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képviseló: Boros_Leskó
ön*ormányzata (3925 Prügy, Kossuth L. utca 3,,

(gg24 Taktakenéz, Béke utca 9., kéPviselŐ: Molnár
Tibor), mint MegrenJelók (továbbiakban: Megrendelők)
u.2., cégjegyzékszám: 05_09_008638, Adószám:
GW_Borsodvíz Kft, (g527 Miskolc, Tömösi
ügyvezetó), mint korábbiVállalkozó
12573084_2_05, ,rer]"ú"ro, Éicsor Miklós
05_10_000142, Adószám:
B9RS9DViz zlt. (3527 Miskolc, Tömösi u.2., égjegyzékszám:
kÖzÖtt az alulírott
Vállalkozó
cegvei'etój, mint
11o72og2-2-o5. kéúseto:Hamon nttiiane
napon és helyen, azalábbi feltételekkel:

f"'á?*""uz Község önkormányzata

és..korábbi Vállalkozó (GW-Borsodviz
Szeződő felek megállapítják, hogy Megrendelőkszeződés
jött létre a Megrendelők kÖzÖs
Kft.) között 2008. .áűui ir. napjan úráróiútesi
n,
kt axeÁaz v ízmű ü zem e ltetés e tá rgyába
ező pü ó
rái o n at iép
i
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2.Felekrögzítik,hogyaközművag_yolhatékonyabb.működtetése,aköltségekhosszútávú
gonsoőviz ii.lgázgatosaga 4t2OO9.10-12 határozatával a csökkentése éroexéotn-"
hogy a BoRSoDVízzrt,2010,január 1,
Felügyelő Bizottság egyetértésével_..indítványolta,
tevékenYséget. Felek
Kft.-tól ter;es kÓÚen u"gy" áTa.szolgáltatási
napjával a GW-Boisoáui,
-]Jöorn
2009'
elóreláthatólag
óon§oóúíz"2rt. közgyúlése
rögzítik, hogy
"
"
decemberében dönt.
hogY 2010. január 1'

abban,
3. Felek a jelen szezódés 2. pontjára tekintettel megállaPodnak Kft, helyett a BCRSODVIZ
a Gí/r/_Borsodvíz
napjától az t. ponto"n m"gnát árőzottiárüt"t"n

Zr1. üzemeltessen.

1, pontjában meghatározott üzemeltetési
4, Felek egyetértő aláírásával a jelen szerződés
Úgy módosítják' hogy
szerzódést a 3. pontban rögzített áianyváltozásia .tákintettel
Megrendetők teÜ]etén találhatÓ'
Megrendel ők 2o1o.- január 1. na.pjátől u."r'"rÜiero"-dják
mint Vállalkozónak a
Zrt,_ne6
közös tulajdonukat képező yilmg.y9i á B9RS6DVíZ
9,§, (2) bekezdés e, pontja alapján,
vízgazdálkodásról .roú'tgss, évi LVll. torveny

5.Szeződőfelekrögzítik,hogya3,pontbanrögzítettalanyváltoz3'n9Térintiaz,l'pontban
azok.változatlan tartalornrnal maradnak

megjelölt üzemeltetési szeződé.."gyJ;;ongáit,
között,
r"ni'ú"gr"ndelők és a BoRSoDvíZZrt. mint Vállalkozó

hogy 2010, januárl,.napjától a jelen
6. Szerződő felek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
eredő GW-Borsodvíz Kft,-t
szeződés 1. pontjában meghatározott Ümeltetési sr"áóoeroól
a BoRSoDvÍZZft. átvegYe' illetve a GWillető jogokat teljes korűen, iáltozattan tártátómmar
változatlan tartalomrnal átvállalja'
Borsodvíz kft.-t terheló kötelezett.eg"ü i"rjes körűen,

jelen megállapodás hatálya megszűnik és
szerződő felek megállapodnak abban, hogy
tekintik
felek a jelen megállapodás l.. poruáoan móóáatar.o,otit,try|!"§s.,i_szeződést
a BoRSoDViz z1. közgyűlése a
érvényesnek,aooán a nem vart eséioen, ".énnyiben
a,
iroigá ["tas i ievékenység átvéte léi ne m tá m og atj

7.

átolvasták, közösen
Felek jelen megállapodást
mege§yezőt ídák alá,

mindenben
értelmezték és mint akaratukkal
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határozatával
Prugy Község Képviselőte stüleéq|P1.Cr'r,.$..rú

jóváhagyta.

A ielen

Község
megállapodást Taktakenéz

határozatával jóváhagyta,
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