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az alulír ott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint
T.

:

E|őzmények, bevezető rendelkezések

ötu,) 8 § (4) bek_e, _
A helyi önkormány zatokről szőló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
a vízqazdálkodásról szóló
.rárur,rint'uz ötv. s.§'r3l bek-ben foglalt felhatalmazás alapján pontja, továbbáaa,§ Q) bek, b)
1995. évi LVII. w."(Üvauuiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a)
nrinősíti az adott telePÜlés
pontja a helyi onkormány zat kötelezó-en ellátandó feladatának
1./

lakott területén

kÖzszolgáltatás
ivővízminőségű vizre vonatkoző előitásoknak megfelelő ivővíze\Iátás
form

á j

áb

an történő me gszeíve zésétés ellátását"

e|őírlközfeladat teljesítése érdekében-, hogY
január 25, napjan kelt
az Ónkormányzat más önkormányzatokka] együttműködve 1994.
hogy az egyes állami tulajdonú
alapitó okiratial |étrehozták a BoRSoDvÍz Zrt-t akként,
jogszabály szerint az érintett
ingatlanok onkormán}zati tulajdonba adásárő| szóló
ÖnkormánYzati tulajdonba
önkormány.zalok resrei" a Vagyonátadó Bizottság döntése szerint
as á gba app ortálták,
adott he l y i v ízikö zműv eket az Ú z e m e l t e t ő r é szv énytálrs
2./ Felek rögzítik

-

a fenti pontban kötelezően

megkötéséíg _ az
Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás
értve - az Ónkormányzat, illetve a
alábbi bekezdésben emüiett közbenső időszákot ide nem
|éútael az ivőviz
területén lévő lakosragi e, közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető
szolgáltatási feladatokat.
januér l-jére voyt\k2!7!va_az
Felek a közbenső ídőszaka utalva rögzitlk, hogy 2010.
BO,RSODVIZ Zrt,
Önkormányzar ráutalő magatartásával hozzájárult althoz, nogy _x
lássa el a
Üzemeltető
az
egysreroelye, tulajdonában álló Gw-Borsoaviz rft. helyett
tovaUUiat<U an az tvóviz szolgáItatási feladatokat,
Sem a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVÍz zrt. alapításakor,
kÖzfeladat ellátási, azaz
fennállÓ
körülírt szolgáltatőrrattálo, nem foglalták írásba a koz<itttik
felek kifejezetten rÖgzítik,
közszolgálíatási jogviszony gyakoroit tu.tul.ni elemeit, ugyanakkor

!.rcgy az üzemeltető szo\gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére aYg|.9.§ (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályazati eljarás nélkül
került sor, tekintettel an:a, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizár őlago san önko rm ány zatok tul aj do náb an ál l ó B O R S O DY IZ Zrt- nek.
3.1

A

jelenszerződés célja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzat

közfeladataként meghatározott

a Vgt. 4 § (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltaíás formájában, az
üzemeltető által teljesitett szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körül írt szolgáltatást s z o l g ál t at á s n ak v agy s z e r z Ő dés t ár gy án ak nevezve. )

II. Megállapodás
I.1 A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szerződés tugyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében üzemeltetési
szer ző dé st köt a v á l l a l ko z ó v al a v onatko ző kö zfeladat el!átás a érdekéb en.
A Váltalkozó a jelel szerződés alapjánkizárőlagosan jogosult és köteles azI.3. pontban
meghatározott szolgáltatási tevékenységetaz Ónkormányzat közigazgatási területén ellátni,
teljesíteni.

A

Vállalkozó jogosult az általanyújtott szolgáItatás elle_nértékekéntlegmagasabb hatőságí ár
formájában meghatározoít szolgáltatási ellenértéket az Ónkormányzat közigazgatási teniletén
j
lakó a szolgákxást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,
szervezetektől (továbbiakban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vízdíj)beszedni.

Közszolgáltató jogosr.rlt és köteles a fogyasztókkal közilzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, tovaúba a fogyasztőkkal kapcsolatos jogviszonyra irányadő űzletszabáIyzatot alkotni.

A

A Közszolgákató köteles törekedni

arta, hogy a fogyasztőval kötendő kőzÜzemi szerződést a

azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejÖhet aszerződő
felek írásbá foglalják
-magatartásával
is. Ráutaló magatartásnak minősül kÜlÖnÖsen a fogYasztő
felek ráutalő
csatlakozási ponton keresáül történő víziközmű rendszerbe való csatlakozása, valamint az
önálló fogyai*ai mérőhely kíalakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

a

szolgáltatás teljesítéséhezsztikséges eszkÖzők,
berendezések, víziközművek a Közszolgáltató cég vagyonát képezik, külÖnÖsen, a
szolgáltatás teljesíté séhez sziikséges víztkőzművek (nyomvonalas létesítmények,a

2,1 Szerződő felek rögzítlk, hogy
szol"gáItatás ellátásáho

z

rendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási

pontok) és a szolgáltatásbabevont

egyéb tárgyi eszközök.

3.1 A Vátlalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízikÖzművek teljes kÖrŰ,
(IV,25-)
folyamatos és szakszení működtetése a viziközművekizemeltetéséről szÓlÓ 2Il2002.
KöViVM rendel etb en r ö gzíteítkövetelményeknek me gfele 1ő en.

4.1 Vóllalkozó a szerződés időtartarna alatí kizarólagosan jogosult a szerződés targYaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapjrán a hatősági árként
megállapított szolgáltatasi ai3at< beszedéséie.A szerződés időtartarla alatt az Üzemeltetőt

Onkormányzat közigazgatási területén belül a
jövedelemre
tegyen szert. Akizárőlagosság kiterjed arra is, hogY az
fogyasztókt ai siarmazóan
üiőmelteta az ónkormányzat közigazgatást határun belül, a fogyasztőval kötött

jog illeti ffi€g, hogy a2

kizárőlagos

/

me gál 1 ap o d ás alapj án

b e

köté

s

eke t v

é

gezzen, szol gáltatás át b ővíts e,

Váltalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sáerződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
u"rJlí, karbuíartla, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árkéníközzétett díjak
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felqítja, bővíti.

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállaPitásárŐI
szőlő 1990. évi LXVÚ. tv. a,5 (1) bek._ét tekintik irányadőnakazzal, hogy a díjat ÚgY kell
jelen
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson _ a jogszabá|yi követelményeknek, a
szeíződésnek, iileú a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜló kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a
b)

c)
d)

e)

D

vállalko zásba

vont viziközmú

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

zo|gálat stb,),
i vállatkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett múködtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfej lesztésére,
a i,atlaikozo által atkalmazotllmegbízott a megfelelő biztonságű és minőséget
garantálő szal<rnaí felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges
(hib ae lhárí tás, ké szenl ét, ügyfé

1

s

képzés ét e, tov ábbképzé s ére,
az izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő
díjaWa,
a felek külön megállapod ása alapján megállapodott és elfogadott viziközmúvek
fejlesztésére,
ahatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányo s ijzletí nyere sé gre,

a közszolgáltatás
szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkéntkell figyelembe venni
illetve
teljesitéíéhezbiztásított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési,

A
ö

nkormányz ati tálmo gatást.

I.1

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

Az ivővíz

mint árhatőság

szo|gá|tatási díjak

a MegrendelŐ,
szo|gáItatás és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági átat
j o go

sult me gállapítani.

díjajánlat) az
hatósági árak megáIlapításálhoz szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban:
kÖteles
irásban
a Vállalkozó
ármegálla:pítással eriítettévet megel őző év december 15, napjáig
szolgáltatní.

A

gYakorolt
valamint az üzemeltető alapítási könilményeire, illetve ,az eddig
hogy az
veszi,
díjmé§áIapitási mődszene utalva ui önkormányzal tudomásul
csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező víziközmű rendszerbe
díj kerül alkalmazásra a
vonatkozás ában egfségésdíjszáLmítási módszer, illetve egységes
g ÓRi ópv íz zrt] hatásakór ú gzítetíszolidaritás elvének me gfelelő en.

A

díjajánlat

-

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
dijakat),hogyazatárgyévkezdőnap játőlalkalmazhatólegyen.

Az

2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév janufu 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapításfua vonatkoző kötelezettségét (beleértve az Üzemelrcrő hiteles értesítését)
elmulasztaná,űgy a Vállalkozó - hatősági ar hiányában - jogosult a közölt díjqánlatának
me gfe le l ő s zol gáltatás i díj at felszámitani, i l l etve é rvénye s íte ni.

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény.t, bárme|y ellenőrzésre jogosult szen szattkciókat
érvényesítene,űgyamulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az Üzemeltetőtkártalanítani.

Felek már most

IV.

Ll A Vállalkozó

A Vdllalkozó, illetve a Megrendelő

jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

a

biztositja, hogy

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vizgazdálkodásról", valamint a38l1995.(IV.5.) Korm. rendelet és a21l2002.(IV.25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
biztosítjaazüzemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgáíatokat végez, ellenőrzi az üzemeltetést, a
mindenkori minőségi követelmény ek betartását,
g ond o sko d ik a háIő zato n e l ő fordul ó üzemi hi bák elhátításfu őI,
köteles a közművek által ellátott tenileten az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenríartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek aYíz- és CsatornaművekOrczágos Szakrnai Szövetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadványban
meghatérozott felujításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, arni a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabáIyzat a
szerző dés mellékletétképezi,

az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel valÓ
],.2.1 Gondoskodik
kap

c

s

o l

attartásró

1,

ill

etve ezen

Ú;gy

ek intézéséről.

I.3,1 Yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozóí ltozzájárulás). Elvégzi a

közműe gy ezJeté s eket (gáz, telefon, út, villamo s energi a létesítés
L4.1

etén).

A közületi és a lakossági fogyasztók felé a

szolgáltatáss al kap

1.5,/ Gondoskodik
s

es

csol

ato s

leo

lvas

ás

sajat ütemtervének megfelelően elvégzía
i é s számlázási fel adato kat.

az esetleges fogyasztői panaszok, reklamációk kivizsgálásárŐI,lehetőség

zerint r endezésérő l, a ki vi

z

s

gál ás ere dm ényér ől a p anaszo st táj éko ztatj a.

Váltalkozó aszerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szeruődést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá túz- és elemi kár elleni biztosítást is.

1.6.1

I.7.1 Közíerületen végzett hibaethárítási munkák e|végzéseután
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szol gáItatási szer ző

désb en kö te

le

s rö

gz

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

íteni.

1.9.1 Vállalkozó köteles tájékoztatní a fogyasztőkat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
me gtérítésikötelezetts égéről.
1

.10,/ Vállalkozó saját költségére gondoskodik az územeltetésből eredő károk megtérÜléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogY a
b izto sítási fedezet me glétérő l me ggy őző dhe s senek.

1.117 A Vátlatkozó egyéb, izemeltetéssel, illetve a közüzemi szeruődés megkÖtésével,
valamint afogyasztőt<t<ái t<apcsolatos kötelezettségeit és jogait aközműves iv.ŐvízellátásarŐI
és a közműves szennyvízelvézeÉsről szóló 38lI995. (iv.s.) Korm. rendelet szabáIYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

lakossági szolgáltatásí szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáltatást el,lenértékmegfizetése nélkÜl

2.1.1 Megrendelő

a

Vát t at ko zó r észéreköteles telj esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összefuggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felÚjítás)

a

nélkÜl
feladathozsztikséges mertékig a település közterületeit külön ellenértékfizeíése
használj a, igényb e ve gye.
az óiúrőaiyrrr Lbttsegvetésébe sorolt íntézmények,költségvetési szervek

szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
koikifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alaPulő) szolgáItatási díjat

a

megfizeti.

a szerződés fewáI|ásának időtartama alalt általa
kéPező
(saját forrásból vagy támogatás fehásználásával) létesített (újberuhazás) él tulajdonát
alább
az
jelöli
hogY
ki, feltéve,
vízlközművek hasznosítás-ára, üzemeltetésére az [Jzemeltetőt
vállalkozik, illetve
meghatátozott mértékszerinti hasztáIati dij megfizetéséteaz Üzemeltető
ellenzÍ.
táÁgatottberuházások esetén atámogatő az Üzemelterő kijelölését nem
2.3,1

Az önkormányzat kötelezi

magát, hogy

már most
bervhánásra vonatkoztatott izemeltetői ltasznáIati díjat illetően a felek
áItal igénYbe
megáilapodnak, hogy az rLemhaladhatja meg a berubázáshoz az OnkormánYzat

Az i|

/

vett saját erő mértékét,azűjberuhazás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIatiidőtartamához
arányosítva,
Az )nkormányzat kötelezettséget váI\al, hogy új beruhánás elhatározásakor, illetve a
beruháaás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
f ii g getl enül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség

a szerződés fennállás a

alatt (illetve
tel ezettek.
gyüttműkö
s
re
kö
d
é
foko
zott
e
att)
al
1./ Felek

Az

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

egyittműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbia]<ra:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáItatásí feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zemy ezés cs ökkentése stb. ) me goldásában val ó e gyüttműködé s ;
a viziközmúvek állap oíára, meghibáso dásara utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elháritásával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáItatási

díjak meghatátozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy eztetések fo ganato sítása;

a

fogyaszíők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kozszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozl'ntja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlézásí
időszal<ta számííotíszolgáltatási díj legalább íl3-ával 90 napot meghaladő ftzetési

késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
részesültf ogyasúőkaszolgáltatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátŐI
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sern
jogszabálYváltOzás
nem értve azt az esetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik féI részére,amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a

szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnalihatállyal,ha a Vállalkozó az

izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azotvtali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézetíÍrásos nYilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
iágy ktirulmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felrnondási idő tűzésével,a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megsziintetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

fellel írásban közölt

a)

a Vállalkozó szerződésszegése esetén, ha
a Vál

b)

a

l a l ko z

ó az üzemeltetésre v onatkoző

j

o

go sults ág

Megrendeló súlyos szerződésszegése esetén, különösen,
a Vál

át elv e szti.
ha

ó kizár őlago s szo l gáltatás i j o gát az Ö nkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésób en rögzített, az Önkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.
Ia

l ko z

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási ídő tűzésével,és a tátgyév utolsó napjára (december 31,) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útjan megszüntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzőart rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szeruődés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiak képezni,
2.1 Arnennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos 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 izemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tátgyalás, egyeztetés alapjan
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szeruődés többi része érvényesmarad.
Felek az érvénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

r

endelkezés sel

p

óto lj ak,

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő úgzíti,hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláítását
megelőzően) a BORS ODYÍZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatáIyba, tekintettel arra, hogy az
Ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatátozatával jőváha1yta, a
BORSODVIZ Zíí-ta közszolgáItatás teljesítósére kijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

Ónkormányzal Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

e

tárgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szeruődés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabáIyoző egyéb hatályos jogszabá|yokban _ különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szelrtyvízelvezetésről szóló 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.
Szentistvánb,uk u,
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