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az aIulítotthelyen

és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

|. E|őzmények, bevezető rendelkezések
s,5 (4) bek_e, _
I.1 Ahelyíönkormány zato1ől szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: ötv.;
szÓlÓ
,'utu^r"i * ötu. s.§'1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vn1azdálkodásrÓl
b)
bek,
1995. évi LVil. tv."1tovautiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, tovihbáaa,§ Q)
feladatának minősíti az adott telePÜlés
|ontja a helyi onkormányzat kötelezóen ellátandő
lakott területén

kÖzszolgáltatás
ivővízminőségű vízte vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővizellátás
f ormáj áb an tö

rt

énő me

g

s

zerve zé s ét é s ellátását,

hogY

rögzítik_ a fenti pontban kötelezően előirtközfeladat teljesítése érdekében -,
január 25, napján kelt
az onkormányzat más önkormányzatoWal együttműködve 1994.
az egyes állami tulajdonú
alapitő okiratial létrehozták a BoRSoDvÍz irt-t akként, hogy
ingxlanok örkorményzati tulajdonba adásaről szőlő jogszabáIy szerint az érintett
önkormányzatokrészéie aYagyőnátadó Bizottság döntése szerint Önkormányzatitulajdonba
gb
app ortálták,
adott he lyi v ízíkö zműv eket az Ú z e m e l t e t ő r észv énytáts as á a
2.1 Felek

az
Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításatőI ajelen megállapodás megkötéséig_
a
illetve
ónkormányzat,
alábbi bekezdósben eműett közbenső időszákot ide nem értve - az
látta el az ivőviz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szol gáltatás i fe l ad ato kat,
Felek a közbenső időszal<ra utalva rögzítik, hogy 2010. januir l_jére y9"::k:1?:,u_BORSoDYIZ Zrt,
Önkormányzat ráuta!Ő magatartásával hozzájáruIt aÍthoz, hogy a
Üzemeltető lássa el a
egyszemélyes tulajdonában á|Iő GW_Borsoaiiz l<t. helyett az
tovaUUiatU an az ívőviz szo|gá|tatási feladatokat,
bekezdésben
Felek megáIlapítják, hogy sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor, sem a fenti

ellátási, azaz
körütírt siotgáttito uattaÍ[o. nem foglal ták írásba a közöttük fennállÓ közfeladat
felek kifejezettenftgzítlk,
közszolgáItatási jogviszony gyakoroú rlftaImi elemeit, ugyanakkor

jogszabálYoknak
hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfeielően történt.
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkcitésére a Vgt. 9 §
bek. d) és e) pontjában ioglalt }ehatalm azás alapján koncesszió s pályazati ellarás nélkÜl
került sor, tekinteŰI uou, hogy u Megrendelő résztuIajdonosa (részvényese) az egYébként
kizárőIagosan önkorm ányzxoiíulajdonaban álló BORS oDvÍZ Zrt,nek.
3.1

A

jelenszerződéscélja, hogy a Megrendelő/Onkormányzatközfeladataként

aygt.4 § (2) bek.

meghatározott

formájában, az
továbbiakban a jelen

a) pontjában körülírt ivővizellátást közszolgáltatás

útján biztosítsa. (A

üze-meltető' áttut teljesített szolgáltatás
p ontban körül írt szolgáltatást s z o l gál t at á s na k v agy

sz

e

r z Ő dé s t ár gy án a

k nevezve, )

II. Megállapodás

Megrendelő a ygí. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7árgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében
en.
szer ző dé st köt a v á l t a t ko z ó v al a v o natko ző kö zf eladat elIátás a érdekéb
jogosult
azI.3. Pontban
kÖteles
és
A Vállalkozó a jelen szerződés aIapján kizárólagosan
terÜletén ellátni,
meghatfuozott s)olgáItatási tevéken}seget az Önkarmányzat közigazgatási

Ll A

teljesíteni.
ar
Vállalkozó jogosult az áItala nyújtott szolgáItatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági
terÜletén
közigazgatási
formájában Űgírutarorott szolgáitatási ellenértéket az Onkormányzat
jogi személyektől,.intézménYektől,
lakó _ aszolgá|tatást igénybevóvő - magánszemélyektől,
(vízdíj)beszedni.
szervezetektő1 (továbbúkbun, fogyasztők) szolgáltatási díjként

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közilzemi (szolgáltatási) szerződést
alkotni.
kötni, tovaÉbaa fogyásztőkkal kapcsolatos jogvis zonyía kányadő üzletszabálYzatot

A

szerződést a
létrejÖhet aszetződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy afogyasztókkal létesítendőjogviszony
a fogYasztő
kÜlÖnÖsen
magahrtásnak minősÜl
felek ráutalő magafurtásával Ú, Ráutul

A Közszolgáltató köteles törekedni ana, hogy a fogyasztőval kötendő közÜzemi

ő

valamint az
csatlakozást ponton keresztül történő víziközmú rendszerbe való csatlakozása,
állása.
önálló fogyaiztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

2.1 Szeruődő felek rögzítIk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkőzők,
különösen, a
berendezések, vizíkozÁílvek a közszolgáltató cég vagyonát képezík,

a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges iizikozművek (nyomvonalas, létesítmények,
berendezések, csatlakozási
szoigáttatás ellátásáhozrendeltéptiletek, építmények,technolÓgiai

porrát; és a szolgáItatásbabevont egyéb tárgyi eszközök,

vizlkÖzművek teljes kÖrŰ,
3.1 A Vátlalkozó feladata a szerződés tárgy!ú, képező közcélú
szőló 2112002. (IV,25,)
iolyamatos és szakszerű működtetése a vizliOzművek üzemeltetéséről
roVivvt rendeletben rögzítettkövetelményeknek megfelelően.
jogosult a szetződés targYaként
4.1 Vállalkozó a szerződés időtartama alatt kizárőlagosan
alapján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szalgá|tatások
alatt az Üzemeltetőt
megáltapitott szolgáltattisi aiiat< beszedéséie.A szetződés időtartama

a
kizárőlagos jog illeti meg, hogy az Onkormányzat közígazgatási terÜletén belÜl
az
fogyasÁktdi ,Zar^-óan jövedelemre tegyen szert. Akizárólagosság kiterjed arra is, hogY
kÖtÖtt
ü}Őmeltető az onkormányzat közígazgatási határain belül, a fogYasztőval
át b ő vít s e.
me g á1 ap o d ás alapj án b eköté s e ke t v é gezzen, szolgáItatás
1

kötelezeltséget vállal, hogy a je|en szerződés teljesítésébevont, vizikÖzműveket
jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés ren ráttaia alatt tulajdonosként a
díjak
kerJtí, karbantarlla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként kőzzétett
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felilítja, bővíti,

A Vállalkozó

megállaPÍtásáról
Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekot az érak
a díjat úgy kell
hogy
azzal,
szőlő 1990. évi LXV"Ú. t". s.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak
_ jogszabályi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson a
szolgáltatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a feIbasználói igényeknek megfelelve - a
és biztonságot 1ehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

kÖltségeket
vállalko zásba vont vizíközmi működtetése körében felmerÜlŐ
(hibaelh árítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
eszközök
a vállalkozó üzemeltetési tevékerryreg. körében igénybe vett m_úködtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eiuaínato és a megrendelővel
_ technoló giai színvonalúfej lesztésére,
me gállapodáson alapuló
és minőséget
a iattaívoza ákal alkalmazottlűgbízott a megfelelő biztonságú
azok szÜkséges
garantáIő szal<rrlai felkészülts égű szakemberek alkalmazására,

a) a
b)

c)
d)

képzé sére, tov ábbképzé s ére,
az izemeltetési jogviszony alapján

az ellátásfelelős önkormányzat tészérefizetendő

díjaka,

viziközművek
külön megállapod ása alapjén megállapodott és elfogadott
fejlesztésére,
s üzleti nyeresé gre,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányo

e) a felek

D

venni a kőzszo|gáltatás
szolgáItatási díjat csökkentő tényezőként kell f,rgyelembe
kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekaPott

A
ö

nko rmány zatí támo gatást.

ilI.

Díjaján|at, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

Ll Az ivóviz

árat a Megrendelő,
szoIgáItatás és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági

mint árhatőság

j o go su

lt me gáIlapitani,

(továbbiakban: dijajánlat) az
hatósági fuak megállapításához szükséges díjelőterj,esztést
15. napjáig a Vállalkozó írásban köteles
ármegállapítással ériritett évet megel őző éidecember

A

szolgáItatni.

_ valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gyakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva ui ónkormányzat

A

díjajántat

rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnél a céglulajdonát képező vízíközmű
a
díjszáÁítási módszer, illetve egységes díj kenil alka1mazásra
vonatkozásauun
hűtásakár r ö gzített szo lidaritás elvének me gfelelő en.
BÖúóDn ú zrt|"gfrJg."

/

KözszolgáItató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
(szoIgáltatási
díjkatkuláciőja'alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat

Az

ónkormányzat

a

díj akat), bn gy az a tár gy

év kezdőnapj átől alkalmazható

1

e

gyen,

2.1 Amewtyiben az Onkormányzat a tárgyév januér 10. napjáig a legmagasabb hatősági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasztan á, úgy a vállalkozó _ hatőságí ár hiányában - jogosult a közölt díjajánlatának
me gfe l e ő szo\gáItatási díj at f elszámitani, i l l etve érvényes íteni.
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági át
KÖzszolgáltatóval
megáIlapítására vonatkúo n"t i felróható mulasztásával összefliggésben a
jogosult
szerv szankciókat
ellenőrzésre
,".*b"n a fogyasztók megtérítésiigény.t, bármely
kártalanitani,
érvényesíten.,úgy a mulasitásban véikes Onkormányzar köteles az Üzemeltetű

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1

A VáIlalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladataí:

1,1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

közművek üzemeltetése az 1995. évi LVIL törvény ,,A
vízgazááIkodáJiól", valamint a 38lI995.(IV.5,) Korm. rendelet és a 2I|Z002,(IV.25-)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bíztositla, hogy

a

biztosítjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal tvővizvizsgálatokatvégez, ellenőrzi azizemeltetést,

mindenko ri minő s é g i kö vete l mé n y ek b etartását,
őI,
go ndo sko d ik a hálő zato n e 1ő fordu lő üzemi hib ák elhár ításár

köteles

a

közművek á|tal ellátott területen

az

ivóvízmennyiséget biztosítani a

rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,

elvégzt a folyamatos üzemvitel ferrftartásához elengedhetetlen karbantartási
alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat, szerződő felek megállapodása
szövetsége
karbantartásnak minősülnek ayiz- és csatornaművek országos szakmai
kiadvanYban
áItaI kiadott Targyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című

a rnunka, ami a
meghaíározott feftjííásnak nem minősülő munkák, valamint mindaz
a
számvitelí törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat
szer ző dés mel lékletétképezi,

kÖmYezetvédelmi,
L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, víziúgYi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasrtővédelmi és egyéb hatósági
kapcsolattartásról, illetve ezen ügy ek iníézésérőL
a
I.3.1 yéIeményeziaz ivővíz bővítési terveket (válIalkozőí hozzájárulás). Elvégzi

s ítése s etén),
kö zműegy eztetéseket (gáz, telefon, út, vi l lamo s energi a léte

elvégzi a
és a lakoss ágí fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelően
fe adato kat,
szo1gáltatás s al kap c s o l ato s l e o lvas ás i é s szár)|/lázási

I.4,1

A közületi

1

eseíIeges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásfuŐI,lehetőség
panaszost tájékoztatja,
szerint reldezéséről, a kivizsgálás eredm ényérőI a

1.5./ Gondoskodik

az

kÖt, beleértve
t.6,1 Váltalkozó a szeruődés teljes ídőtartamára felelősségbiztosításí szerződést
is.
akőmyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást

L7.1 Közterületen végzelt hibaelhárítási munkák elvégzéseután
ere

deti áIIap ot hely r e állrítás áró l

go ndo sko

dé sb

en köte

le

Vállalkozó kÖteles az

dni,

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáItatási szeruő

a

a

fogYasztővaI kÖtÖtt

s r ö gziteni,

tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjárÓl, nem
felrnerÜlt kÖltségek
rendeltetésszerű izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a
megtérítésikötelezetts égéről.

t,g.l Vállalkozó köteles

eredő károk megtérüléséhez
1.t0.1 vátlalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből

a-.Ía, hogy a
szükséges biztosítások meglioteséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
bizto síiási fedezet me giétéről me ggy őző dhes senek,

szerződés megkÖtésével,
L11.1 A Váltalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemí
jogait
akÖzműves iv.Ővíze|IátásárŐI
valamint a fogyasztóttáí up..olatos kötelezettségeit és
(N,5,) Korm. rendelet szabáIyozza,
és a közműves Szennyvíze|vőzetésről szóló 38llg95.

2.1

A Megrendelő feladatai:

peres eljárásokhoz
Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges
megfizetése nélkül
szükséges fogyasztókkal Úp"solaios adatszolgáltatást ellenérték
Váll atko z ó tészéreköteles telj esíteni,

2.Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
felÚjítás) a
az izemeltetésse1 összefliggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás,
ftzetése nélkÜl
feladathozszükséges mértéúga település közterületeit
hasznáIj a, i génybe ve gye.

az

külön ellenérték

szervek
Ónkormáiyzar koltsegvetésébe sorolt intézmények,költségvetési

szolgáltatásidíjhatralékárakészfi zetőkezességetvállal.
ásán alapulő) szolgáItatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány mógáilapod
megfizeíi.
2.3.1

Az onkormányzat kötelezí magát,hogy a

szeruődés fennáIlásának időtartama alatt áItala

(új benhazás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagy támogatás felhá sznilűávat) létesített
jelöli ki, feltév9, hogY az a|ább
vízlközművek hasznos ítására, izeme1tetésére aá Üzemeltetőt

Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerintíbasználati díj megflze_tésé.r.e..az
atámogatő az üzemelteló kijelölését nem e1lenzi,

|Űogatottberuházások esetén

Az űj

díjat illetően a felek már most
igénybe
n"^haladhatja meg aberuházáshoz az ónkormányzat által

beruhátzásra vonatko ztatott územeltetői használati

megállapodnak, hogy

-

vett saját erő mértékét, az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva.
Az Önkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhéaás lényeges folyamatairől az Üzemelreűt az esetleges használaíi megállapodástól
fri g getl enül táj ékoztaty a,

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö d é s re köte l ezette k.

Az egyittműködési

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaba:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltátása, megoldása;
a tetmészeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenny ezé s c sökkenté se stb. ) me goldásában val ó e gyüttműködés ;
a vizlközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vizkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatérozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlánási
időszakra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek, Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (külonösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült fo gy asztők a szo| gáItatási díjhátr aIékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetóse
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐI
számított 10 éves időtartamon beliil 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 féI részére,amely teher ésszeníenindokolja a szeruődés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
azomali ítatállyal, ha a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Yáltalkozó a szolgáltatás te§esítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1 Fetek

Az

a szerződést abban az

esetben mondhatják fe|

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ál<, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő maga/'zrtás
vágy k<irulmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biáosított a felmondást gyakorló fel.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenórdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétőL számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vállalkozó az üzemeltetésre vonatkozó jogosultságát elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rögzitetí, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.
a

4,1 A rendes felmondás gyakorlásának korlátozására'vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.

YII. Zár ő rendelkezés ek
1.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzitik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tfugyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni.

2.1 Ametnyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3,/ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben VáIlatknzó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészítí.

Az egyes rendelkezések érvény.telenségeesetén a szeuődés többi része étvényesmarad.
Felek az &vénylelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

rcndelkezéssel póto

lj

ák.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS ODYIZ Ztt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetérteft,
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arra, hogy az
onkor|mányzar képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatétrozatával jőváhagyta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

térgyban született határozata(i)

a

jelen

J

elen szerződés a szerződésben megj elölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogíntézménytszabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővizellátásról és a
közműves szenrryvízelvezetésről szőlő 38ll995, (IV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az irányadók.
Rátka,

Lai^;.

P.^,.

lg,,..

Miskolc, 20II. november 29.
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