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az alulir

ott

helyen é s nap on, az a|ábbi feltétel ek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések
s,§ (4) bek_e, _
A helyi önkormány zatokrőIszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: öw,)
a vízqazdálkodásról szóló
valamint az ötv. s.§'tll bek-ben foglalt felhata|mazás alaPján pontja, tovab!á a a,§ Q) bek, b)
1995. évi LvlI. tv."1tovauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a)
az adott telePÜlés
pon6" a helyi onkormány zat kötelező-en eilátandó feladatának minősíti
1./

lakott területén
kÖzszolgáItatás
ivóvízminőségű vizre vonatkoző előításoknak megfelelő ivővizellátás
fo

rmái

áb

an tört énő me

g

s

z

erve zé sét é s e||átását,

előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogY
január 25, napjan kelt
az onkormányzat más önkormányzatold<al együttműködve 1994.
hogy az egyes állami tulajdonú
alapítő okirattal létrehozták a BoRSoDvÍz irt_t akként,

2.1 Felekrögzítik

-

a fenti pontban kötelezően

jogszabá|Y szerírÍ"aZ érintett
ingatlanok ontor*ányrati tulajdonba adásáről szőLő
Önkormányzati tulajdonba
önkormányzatokrészéie aYagyőnátadó Bizottság döntése szerint
énytárs as á gb a app ortá|ftk,
ado tt he y i v izikö zműv eket az Ú z e m e l t e t ő r é szv
l

jelen megállapodás megk<itéséig_ az
Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető alapitásától a
nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
alábbi bekezdésben emlíiett közbenső időszákot ide
Üzemeltető látta eI az ivőviz
területén lévő lakossági és kciztileti fogyasáók részéreaz
szol gáltatási feladatokat.
januát l_jére y9"::k:1?:uu_Felek a közbenső időszal<ra utalva rögzitlk, hogy 2010.
a BoRSoDvIZ Zít,
onkormányzat ráutaló magatartásával hozzájáru\t althoz, hogy
lássa el a
üzemeltető
az
egyszemélyes tulajdonában álló GW_Borso aiu rr.. helyett
tovaUUiat<U an az ivóvíz szo|gáltatási feladatokat,
sem a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakoí,
kÖzfeladat ellátási, azaz
körülírt szolgáItatő váltái[or nem foglal ták irásba a közöttük fennállÓ
ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitlk,
közszolgáItatási jogviszony gyakoroit tu.tul*i elemeit,

hogy az üzemeltető szo\gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a V9. 9.§ (2)
bek. d) és e) pontjábin fog\alt felhatalmazás alapján koncessziós pá|yázati eljarás nélkül
került sor, tekintetle| ana, hogy a Megrendelő résztu\ajdonosa (részvényese) az egYébként
kízár őlago san ö nko rm ány zatoi iul aj d onab an ál l ó B o RS o DY ÍZ Zrt-nek,
3./ A

jelen szerződés célja, hogy

a Megrendelő/Ónkormányzat

közfeladataként meghatározott
formájában, az
továbbiakban a jelen

a Vgt, 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás

útján biztosítsa. (A

üre-meltető' áttut teljesitett szolgáltatás
p ontban körül írt szolgáltatást s z o l gál t at á s n ak v agy

sz e

r z Ő d é s t ár gy án

ak nevezve. )

II. Megállapodás
Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
Üzemeltetési
időtartamig a szerződés-tatgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében
szeruő dé s*öt a v ál l a l k o z ó v al a v onatko zó kö zfe adat e l átás a érdekében.
I- 3. pontban
A Váltalkozó a jelen szerződés alapján kizárőIagosan jogosult és kÖteles az
ellátni,
terÜletén
meghaíátozott szolgáltatási tevékenységet az Ónkormányzat közígazgatási
teljesíteni.

Ll A

1

1

hatósági ár
Váltatkozó jogosult az általanyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb
terÜletén
közigazgatási
szolgáitatási ellenértéketaz Onkormányzat
formájában
jogi személyektŐI,.intézménYektŐl,
^rghutárorott
lakó _ a szolgáítatást igénybevévő - magánszemélyektől,
(vízdíj) beszedni,
szewezetektol (tovabuiáttan: fogyasztók) szolgáltatási díjként

A

szerződést
Kozszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal köziizemi (szolgáltatási)
izletszabáIYzatot alkotni,
kötni, tova[ba a fogyZsztőkkal kapcsolatos jógvis zonyta irányadő

A

kőzüzemi szerződést a
jogviszonY létrej<ihet a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a fogyasztái<kd létesítendő
a fogyasztő
felek ráutalő magatartásával lr. Rautulő magatartásnak minősül különösen
valÓ csatlakozása, valamint az
csatlakozási ponton keresáül történő víziközÁű rendszerbe
állása,
önálló fogyasztoi mérőhely kialakítása és a közszolgáltató rendelkezésre

A közszolgáltató köteles törekedni ana, hogy a fogyasztőval

kötend ő

eszkÖzÖk,
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezsztikséges
képezlk, különösen, a
berendezések, vizikozÁúvek a kazszolgáltató cég vagyonát

létesítmények,a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges vízikcizművek (nyomvonalas
,roí'uhutas eilátásáho z rendeltéptitetek, építmények,technolÓgiai
ponót; és a szolgáItatásbabevont egyéb tárgyí eszközök,

berendezések, csatlakozási

közcélú vízikÖzműYek teljes kÖni,
3.1 A Vállalkozó fe?adata a szerződés tárgyát képező
szŐIŐ 2I 12002, (IV ,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizliőzművék iizemeltetéséről
rovivvt rendel etben r ö gzíteííkövetelményeknek me gfelelően.
jogosult a.szerződés tárgyaként
4.1 vállatkozó a szerződés időtartama alatt kizárólagosan
alaPjan a hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások
időtartama alaít az Üzemeltetőt
megállapított szolgáltatasi aijar. beszedéséie, A szerződés

2

jog illeti ffi€g, hogy az

Onkormányzat közígazgatási területén belül a
fogyasztókt őI származóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, bogy az
üzemeltető az ónkormányzat közígazgatási hatétralLn belül, a fogyasáóval kötött
kizarőlagos

me

g ál l ap o

dás

al apj

an

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szol gáItatás át b ővít s e.

köte1ezeltséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával

A Vállalkozó

a

jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
b eszedé sével bizto síto tt fe dezet e setén - fe|űjítja, bővíti.

k"rJlÍ, karbantartja, és -

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakrnegállaPÍtásáról
kell
szőlő 1990.-évi LXV-Ú. tv. s.5 (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat ÚgY
jelen
megállapítani, hogy az fedeletet nyújtson - a jogszabáIyi követelménYeknek, a
minőségét
sze|ződésnek, illetve a fe\basználói igényeknek megfelelve - a szolgáItatás magas
kÖltségeke,
felmerÜlő
körében
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket
(hibaelhárítás, készenlét,ügyfélszolgálat stb,),
i vállatkozó iizemeltetési tevékerryreg. körében igénybe vett működtető eszközÖk
működtetésére, javitására, az elvárható és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfej lesáésére,
a Í,allaikozd áltat alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkészültségűszakemberek alkaImazására, azok szÜkséges

a) a
b)

c)

d)

e, tov ábbképzé s ére,
képzésér
az'ijzemeltetési jogviszony alapján

az ellátásfelelős önkormányzat részérefizetendő

díjal<ra,

külön megállapod ása alapjén megállapodott és elfogadott viziközmúvek
fejlesztésére,
gre,
ahatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányo s úzleti nyere sé

e) a felek

D

a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni
illetve
kÖltségvetési,
teljesítéiéhezbiztásított, a költségek ellentételezésérekapott
A

önko rmány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlato hatósági ár,

szolgá|tatási díjak

és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a Megrendelő,
mint árható ság j o gosul t megállapitani,
1.1

Az ivővíz szolgáltatás

(továbbiakban: díjajánlat) az
hatósági arak megállapításahoz szükséges díjelőterj_esztést
napjáig a vállalkozó irásban köteles
ármegállapítással ériritett évet megel őző év december 15.

A

szolgáltatni.

az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve .az eddig gYakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegáltapítási módszerre utalva ui Onkormányzat
ÖnkormánYzatok

A

díjajánlat - valamint

csatlakozott
üzemeltetőnél a cé:gtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe
díj kerül a1kalmazásra a
egységes
vonatkozásában egfség.. aíjrr*;ítási módszer, illetve
l idaritás e l vének me gfe e l ő e n,
B ó Ri ó ó' íz zrt." hűtás akó r r ö gzített szo
1

Az

a

jogszabálynak

Közszolgáltató

és a

szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atargyév kezdőnapjátőI alkalmazható legyen.

)nkormányzat

2.1 Amennytben az Önkormányzat a tfugyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapításfua vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasitaná, űgy a Vállalkozó - hatősági aí hiányában - jogosult a közölt díjajanlatanak
me

gfelelő szol gáltatási díj at felszámítani,

il

letve érvényes íteni.

Felek mar most megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatŐSági ár
megáIlapításara vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a KÓzszolgáltatóval

fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesíten.,,igy a mulasitásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőt kártalanítani.

.r.áb.n a

Iv. A Vtíllalkozó, illetve
I.1

A Vóllalkozó

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladataí:

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

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII-

tÖrvénY ,,A
vízgazááIkodáiiól", valamint a38lI995.(IV.5.) Korm. rendelet és a2ll2002,(IY.25,)

biztosítja, hogy

KöViM rendeletnek megfelelően
bizto sítja az üzemelteté s

történjen,
lyamato s s ág át é s b iztons

fo

ág

át,

akkreditált laboratóriummal a 21l20l)2, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelŐ
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivőviz,vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izemeltetést,
mindenkori minőségi követelmények b,etartását,
go ndo sko d lk a hálő zaton e ő fo rdul ó üzcmi hib ák elhátitásfu ől,
köteles a közművek által ellátott tcnileten az ivóvízmennyiséget biáosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
e|végzi a folyamatos üzemvitel ferrntartásához elengedhetetlen karbantartási
a|aPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szövetsége
karbantartásnak minősülnek ayíz- és csatgrnaművek országos szakrnai
kiadvánYban
által kiadott Targyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című
a munka, ami a
meghatározott felújiiásnak nem minősülő munkák, valamint míndaz
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIYzat a
szerződés mellékletétképezi.
1

kömyezetvédelmi,
I.2,1 Gondoskodik az éIet_ és balesetvédelmi, közegészségügyi, víz:ügyi,
szervekkel való
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb hatósági
kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek intézéséről,

Elvégzi a
I.3.1 Véleményezi az ivőviz bővítési terveket (váIlalkozői hozzájáruIás).
közműegyeztetóseket

(gáz, telefon, út, villamos energi

a

létesítésesetén),

megfelelŐen elvégzía
1.4,1 Aközületi és a lakossági fogyasztók felé a sa.iát ütemtervének
szolgáltatással kapcsolatos leolvasási és számlénási fe ladatokat.

kivizsgálásárŐI,lehetőség
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok., reklamációk
tájékoztatja,
paí,
aszost
szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a

í.6.1 Vállalkozó aszerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szeruődést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biáosítást, továbbá túz- és elemi kár elleni biztosítást is,
I.7.1 Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
eredeti állap ot helyreállításáról gondo sko dni.

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szol gáltatási szer ző désb en köte

le

a

VáIlalkoző köteles az

a

fogyasztőval kötött

s rö gzíte ni,

I.9.1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszení üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
me

gtérítésikötelezettségéról.

yállalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges bixosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
biztosítási fedezet meglétéről meggyőződhessenek.
1.10,1

1.11./ A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közüzemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasrtőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásaról
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38lI995. (N.5,) Korm, rendelet szabályozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

Megrendelő a lakosságí szolgáltatási szetződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szükséges fogyasáókkal kápcsolatos adatszolgáItatást ellenértékmegftzetése nélkÜl
Váll al ko zó részére köteles telj esíteni.

2,Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelháritás, karbantartás, felÚjítás) a
feladathozszükséges mertékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
használj a, igényb e ve gye.
az Oiműaiy^r k<iltsegvetésébe sorolt intézmények,költségvetési szervek
szolgáltatás i díj hátral é kár a készftz ető keze s s é g et vál l al,
díjat
a t<oznrotyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulŐ) szolgáltatási

az ilzemeltetéssel összefiiggésben (különösen

megfizeti,

a szenődés fennállásának időtartama

a7att áItala
kéPező
tulajdonát
és
(saját fonásbó| vagy támogatás felhasználásával) létesített(új beruhazás)
hasznosítására, izemeltetéséteaz Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve, bogY az alább
2.3,1

Az ónkormányzat kötelezi

vízlközművek

magát, hogy

vállalkozik, illetve

meg1tatározott mértékszerinti használati díj megfizetéséreaz Üzemeltető
tánriogatott beruházások esetén atámogatő az Üzemeltelő kijelölését nem ellenzi.

most
beruházásra vonatkoztatott územeltetői használa,li díjat illetően.a felek már
áItal igénYbe
megáilapodnak, hogy az rLem haladhatja meg a beruházáshoz az ÓnkormánYzat

Az űj

,/
7/

vett saját erő mértékét,azűjbenházás Üzemeltetővel megállapodott használatiidőtartamához
arányosítva,
Az )nkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
benlhénás lényeges folyamatairő| az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fii g getl enül táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott e gyüttműkö désre kötel ezettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a

szeruődés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az alábbiakra:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltaúsa, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés c sökkenté s e stb, ) me goldás ában való e gyüttműködés ;
a víziközművek állapotétra, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatfuozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eáetések foganatosítása;
a fogyasáók vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére iranyuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése, Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szeruődés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy számlér;ási
időszakra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesült fogyasáők a szolgáltatási díjhátralékukat csökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátőI
szárrútott 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem jogosult, ide
nem értve aztaz esetet, haaszerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítése lehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszenien indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek ene tekintettel aszeruődés módosításában nem állapodnak meg,
2,1 Felek a szerződést abban az esetben mondhatjak fel azonnali hatáIlyal, ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azornali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megsziintetésére kellő póthataíidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fé| szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az izemeltetésre vonatko zó

b)

a

j o go

sults ágát elve szti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizérőtagos szolgált atási jogát az Önkorm ényzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.
4.1 A rendes felmondás gyakorlásanak korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási jdő tízésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31,) vonatkoző, írásban
közöIt, indoklás nélküli felmondás útjan megszüntetni.

yll,

zár ő rendelkezés ek

7.1 Szerződő fetek egybehangzőan úgzítik,hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások űtján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képezni-

2,1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos Űton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc VarOsi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, ÚgY e
kérdéskörben Váltalkozó a Megrendelővel tartént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolj ák.

A B9RSQDVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen iizemeltetési szeruődés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODYÍZ Zrt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogY az
ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jővéhag'fra, a
B9RS6DVIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6,1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született határozata(1)

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővizellátásról és a
közműves szetttyvízelvezetésről szőIő 3811995. (IV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az iranyadók.
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