj ában történő me gszervezé sét é s ellatását.

Felek rögzitlk _ a fenti pontban kötelezően előirtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más önkormányzatoka1 együttműködve 1994. január 25. naPján kelt
alapítő okirattal léttehozták a BoRSoDvÍz zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásaről szőlő jogszabály szerint az érintett
<inlormányzatok részérea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott hely i v ízikö zműv eket az U z e m e l t e t ő r é szv énytárs as ágb a app ortálták.
2.1

Felek megállapitják, hogy az (Jzemeltető alapításától a jelen megállapodás megktitéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Onkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szol gáltatási

fe 1 ad ato

kat.
időszal<ra

utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat ráutalő magatartásával hozzájárilt atlhoz, hogy ? BORSODVÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borso dvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
to vább i akb an az iv óv iz szol gáltaíás i fe l adatokat.
Felek a közbensó

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt, alapításakof, sem a fenti bekezdésben
körülírt szolgáltatő váltáskor nem foglaltákírásba a közöttiik fennálló kőzfeladat ellátási, azaz
közszolgáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítik,

a jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgá|tatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése
megfelelően történt.
megkÖtésére a Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés
pálryázati e\árás nélkül
bek. d) és e) pontj aain roglutt éttrátatm azás alapján koncesszió s
(részvénYese) az egYébként
került sor, tekinte tte1 arra, rrogy u Megrendelő résztulajdonosa
íZ Zrt- nek,
kizár őlago san ö nko rm ány zato{ íul aj do úb an á1 ó B o R S o Dy
1

3.1

A

jelen szerződés célja, hogy a Megrendető/Ónkormányzat

közfeladataként meghatározott

formájában, az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővíze\IéúástközszolgáIíatás
(A továbbiakban a jelen
üzemeltető áttut t.ti.iitetl szoLgáItatás útján biztosítsa.
nevezve,)
pontban körülírt szolgáltatást szoígáltatásnaiikvagy szerződés tárglának
II. Megállapodás

a szerződésben meghatározott
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján
elléúásaérdekében Üzemeltetési
időtartamíg a szerződés"targyaként meghatározott szolgáltatás
eladatellátásaórdekében,
szerződés{küavállalkozóialavonatkozőközf
jogosult és kÖteles az I- 3. Pontban
kizárólagosan
alapján
jelen
szerződés
A Vállalkozó a
közígazgatási terÜletén ellátni,
meghatározott szolgálbtási tevéken}seget a, órkor*ányzat
teljesíteni.
legmagasabb hxősági ár
Vállalkozd jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenél,tékeként
kÖzigazgatási terÜletén
formájában meghatározott szo]rgiltutari .ll"nértéket az Onkormányzat
_
személyektőI,.íntézményektől,
lakó _ a szoigáItatást igénybevevő rrLa+át§zeméry9k1o_1,,joei
díjként(vízdíj) beszedni,
szervezetekto1 1továbbákűan: fogyasztók) szolgáltatási

A

(szolgáltxási) szerződést
Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .kÖzilzemi
jJgviszonyra ÍránYadő izletszabáIYzatot alkotni.
kötni, továbbá u rogyZJtakkal kapcsolatos

A

A közszolgáltató

köteles törekedni arra, hogy

a fogyasztőval kötendő köz:üzemi szerződést a

jogviszony,létrejöhet a szeruődő
felek írásba foglalják azzal,hogy a mgyasidld<al léiesítendő
különösen a fogyasztő
felek ráutaiő magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül
való csatlakozása, yalamirft az
csatlakozási ponton keresztül történő vízikozÁű rendszerbe
rendelkezésre állása,
o.rarro fogyaiztőimérőhely kialakítása és a közszolgáltató

sziikséges eszközök'
2.1 szeruődő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
vagyonát kéPezík,külÖnÖsen, a
berendezések, vízíközűíivek a Kozszolgálíaű cég

(nyomvonalas létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges v-íziközművek
csatlakozási
technológiai berendezések,
szolgáltatás ellátásáholzrendelt épriletek, építmények,
ponót; és a szolgáItatásbabevont egyéb targyi eszközök,

képező közcéIu vizíközművek teljes körű'
3.1 A vállalkozó feladata a szerződés tárgyéú.
tizemeltetéséről szőlŐ2I12002, (IV,25,)
folyamatos és szakszetű működtetése a vízikőzművék
rovivvt rendel etben r ö gzített követelményeknek me gfelelő en.
tárgYaként
jogosult a
.szeruődés
4.1 Váltatkozó a szerződés időtart ama alatt kizárőlagasan
siolgáItatások alaPjan a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
tt szo|gáItatasi aijat< beszedéséie. A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
megállapíto

jog illeti ffi€g, hogy az

Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyasz|őktőÍ siármazóan jövedelemre tegyen szert, A kizárőIagosság kiterjed arrais,hogY az
üiámeltető az Onkormányzat közigazgatási határain belül, a fogyasztőval kötött
me gál l ap o d ás alapj án b e kö té s eke t v é gezzen, szolgáltatás át b ővít s e.
kizárőlagos

Váltalkozó kötelezeltséget váIlal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sáerződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
kezelÍ, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felűjítja, bővíti.

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállaPÍtásárŐI
szőlő 1990, évi LXV[. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat ÚgY kell
jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabáIyi követelményeknek, a
szeiződZsnek, illetve a fe\használói igényeknek megfelelve - a szolgáItatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységek kifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a

vállalko zásba

vont vizlközmű

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

(hib ae lhárí tás, ké szenl ét, ü gyfé l s zolgál at stb,),

üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett műkÖdtető eszkÖzÖk
működtetésére, javitására, az elvárható és a megrendelővel kÖtÖtt kÜlÖn
me gállapo dáson alapuló _ techno lő gíai színvonalúfej l e szté sére,
a |,altaikoza iltal alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantálő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges

b) a vállalkozó

c)
d)

képzésére, továbbképzé sére,
az- izemeltetési jogvi szony alapjan

díjakra,

e) a"felek külön megállapodása

D

az ellátásfelelős önkormányzat részétefizetendő

alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek

fejlesztésére,
ijzleti nyereségre.
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos

szolgáltatásí díjat csökkentő tényezőkéntkell figyelembe venni a kÖzszolgáItatás
illetve
teljesítéíéhezbiztősított, a kciltségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,

A

önkormány

1.1

zati tátmo gatást.

Azivővíz

mint árbatős ág

ilI.

D íj aj án

lat, batős ági ár, szolgá|tatás i díj ak

MegrendelŐ,
szolgáLtatás és -kezelés díját, mint legmagasabb Í,ntősági áraÍ a
j o go

sult me gáIlapítaní,

díjajánlat) az
hatósági árak megállapításához szikséges díjelőter.lesztést (továbbiakban:
kÖteles
irásban
Vállalkozó
ármegalla:pítással eriítettévet megel őző év december 15. napjáig a

A

szolgáltatni.

* valamint az üzemeltető alapitási könilményeire, illetve az eddig gYakorolt
hogy aZ
díjmLgilapítási módszerre utalva ui ónkormányzat tudomásul veszi,

A

díjajánlat

ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező víziközmű rendszerbe csatlakozott
alkalmazásra a
kerül
díj
egységes
vonatkozás ában egfségős díjszarnítási módszer, illetve
g ÓRS oov íz zrt. álutásakór r ő gzítetí szolidaritás elvének me gfel el ően.

ónkormányzat a KözszolgáItató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy koteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátőI alka\mazható legyen,

Az

2,1 Amennyiben az ónkormányzat a tátgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megátlapitására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elúlasitaná, űgy a Vállalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjajánlatának
me gfelel ő szo l gáltatás i díj at felszámítani, il letve érvényesíteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
i felróható mulasztásával összefiiggésben a Kózszolgáltatóval
megáIlapítására vonatkúo
"it
szerv szankciókat
.r.áb.r, a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult
(Jzemeltetőt kártalanítan|
érvényesíten.,úgy a mulasitásban véikes ónkormányzal köteles az

Felek már most

IV. A Vállalkozó, illetve
I.1

A Yállalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatai:

1,1./ Köteles a rendeltetésszení hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

közművek üzemeltetése aZ 1995. évi LVIL törvény ,,A
vízgazááIkodáiiól", valamint a38lI995.(IV,5,) Korm. rendelet és a2ll2002,(IY,25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítja, hogy

a

bizto sítja az űzemelteté s

lyamato s ságát és biztonságát,

fo

megfelelŐ
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25,) KöViVM rendeletnek
i:zemeltetést,
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivőviz vizsgáIaiokat végez, eilenőrzi az
mindenkori minőségi követelmények betartását,
őI,
go ndo sko d ik a hálő zato n e ő fo rdul ó üz em i hib ák elhár itás ár
a
köteles a közművek által ellátott tenileten az ivővízmewtyiséget biztosítani
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferríartásához elengedhetetlen karbantartási
a|aPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
yíz- és csatornaművek országos szakrnai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
áItal kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadvanYban
a munka, ami a
meghatározott feluj|ásnak nem minősülő munkák, valamint mindaz
a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat
1

szerződés mellékletét képezl

kÖmYezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízÜgYi,
szervekkel való
hatósági
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb
kapc solattartásró l, i l letve ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
t.3.1 yéleményezi az ivőviz bővítési terveket (vállalkozóí hozzájárulás).
esetén),
közmőegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítés

megfelelŐen elvégzi a
1.4,1 Aközületi és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének
kat,
szol gáltatáss al kap c s o ato s l e o lvas ás i é s számlázási fel adato
1

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásárÓI,lehetőség
táj éko ztat1 a,
szerint rcndezé sérő|, a kiv izsgál ás eredmény érő l a p anaszo st
1.5,/ Gondoskodik

az

l

L6/ Vátlalkozó a szerződés teljes td,őtartamára felelősségbiztosítási szerződ,éstköt, beleértve
akömyezetvédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.

L7,l Kö^enileten végzeíthibaelhárítási munkák
eredeti

á1 l

ap

ot hely r e álIítás áró

1

elvégzéseután

gondo sko dni.

1.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

szolgáltatási szerző désben köteles rögzíteni.

a

Vátlatkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

I.9,1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés rnódjáról, nem
rendeltetésszeru üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
me gtérítésikötelezettsé gér ől.
I.10,1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik az üzemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arua, hogy a
b i zto s ítás i fe dezet me gl étérőI me ggy ő ző dhe s s enek.

Ln,l A VáIlalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szeruődés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásáről
és aközműves szennyvízelvezetésről szóló 38lI995. (N.5,) Korm. rendelet szabályozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

a

lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
sztikséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegftzetése nélkül
2.1.1 Megrendelő

Vállalkozó tészére köteles teljesíteni.

2.2.

lA

Me gr

en

d e l ő kötel ezetts

é get

v

állal,

ho

gy

az ijzemeltetéssel összefliggésben (különösen

hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
feladathoz szükséges mértékiga település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkül
használj a, i gényb e ve gye.
az Onkormányzat költségvetésébe sorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáItatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváIlal.
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő) szolgáltatási díjat
megftzeti.

Az Önkormányzat kötelezi

magát, hogy a szeruődés fernáIlásának időtartama alatt általa
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített(űj beruhazás) és tulajdonát képező
vízlközművek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogy az alább
2.3.1

meghatározott mértékszerinti haszná|ati díj megftzetéséreaz (Jzemeltető váIlalkozik, illetve
támogatottberuháuások esetén atámogatő az Üzemeltető kijelölését nem ellenzí.

Az új beruházásra

vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően a felek már most
hogy
az nemhaladhatja meg a beruházáshoz az Ónkormányzat álíal igénybe
megállapodnak,

vett saját erő mértékét, az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva,
Az Ónkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
ben:hazás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges basznáIati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (itletve aszerződés megszűnése esetén az elszámolás
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek.

Az

együtíműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaka:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zennyezés csökkentése stb.) megoldásában való együttműködés;
a vizíközművek állapotáta, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
ltavária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szd,gáltatási

díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;

a

fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgóltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy szám|ánási
időszakra számított szolgáltatási díj legalább 1l3-áva1 90 napot meghaladó fizetési

késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesült fogyasztók a szolgáItatási díjhátralékukat csökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
szélmitotí10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozáS
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére, amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

l./ Jelen

2.1 Felek

a

szeruődést abban az esetben mondhatják fel azowtali hatállyal, ha a Vállalkozó az

üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra keül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézeítírásos nyllatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vágy ktirülmény megsziintetésére kellő póthatáridőtbiztosított a felmondást gyakorló fél.

V

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő túzésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszünte tni a szerződéskötésétől számított 10 éves idótartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szetződésszegése esetén, ha

a Vállatkozó az üzemeltetésre vonatkozó jogosultságát elveszti.

b)

a

Megrendeiő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizfuólagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rögzített, az Onkormányzat együttműkÖdési
kötelezetts é gének a me gszegését tanús ító körülmény be ál l.

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

A

YII. Zár ő rendelkezések

Ll

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketes problémakat megkísérliktárgyalások Űtján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, arnelY
f,rgyelemmei tind,ezni, és
"rrrr.k
rógailapoaások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogjak kéPezni-

2,1 Amennyiben a szeruődő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Úton, egyeztetések
Városi
keretén ueút :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
ki.
Bíróság, illetve a Bbrsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik

3,1 Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igénYli, ÚgY e
kérdéskörbán Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés alaPján
előkészíti.

4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek Ű' e*enyelen rendelkezést hatályos, gazdaságil,ag lehetősé g szerint egYenértékú
r endelkezés

s

el póto

lj

ak.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalméí,
megel|zően; a nons oDyíZ Zrt.Igazgatőságamegtfugyalta és azzal egyetértett.
5./

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel,arra, hogY az
jőváhagYla, a
Órkor.aryrat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgáItatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
aláírásáraf e|hatalmazta.
Az ónkormányzar Képviselőtestületének e tárgyban született határozata(I) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).
6.1

A

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménfiszabáIyoző egyéb hatályos jogszabalyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szennyvizelvezetésről szőlő 38ll995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.

Miskolc, 20ll. november 29.
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

