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Kötótték egyrészről

másrészről BORSODVIZZrt.
székhely: 3527 Miskolc, Tömösi
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5
zékszám.
cégegy
képviseletében: Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke
mint üzeme ltető/vállalkozó vagy köz szolgáltató

az alulkotthelyen és naporr, az alábbi feltételek szerint:
I.

Előzménye§ bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokról szőlő t99o. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) s.§ (4) bek-e, valamint az ötv. s.5-1:) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - avizgazdálkodásról szóló
1995. évi LYII. tv.-(továbbiakban: Ygt.) 4 § (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adoít telePÜlés
1./

lakott területén

ivővizminőségű vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővizellátás, valamint
szennyvizkezelés
közszolgáltatás

formáj áb an történ ő megszerv ezésétés ell átását.

Felek rögzitik- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az Onkormányzat más onkormányzatohkal, együttműködve 1994. januar 25. napján kelt
alapitő okiraá leftehoztík a BoRSoDvu zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló jogszabály szerint az érintett
onlormányzatokrészéie ayagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott helyi víziközműv eket az Üzemeltető részvénytarsaságba apportáltak.
2.1

Felek megállapttják, hogy az Üzemeltető alapitásától a jelen megállapodás megkotéséig - az
alábbi bekezd3sben emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
teniletén lévö lakossági és koztileti fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta el az ivőviz
szalgáhatásiésaszennyvizkezelésifeladatokat.
Felek a közbenső időszakra utalva rögzitik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatva az
ónkarmányzat ráutalő magatartásával hozzájáűit ahhoz, hogy a BORSODVa Zft.
egyszemél'yes tulajdonában állő GW-Borsodva Kft.. helyett az Üzemeltető lássa el a
tovaUt

i

at<t

an az iv őv

iz szolgáltatási

és szennyv ízkezelési fel

ad

atokat.

Felek megállapítják, hogy §em a BORSODVÍZ Zrt. alapitásakor, sem a fenti bekezdésben
azaz
korulírt ,átgaituio váltiúor nem foglalták írásba a közötttik fennálló kozfeladat ellátási,
rÓgzkik,
kifejezetten
kozszolgáltúsi jogvis zony gyakoroú tu.tul-i elemeit, ugyanakkor felek
i;;y ; ün*átőa szog{Úaása folyamatos, és a nyújtott teljesítésea jogszabályoknak
megfelelóen történt.

hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkotésérea V9. 9 § (2)
Szerződőfelek megáltapítják,
"foglatt
étnátatm azás alapján koncessziős PáIYiaati eljárás nélki,il
bek. d) és e) ponijaba"
keillt sor, tekintette:l arra, togy u Megrendelő résáulajdonosa (részvényese) az egyébként
Zrt-nek.
Inzárőlagosan önkorm ányzato{tllajdoriában álló BORS oDv]Z
3./ A

jelen szerződéscélja, hogy aMegrendelő/Onkormanyzat kozfeladataként rneghatározotl
a Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ivóvizellátást,

aVgt4§(2)bek.b)pontjábankörülírtszennyvízkezelést
Űtján biztosítsa. (A
kozszolgáltatás formáj ábat\ az üzemeltető által teljesitett szolgáttatás
vagY szerződés tárgtának
további;kban a jelen pontuán körülírt szolgáltatást szolgáltatásnak
nevezve.)

IL Megállapodás
rendelkezései alapján a szerződésben meghatározntt
érdekében Üzemeltetési
időtartamig a szerződésiárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása
érdekében.
szerződést-köt a váltatkozóűt a vonatkozó közfeladat ellatása
jogosult
és köteles az L 3, pontban
A Váltalkozó a jelen szerződés alapjánlazáről.agosan
ellátni,
Á",giuta*rott sroQaltatási tevékenységet az Onkormányzat közigazgatási terÜletón
teljesíteni.
1.1

h Megrendelő a Vgt. Hivatkozott

ár
A Váttatkozójogosult az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági
területén
közigazgatási
iármájában ű{nuta*iott szolgáititási ellenért éket az Onkormányzat
jogi személy:kq! intézményelctól,
lakó - a szolgáltatást igénybevevő - magánszeme]v9.ttri!
(vizdij, szennyvíz_ és
szewezetektú 1továbúatban: rogyasáoB szolgáltatási díjként
csatornadíj ) beszedni.

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasáókkal .kö^izemi (szolgáltatási) szerződést
kotni, tova[ba afogy"asztőkkal kapcsolatos jógviszonyrairányadó úzletszabálYzatotalkotni.

A

a
koteles törekedni arra, hogy a fogyasztóval kötendő közÜzerni szerződést
a
szerződő
felek írásbá foglalják azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony_létrejohet

A Közszolgáltató

fogYasáó
felek ráutalő magatartásával ir. Rár'rtulő magatartásnak minősül külÖnÖsen a

valamint az
csatlakozási ponton keresáül történő viziközmű rendszerbe való csatlakozása,
állása,
onálló rogyas"toi mérőhely kialakítása és aKözszolgáltató rendelkezésre

a

szolgáItatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
kúlönösen, a
berendezések, vízikozrriűvek a kózszolgáItató cég vagyonát képezik,
,Átgaruta, teljesítéséhezszükséges Úzikozművek (nyomvonalas létesítménYek,a
berendezések, csatlakozási
szoígáltatás ellátisáho z rendeltéptilúk, építmények,technológiai
poÓg és a szolgáltatásbabevont egyéb tárgyi eszkózök,

2.1 Szerződő felek rögátlk, hogy

/

L

Váttalkozó feladata a szerződés tárgyát képező kOzcélű vízlkózművek teljes körŰ,
3.1
folyamatos és szakszeű műkodtetése a viziközművek üzemeltetéséről szóló 2l/2002. GV.25,)
KöviVM rendeletben rögzitett követelményeknek megfelelően,
4.1 VáIlalkozó a szerződés időtartama alatt kizárólagosan jogosult a szerződés targyaként
definiált szolgáItatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapján a hatósági árként
megállapított szolgáltatasi ai;at beszedésére. A szerződés időtartama alatt az Uzemeltetőt
u,:zarólagos iog ittetl frog, hogy az Ónkormányzat közigazgatási területén belÜl a
fogyasztókt ő| siármazóan jövedelemre tegyen szert. A klzárőlagosság kiterjed atra is, hogY az
fogYasáóval kotott
üiőmelteta az önkormanymt közigazgatási ltatárain belül,
megállapod ás alapjánbekötéseket v égezzen, szolgáltatását bővítse.

a

A IláIlalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket

jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a
_
árként közzétett dijak
hatósági
kezeli, karbantaftja, és a 1ogszabályoknak megfelelő
_
beszedésével biztosított fedezet esetén felújítja, bővíti.
Felek rögzitik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkotésekor az árak megállaPitásáről
szóló 1990. évi LXV11. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
jelen
megállapltani, hogy az fedeiaet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a
minőségét
szerződ|snet , ittetó a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatá§ magas
kÖltségekre,
felmeniló
körében
és biáonságot lehetövé tevő tevékenységekkifejtése
ráfordításokra és egyéb kiadásokrq így krilonösen:
5./

a)
b)

c)
d)

a

vállalkozásba vont vizlkőzmű működtetése körében felmenilő kÖltségeket

(hibaelharítás, készenlét, ugyfélszolgálat stb. ),
a vállalkozó üzemeltetési ievékenysége körében igénybe vett működtetÖ eszkozÖk
megíendelővel kÖtÖtt lnilÖn
működtetésére, javítására, az elvárható és
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalú fejlesxésére,
a |,alit ora áhal atkalmazottlmegbizott a megfelelő biáonságú és minőséget
garantáló szakmai fetkészriltségu szakemberek akalmazására, azok szükséges

a

képzésére,továbbképzésére,
az- űzemeitetési jogviszony alapján

az ellátásfelelős önkormányzat részérefizetendő

dijal<ra,

lctilon megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesáésére,
a iratékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre.

e) a felek

9

szolgáltatási díjat csökkentő tónyezőként kell figyelembe venni a kőzszalgáltatás
teljesítéiéhezbixósított, a koltségek ellentételezésérekapott koltségvetési,illetve

A

önkormány zati támo gatást.

IIt Díjajánlat, hatósági

Ll

ár, szolgáltatási

díjak

ivővíz szolgáltatás és szennyvizelvezetés, szennyviztisztitás, és -kezelés díját, mint

^z
hatósági árat aMegrendelő, mint árhatóság jogosult megállapítanilegmagasabb

A

hatósági árak megáltapitásához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: dijajánlat) az
ármegállalítással érintett évet megelőző év december 15. napjáig aVállalkozó Írásban kÖteles
szalgáltatni.

/

tönilményeire, illetve az eddig gYakorolt
dijajánlat _ valamint az üzemeltető alapitási
tudomásul veszi, hogy az
dijmegállapítási .ádr".rr. utalva ; onkormányzal
képező viziközmú rendszerbe csatlakozott Önkormányzatak
-aiuaűrtasi
uzemeltetőnet a cegnl*donát
a
módszer, illetve egységes díj kenil alkalmazásra
vonatkozásauun .gi*Jgá,
en,

A

;ÖÚÓDvíZ z"7 áűa, Á'.

rő

gátett szoli darit ás elvének megfel elő

és a szerződésnek megfelelő
onkormányzat a Közszalgálnfi jogszabálynak
iegmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjkalkulác iőja aiaplínúgykötele, ^"gaúpiáni,a
ától alkalmazható legyen,
díj akat), ho gy az u tZ,gy éi t,ezdőnapj

AZ

10, napjáig a legmagasabb hatősági ár
2.1 Amennyiben az ónkormányzat a tárgyév jarye.r
(beleértve az"üiemelterő hiteles értesítését)
megállapitására vonatkozó kbtelezetts{"et
ai
- jogosult a kozÖlt díjajánlatanak
elmulasáa ná, űgy a iállatkoró - rratóJli

á"gr.r a o r.otgáítu;írsi díj at

fel

számítani,

il

1

érvénye síteni.
etve 'ttányaban

KÖzszolgáltatóval

a
uonuiiá"o neti retotraio-'mu|asztásiva! összefuggésben szerv szankciókat
ellenőrzésrJjogosult
szemben a fogyasztók megtérítesiigo"Yt,-i9rÁay
köteles az Üzemeltetőt kárta'autani'
',reitei
brior.iryrol
érvényesítene,úgy i-Át*rÁasuan
megál|apítára.u

TV.
I

.

A

jogai és kötelezettségei
Vóllalkozó, illetve a Megrendelő

l A Valtalkozó feladatai:

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

biztosítja,hogyaközműveküzemeltetéseaz1995.éviLYII.törvény,,A
Korm. rendelet és a 2I/2002,(IY,z5,)

vizgazdálkoaaíior,, valamint a lst tggs.(Iv.5.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
fo lyamato s ságát é s b |n9lsását,
b izt o sítj a az izemelteté s
(rV,25.) roviwr rendeletnek megfelelő
akkreditált laboratóriummal a-ztíz,o"oz.

ütemtervszerintigyakorisággalivővíz-ésszennyvízminőségivizsgálatokatvégez,
minőségi követelmények betartását,
ellenőrzi az izemeltetést, a mindenkori
elő forduló trzemi hib ák elháritásaró
!o ndo stod űá- nataruton

1,

kötel9saközművekáltalellátottteniletenazivővizmennyiségetbiztosítaniésa
megtisztítani a rendelkezésre

és
keletkező szennyvízmennyisegei fogadni, elvezetni
állő kapacitások keretein belül,
a tisztított szenrtYviz elhelYezését' a
biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelően
keletkezett szenÁyviziszap kezelésétés elhelyezését
elengedhetetlen karbantartási
elvégzi a folyamatos ti".*"ir.i fenntártásához felek megállapodása alapján
munkákat, ellerrőrzéseket, bJiitá.okut, Szerződő
országos szakmai szövetsége
kubantarlásnak minősülnek a vi;_ ;, csatornaművek

ákaltiaaottrargyiEszközökFelújítása,Karbantartásacíműkiadványban
munkák, valamint mindaz a munka, ami a
meghatározott felújításnak neáminosuló
minősül, Hivatkozott szabáIyzat a
számviteli

;*á,

szerint kÁantartásnak

szerzódés mellékletét képez|

/

I.2./ Gottdoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízugyi, kömYezetvédelmi,
valÓ
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb hatósági szervekkel

kapcsolattartásról, illetv e ezen ügyek intézéséről.

bekapcsolt üzemi, gazdálkodő szervezetek, intézménYek
által kibocsátott szennyviz minőségének, mennyiségének ellenőrzését, a vonatkozó
rendeletekben előírt gyakorisággal.
1.3.1 Elvégzi a csatornahálőzatba

(vállalkozói
1.4.1 Véleményeziaz ivőviz és csatornabekótési és bővítésiterveket
minőségének
bozzájérulás). Elvégzi a közcsatornába bocsátható szennyvíz mennyiségének,
Elvégzi a
meg,
adja
megfelelően
meghatározását, ; rendeletben foglaltaknak

koz"műegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén),

a
és a lakossági fogyasáók felé a saját ütemtervének megfelelően elvégzi
szolgáltatás sal kap c so lato s leo lvasá si é s száml ázási fel adatokat,

1.5./

A könileti

1.6./ Gondoskodik az esetleges

fogyasáói panaszolg reklamációk kivizsgálásárÓI,lehetőség

szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszo§t tí$ékoztatja,
I.7
a

.l yállalkozó a

kot, beleértve
szerződés teljes időtartamára felelŐsségbiaosítási szerződést

is.
kárnyezetvédelmi biztosítást, iovábbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást

után
1.8.1 Köáerületen végzett hibaelháritási munkák elvégzése
ered eti állap ot hely r eállitás áról gondo skodni,

I.9.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kotelezettsógét YáItalkozó

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasáóval

kÖtÖtt

szolgáltatási szerződésben köteles rögzíteni,

1.10/ Yállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasáókat a hibabejelentés rnódjáról,

n€m

felmerÜlt kÖltségek
rendeltetésszeni üzemeltetés miatt történt Úeghibásodás esetén a
megérítésikótelezetts égéről.
az územeltetésbŐl eredő károk megtérÜléséhez
arra, hogy a
szükséges bixosítások megfotésérőL és lehetőséget biztosít Megrendelőnek
biztosíúsi fedezet megl étérőlmeggy ő ződhes senek,
1.11.1 Vállatkozó saját kóltségére gondoskodik

szerződés megkotésével,
1.72.1 h Vállatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közúzemi
jogait
a közműves ivóvizellátásáról
valamint a fogyasztó*áí up.rolatos kötelezettségeit és
5 Korm. rendelet szabálYozza,
és a közműves szennyv izelvézetésről szóló 38llg95. GV )

2.

l A Me grendelő feladatai.

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
nÓlktil
sztikséges fogyasáókkal Úpcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése

2.1.1 Megrendelő

a lakossági

Vátlatkozó részéreköteles telj esíteni.

,

7

tÖrvények szerinti legmagasabb
Megrendető a talajterhelés díját a mindenkori hatályos
értékben határozza meg.
2.2.1

2.3.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
felÚjítás) a
az üzemeltetéssel összefiiggésben (kulonösen hlbaelháritás, karbantartás,
fizetése nélkÜl
ellenérték
feladathazrátreg., mértéÉga teleptilés közteruleteit kúlön

használla, igénybe vegye,

az

költségvetési szervek
ónkormányzal költségvetésébe sorolt intézményelq

szolgáltatásidíjhátralékárakészfizetőkezességetvállal.
migállapodásán alapuló) szolgáltatási díjat
a kozkifolyókon mért (vagy a retek atatány
megftzetí.
2.4.1

Az onkormányzatkötelezi

magát,hogy

a szerződésfennállásának idótartama alatt áltaía

képező
r.rnáonaialá"ui; tetesitett (új beruházás) és tulajdonát
Üzemelteiőjelo|i ki, ftlléY?: hogY az a|ább
viziközművek hasznos itására,tizemelteteser" ű
megfizetés9:".,* üzemeltető vállalkozih illetve
megbatározott mérték,"oi"Íi nas"nataiiai3
az üűmeltelőkijelölését nem ellenzi,
támogatott beruházások esetén atámogatő
(saját forrásból vagylámogatás

használati díjat illetően a felek már most
beruházásra vonatkoá atott izemeltetői
beruhazáshoz-az ónkormányzat által igénybe
megállapodnalg hogy az nemrraraorratja_;.t "
megállaPodott használati idótartamához
vett saját erő mértéá, az,űjberuházás üzeőehetővel

A, űj

arálryosítva.

"Orkor*ányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás e7ltatározásakor, illetve a
az esetleges használati megállapodástól
beruhazás lén}eges folyamatairől az tjzemeltetőt
fiig getl enü l táj ékon atj a.

Ú

V. Együttműködési kötelezettség
1./

Felek

a

szetzőőés fennállás

a

alatt (illetve

a

szerződés megsánése esetén az elszámolás

alatt) fokozott egl,tittműködésre kötelezettek,

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a

kiilönösen

az a|ábbial<ra

problémákfe\tárása, megoldása;
közegészségugyet veszélyeztető vízminőségi
tekintettel a takarékos
a természeti erőfonások kornyezettudatÁ fe]használására
feladatok (monitoring tevékenység,

vizszolgá|tatási és ,r"nnyriiuezelési
takarékosságielvarásot'tti.ny.".t'"ennyezéscsökkentésestb.)megoldásábanvaló
együttműködés;

közlése,
jelzések,
9y9llételek
vizikőzmúvek állapotára, meghibásodására utaló
haváriaeseményekbejelentése,-Lokelhérításávaluuiőkoo"műkÖdés,vizkorlátgzás

a

elrendelése;

aszolgáltatásidíjakmeghatározása,illetveelfogadásatekintetébenszükséges

intézkeóések, egy eztetések foganatosítása;
irányuló meggyőzés, a
fogyasztők vizdijfizetési hajiandóságának növelésére
g)""
szerinti együttműködési kötelezettség
díjhátralékok csokkentése.
,".."Ődé, felmondását alapozhatja
megsértésétés a KözszotgákYtó ,ésreről történő
teniletén a fogyasáók az egy számlázási
meg a,a körülmény, ha az ontcorianyml
űgaabb U3_ával 9ó napot meghaladó fizetési
időszah,ra ,ra^ű"'szolgáltatási
gyakorlata (lnilönösen a lakhatási
késedelembe esnek. a, orl*rirny*t segélyezési

a

po;

ai
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támogatás esetén) során kóteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült fo gya sztók a szolgáltatási dijhátr alékukat c s ökkentsék.

V[ A

szerződés időtartama, megszüntetése

I.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláirásátől

számitott 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlásara egyik fel sem jogosult, ide
nem érrve azt az e§etet, ha a szerződés megkotését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeriíen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

2.í Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatállyal, ha a Yallalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerul, továbbá, ha
a Vállaíkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás kozlése előtt a felmondásra okot adó magatartás
vagy könilmény megszüntetésérekellő pőthatáádőt biztosított a felmondást gyakorló fel.

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllet irásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
3./ lvIlndket fel jogosult

megszüntetni a szerződéskötésétől számitott l0 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a)

a Vállalkozó szerződésszegése esetéq ha
a Yállalkazó az üzemeltetésre vonatkozó jogosultságát elvesai.

b)

aMegrendelő súlyos szerződésszegése eseté4 ktilönösen,

ha

a Vd l l a l ko z ó kizáró lago s szolgáltatás i j o gát az Önkorm ány zat meg sze gi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Önkormanyzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjína (december 31,) vonatkozó, Írásban
közölt, indoklás nélkiili felmondás útján megszüntetni.
4.1

VTJ.Zárő rendelkezések
1.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy egyrittműködésük során felmenilő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások űtlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel retdezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögziteru, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni,
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Úton, egyeztetések
2.1 Arnennytben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos
eldontésérea felek a Miskolc Városi
keretén belül 30 napon belül nem kerul sor, tgv ulos"ita
kötik ki,
Bíróság, illetve a Borsod_Ab aűj_Zemplén Megyei Bíróság illetékességét

igénYli, ÚgY e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz űzemeltetési szerződés módosítását
egYeáetés alaPján
kérdéskorbenruulioza a Megrendelővel tortént elözetes tárgyalás,
előkészíti.
slz,e.rződés többi része érvényesmarad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a
egyenértékű
Felek az érvénlrtelen rendelkezést hatáfos, gazdaságllag lehetőség szerint

rendelkezéssel pótolj ák.

min1 cégbej egYzeÍt
A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke,
(annak aláirását
io*eny., képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
azzal egyetértett,
Áegeláraen; a nons ob.yltz Zi'.Igazgatósága megíárgyalta és
5./

az
jelen szerződés az okirat alőírásának napjával lép hatályba, tekintette|,arra, hogy
jóváhagYia,
a
határozatával
ónmi*,nyror Képviselőtestülete a jelen megáilapodást testületi
szerződés
BoRSoDvIZ Zrt-t a kőzszolgáltatás teljesíÉsérákijelolte, és a Polgármestert a
aláir ásár a felhatal m aáa.
jelen
Az Onkormányzal Képviselőtestületének e tárgyban született határozata(i) a
6.1

A

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k),

lelen

szerződés

a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

jogSntézménYt szabálYoző Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ftk. és - e
_ különösen a v5., illetve a közműves ivóüzellátásról és a
.gveu hatályos jogszabályokban
foglalt
közműves szennyvizelvezetésről szóló 38l1gg5. (N.5.) Korm. rendelet
rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 2al1 november 29.
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BORSODVLZ Zrí.
Ficsor Miklós
polgármester

Igazgatőság elnöke

