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szerint:
az a|u1itotthelyen és napon, az a|ábbi feltételek

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

Öw.) 8,§ (4) bek-e, _
a vílqa7dálkodásról szóló
alapján
valamint az ötv. s.§'rri bek_ben foglalt felhatalmazás
bek, b)
+ (z) b*. fl póntja, továb\á a a,§ Q)
1995. évi Lvr1 tv. (továbbiakban: vgi.l s
telePÜlés
ő feladatának minősíti az adott
pontja a helyi onkormány zat kötelező-en ellátand
1./

A helyi önkormany

zatoi<rőI szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:

lakott területén

megfelelő ivővizel|átás kÖzszolgáltatás
ivővízminőségű vízre vonatk oző e!őírásoknak
ellátásét"
formáj ában t<irteno me gszervezésété s
előírt közfeladat teljesítése érdekében-' hogY
1994 , janlár 25, napján kelt
az onkormónyzat más tiniorm ányzxáűal együttműtödve hogy az egyes ál]lami tulajdonú
Z,t-t akként,
alapítő okirattal Iétrehozták a BonsopvÍz
szÓlÓ jog.szabáIY szerint aZ érintett
ingatlanok tinto.n'Á}"uti tulajdonba adásáről
Bizottság döntése ir.iint ÖnkormánYzati tulajdonba
önkormany zatok ré;;ő;
^yagyőnátadót ő r észv énytárs aságba aPPortáltak,
adott helyi víziko zművek et azŰ z e m e l t e
_
ajelen megállapodás megkotéséig az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapitásátől
ide nem értve - az Ónkormányzat' illetve a
alábbíbekezdésben emiíiett közbenső időszákot
részéreaz Üzemeltető látta eI az Ívőviz
területén lévő lakossagi és közül eti fogyasztők
szolgáltatási feladatokat.
2010. janufu 1-jére vonatkoztatva az
Felek a közbenső ídőszaka utalva rögzit|k, hogy
alÁoz", hogy á go3,soDvíZ Zrt,
önkormányzat ráutaló magatartásaruf ioáájáriilt
rt, helyett az üzemeltető lássa el a
egyszemély., ,uru;Jo nában" állő cwgorsodviz
i fe l adatokat,
tou aUU iut U an az iv őv íz szo\gáltatás
2.1 Fe.ek rögzítlk- a fenti pontban kötelezően

zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy sem a RoRsoDvíz
közöttük fennálló kÖzfeladat ellátási' azaz
körülírt szolgáItatóuariaito, nem foglal ták írásbaa
elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzitik,
közszoigáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi

hogy az üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabálYoknak
megfelelóen történt.
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkcitésére a Vgt. 9.§
bek. d) és e) ponij ában ioglalt Éhatalm azás alapj/rr. koncesszió s pályázati eljarás nélkül
került sor, tekintettel atra, Úogy u Megrendelő résztulajdonosa (tészvényese) az egYébként
jDYÍZ Zrt-nek.
kízárőlagosan önkorm ányzatoiíulajdonaban álló BORS
3./

A jelen szerződéscélja, hogy

a

Megrendelő/Ónkormányzatközfeladatakéntmeghatározott

formájában, az
továbbiakban a jelen
ürehelteta' áttut teljeiített szolgáItatás
pontban körülírt szol-gáttatást szolgáltatásnakvagy szerződés tárgyának nevezve.)
a Vgt, 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízelléúástközszolgáltatás

útján biztosítsa. (A

II. Megállapodás
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés7árgyakéntmeghatározott szolgáltatás ellátása érdekében
szerződést köt a vállatkozóval a vonatkoző közfeladat ellátása érdekében.
A Vátlatkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult és köteles azI.3. Pontban
ellátni,
meghatérozott szolgáltatási tevéken}seget az Ónkormányzat közígazgatási terÜletén
teljesíteni.
ár
Vállalkozd jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági
teniletén
köztgazgatási
szolgáitatási ellenértéket az Önkormányzat
fotmájában
^"g:hutárorott
jogi személyektŐI, intézménYektől,
_
lakó a szolgáltatást igénybevévő - magánszemélyektől,
(vízdij) beszedni.
szervezetekto1 (tovabbúkban: fogyasztók) szo\gáltatási díjként

A

Kozszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közilzemi (szolgáltatási) szerződést
alkotni.
kötni, tovaÜba afogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyrairányadő izletszabálYzatot

A

szerződést a
jogviszony létrejÖhet a szerződő
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendő

A Közszolgáltató köteles törekedni ana, hogy a fogyasztőval kötendő közÜzemi

felek ráutalő magatartásával Ú. Ráutulő magatartásnak minősül kÜlÖnÖsen a fogYasztő
valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő víziközmű rendszerbe való csatlakozása,
önálló fogyaiztaimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató

rendelkezésre állása.

2,1 Szerződő felek rögzitik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszi.ikséges eszkÖzÖk,
különösen, a
berendezések, víziközÁűvek a Kozszolgáltató cég vagyonát képezlk,
a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,
berendezések, csatlakozási
szoigáltatás el6tásáhozrendeltéptiletek, építmények,technológiai

ponót; és aszolgáltatásba bevont egyéb tárgyí eszközök,

teljes kÖni,
Vóttatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcéIÚ vizikÖzművek
(IY,25,)
2Il2002.
iolyu*uto. és szakszerű működtetése a vízliozmúvéktizemeltetéséről szőlő
kövivM rendeletben rö gzítettkövetelményeknek megfelelően.
3.1

A

jogosult a szerződés targyaként
4.1 váttatkozó a szerződés időtartama alatí kizuólagosan
alaPján a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások
időtartama alatt az Üzemeltetőt
megáIlapított szo\gáltatzisi ai;at< beszedéséíe,A szetződés

/

belÜl a
kízárőlagos jog illeti ffieg, hogy az Ónkormányzat közigazgatási terÜletén
is, hogY az
fogyasidktai siarmaróan jövedeláre tegyen szert. AkizárőIagosság kiterjed arra
üiőmetteta az ónkormányzat közigigatásí határain belül, a fogYasztőva| kÖtÖtt
át b ő v íts e.
me g á1 lap o d ás alapj án b e kö té s eke t v é gezzen, s zol gáItatás
vizikÖzműveket
Vállatkozó köte1ezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont,
jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a sierződés rennfutasa alatt tulajdonosként a
u"rJlí, karbantartla, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
_
be szedés ével bizto síto tt fedezet e s etén fe lúj ítj a, bővíti.

A

Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésekor az árakmegállaPitásáríI
a díjat úgy kell
szóló 1990. évi LXV"Ú. tv. s.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak azza|, hogy
j?qs?abályi követelményeknek, a jelen
megállapitani, hogy aZ fedezetet nyújtson - a
a szol,gáItatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlő kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

kÖltségeket
vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlő
(hibaelh érítás,készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
eszkÖzÖk
a váIlalkozó izemeltetési ievékerryreg. körében igénybe vett m_ÚkÖdtető
külön
kötött
működtetésére, javítására, az eíuaít,ratd és a megrendelővel
megállapodáson álapuló _ technológiai színvonalúfejlesztésére,
és minőséget
a vállalkoző áItal a1kalmazottlűgbizott a megfelelő biztonságú
azok szükséges
garuntálő szakmai felkészültségűszakemberek a|ka|mazására,

a) a
b)

c)

képzésére,

d) az

to

váb bkép z é s ére,

územeltetésijogvi szony alaplán

díjal<ra,

e) a felek külön

f)

az ellátásfelelős önkormínyzat tészérefizetendő

megállapod ása alapjén megállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
izleti nyereségre,
a ilatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos

díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
kapott kÖltségvetési'illetve
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésére

A
ö

szolgáltatási

nko rmány zatí támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

I.1

Az ivővíz szo|gáltatás

szo|gá|tatási díjak

és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a Megrendelő,

mint arhatóság jogosult megállapítani,

(továbbiakban: d4aján|at) az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterj_esztést
15. naPjáíg a Vállalkozó Írásban kÖteles
armegáIlapítással ériritett évet megel őző éidecember

A

szolgáltatni.

_ valamint az üzemeltető alapításí körülményeire, illetve az eddig gyakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegállapítási módszerre utalva u, önkormányzat

A

díjajántat

rendszerbe csatlakozott Önkormany zatok
illetve egységes díj kerül a|kalmazásra a
vonatkozásauun .girJÁ.* díjszűtást módszer,
g fe l e l ő en,
l i daritás e lvének me
nÖ n"ió o v i7 zt| hűás akó r ú gzített s z o
üzemel

te tő

na

l a ceiúdonát képező v izíközmű

a
Önkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és
áiil<att.la.iőja alapján úgy köteles megállapítaní a legmagasabb
a1aXatl,hogyazatugyéikezdőnap játő|a|ka\mazhatólegyen,

Az

szerződésnek megfelelő
ható

sági

ár

at (szo|gáltatási

jaluár 10. napjáig a \ezyay7,sabb hatósági ár
2,1 Amennylben az onkormányzat a tárgyév
(teleértv e aZ Üzemeltető hiteles értesítését)
megáI|apítására vonatkozó kótelezettsiget
ar hianyaban - jogosult a kÖzÖIt díjajánlatának
elmulasztan á, űgy a Vállalkozó - hatősígi
i l l etve érv é ny e s íteni.
me gfe e ő szoryáítatas i díj at f eIszámítani,
l

1

hatósági ár
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat
Összeftiggésben a közszolgáltatóval
megáIlapitására vonatkJ"o n"t i felróhatímulasztásával
ellenőrzésra jogosult szerv szankciókat
szemben a fogyasztok megtérítésiigén/t , bármely
köteles az Üzemeltetőt kárta\anitani'
érvényesítene,úgy amu|asitástan veikes brkor.iryral

Felek már most

Iv.AVállalkozó,illetveaMegrendelőjogaiéskötelezettségei
1.1

A Vállalkozó

feladatai:

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

biztositla,hogyaközműveküzemeltetéseaZIg95'éviLuI.törvény,,A
rendelet és a2Il2002.(IY'25')
Korm.

vízgazdáIkoáaírot,,, valamint a38lI995,(N.5,)
r<OViU rendeletnek me gfelelően történj en
é s b i zí o_ns
bízto sit1a az izeme|teté s fo ly am ato s s ágát

ág

át,

a 2IDŰ02. (IV.25.) rovivlrt

rendeletnek megfelelő
azüzeme1tetést, a
gyukorisággal iiauirvizsgálatokatvégez, ellenőrzi
ütemterv
etartás át,,
mindenko ri minő s é g i kö vete l mén y ek b
hib ák elhár ításár őI,
üzemi
ó
e 1ő fordul
!o ndo sko d lu u iarcZxon

akkreditált laboratóriummal

,r"űi

kötelesaközművekáItalellátottterületenazivővízmennyiségetbiztosítania
r ende1kezésre

álló kapacitások keretein belül,

elvégziafolyamatosüzemvitelferrftartásáútozelengedhetetlenkarbantartási
felek megállapodása alapján
munkákat, ellenőrzéseket, ueaitiiasot<at, Szerződő
karbantartásnakminősülnekaYíz.ésCsatornaművekországosSzakmaiSzövetsége
pszt<tizák Felújítása, Karbantartása című kiadvanyban
áItaI kiadott Targyi
mindaz a rnunka, amí a
feiűjításnak nem -il-,o,tito munkák, valamint
,r,Árri"v
meghatározott
szabáIyzat a
szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott
számvíte|i
szerződés mellékletét képezi,

közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
I.2.1 Gondoskodik az éIet_ és balesetvédelmi,
és ,éyéuhatósági szervekkel való
íűztendészeti,munkavédelmi, fogyasztóvédelmi
intézésétől,
t up.rorununásról, illetv e ezenügyek

1,3.1VéleményeziaZivővizbővítésiterveket(vállalkozóihozzájáru|ás).Elvégzia
létesítésesetén).

közműegyeztetéseket

|g

áz, te|efon,út, villamos energia

t'4.1Aközületiésalakosságifogyasztőkfeléasajátütemtervénekmegfele\őenelvégzia
ladato kat.

,rj*at

uras

s

al kap

csol

ato s

1

e

o-'vas ás

i é s szálrlázási

fe

panaszok, reklamációk kivizsgálásáróI'
táj ékoztatja,

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói
Já dm ényérő l a p anas zo st
szerint r endezé séru, uí, ii,eál ás
^

lehetőség

kÖt, beleértve
szerződés teljes időtartamárafelelősségbiztositási szerződést
is.
iko^y"r"tyédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást

t.6,1 Váltalkozó

a

kÖteles az
L7.1 Közíerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után a Vállalkozó
ere

deti

ál

1

ap

ot hely r eállítás áró

1 go

ndo sko dni,

I.8,1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szol gáltatás i szeruő désben köte le s r ö gzíten|

a

fogYasztőval kÖtÖtt

hibabejelentés módjáról, nem
1.9.1 vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a
esetén a felmerült költségek
rendeltetésszeru üzemeltetés miatt történt áeghibásodás
me gtérítésikötelezetts égéről,
költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
Megrendelőnek arra, hogy a
szükséges biztosítások -"gtloteréről, és lehetőséget biztosít
ggy őző dhe s senek,
b izto síiás i fedezet me g1 étéről me
1.10,1 vótlatkozósaját

a közüzemt szerződés megkötésével,
1.11./ A Vállatkozó egyéb, izeme|tetéssel, illetve
jogait a közműves ivóvízellátásaról
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és
(1y.5.) Korm, rendelet szabáIyozza,
és a közműves szennyv ízelvőzetésről sző|ő 3811,995.

2.1

A Megrendelő feladatai:

szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
ellenértékmegfizetése nélkÜl
szükséges fogyasztókkal kap"solaios adatszol gá|tatást
Váll al ko z ó tészére köteles telj esíteni,

2.1.1 Megrendelő

2.2,1

a lakossági

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
(különösen hibaelhárítás, karbantartás, felÚjítás) a
külön ellenértékftzetése nélkÜl
feladathozszükséges mertekig a teteptites közterületeit
baszná|ja, i gényb e ve gye,
sorolt intézmények,költségvetési szervek

az izemeltetéssel összefiiggésben

az

ónkormányzal költségvetésébe

szolgáItatásidijhatraÉkárakész{tzetőkezességetvállal.
ásán a|apu1ő) szolgáItatási díjat
közkifolyókon mért (ragy a felek átalány mégállapod
megfizeti.

a

időtartama alatt általa
Az onkormányzat kötelezí magát,hogy a szetződés fennátlásának
létesített(űjbenhazás) és tulajdonát kéPező
(saját fonásból vagy támogatás felhá s,znil{sávaL)
ki, fe|jév.g' hogy az a|ább
hasznos ítására, územelteiéséreű Üzemeltetőijelöli
2.3.1

víziközművek

megfizetésé_r.e..az üzemeltető vállalkozlk,
meghatározott mértékszeríntihasznáIati dij
Üzimeltető kljelölését nem ellenzí,
támogatottber,,lházások esetén atámogatő az

illetve

a felek már most
vonatkoztatott üzemeltetői haszná|ati díjat illetően
u beruházáshoz-az ónkormányzat által igénybe
megállapodnak, hogy az nemhaladhatja -.g

Az ilj beruházásra

vett saját erő mértékét,azuj beruházásÜzemeltetővelmegállapodotthasznáIatiidőtartamához
atányositva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakot, illetve a
beruhézás lényeges folyamatairól az Üzemeltetőt az esetleges használatí megállapodástól
f [i g g etl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződ,és fennállás a alatt (illetve
alatt) foko zo tt e gyüttműkö d é sre köte l e z ettek.

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

Az együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiawa:

közegészségügyet veszélyeztető vízmínőségiproblémákfeltárása, megoldása;
a természeti &őfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatásí feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenrty ezés csökkenté se stb, ) me goldásában való e gyüttműkÖdés ;
a vizIközműve[ áilap otára, meghibáso dására utalő je|zések, észrevételek közlése,
havária események bójelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak meghatározása, illetve

intézkedése k, e gy eztetések fo gan

ato

elfogadása tekintetében szÜkséges

sitása;

növelésére irányuló meggYŐzés, a
ar3naátetot< csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kÖtelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
területén a fogyasztők az egY számlénási
- a körülmény, haáz ónkormányzaí
ftzetési
^"!
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő
lakhatási
a
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen

a

fogyasztau 7iza4rtzetési hajlandóságának

támogatásesetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogY
részeitiltf ogyasztőkaszolgáItatásidijhátralékukatcsökkentsék.

a segélYben

VI. A szerződés id,őtartama, megszüntetése

jelen okirat aláításűől
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a
egyik fél sem jogosult, ide
számitott 10 éves időtartamon beli.il rendes felmondás gyakorlására
jogszabálYváltozás
nem értve azt azesetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
terhesebbé válik
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben
hacsak a
bármelyik fé1, részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszÜntetését,
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg,
2.1 Fetek

a szeruődést abbanaz

esetben mondhatják fel azonnalihatá|IYal,ha a VáIlalkozó az

kerül, továbbá,ha
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra
a vállalkozó a szo|gáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy,

Írásos nYilatkozattal
azonnali felmond ás jogáí szerződő felek a másik fé|hez Íntézett
okot adő magatartás
g,uko.o11'uti ák, feltéve, iroéy a felmondás közlése előtt a felmondásra
gYakorló fél,
felmondást
a
vagy körülmény -.gr"tirrt#sére kellő póthataridőt biáosított

Az

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával

3,/ Mindkét fél jogosult

féllel írásban közölt

megszüntet ni a szerződéskötésétől számitott

a) aVállalkozó

1

0 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

szerződésszegése esetén, ha

a v ál l al ko z ó az územelteté sre vonatkozó

b)

a

jo

go

sultságát elve szti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőIagos szolgált atási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rögzitett, az Onkormányzat együttműködési
köte lezettsé gének a me gsze géséttanús ító körülmény be ál l,

A

rendes felmondás gyakorlásának korléí,ozására'vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást Iegalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4,1

YII. Zár ő rendelkezés ek

í.l Szerződő

felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
ŐŐgáIlapodások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezn|
2.1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita retdezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
Varosi
keretén ueút :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
Bíróság, illetve a BÓrsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, ÚgY e
kérdéskörben VáItatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egyeztetés alaPján
előkészíti,

Az egyes rendelkezések érvény,telenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek aZ érvényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szerint egYenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolj ák.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében e\járő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szeruődés l.artalmát (annak aláírását
megelázően; a nons oDyÍZ Zrt.Igazgatőságamegtátgyalta és azzal egyetérteft.
5,/

A

jelen szerződés az okirat aláirásának napjával lép hatályba, tekintettel ana, hogY az
jőváhalYta, a
ónkoimányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BÓnsoovíz zrt'-t a közszolgákatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6,1

aláírásáraf elhatalmazta.

Á,

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

e

térgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.
Jelen szerződésben nem szabályozotí kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménfiszabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szenrryvízelvezetésről szőIő 3811995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 20II. november 29.
ltoRsoDliz ó\(oltttirt i_ tt t xözi,;lttit
szOLGiLTATó zjRl NöRtE\ tltlxtiuó

SODVIZ

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

