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az alulír ott

he

lyen é s nap on, az alábbi

fe

ltétel ek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatohől szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az Ötv. 8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. fv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővíz minőségű vizre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővízellátásközszolgáltatás
fo

rmáj áb an történő me

gsz

erve zésété s ellátás át.

2.1Felekrögzítík- a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatol<ka,l együttműködve 1994. január 25. napjan kelt
alapitő okirattal létrehozták a BORSODVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok ötlkotmányzati tulajdonba adásáról szőlő jogszabály szerint az érintett

önkormányzatokrészére aYagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzatitulajdonba
adott he lyi v ízikö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énylárs as á gba app ortálták.

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső idószakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemelfurő látía el az ivővíz
szolgáItatási

fe

l

adatokat.

Felek a közbenső ídőszaha utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztafra az
ónkormányzat ráutaló magatartásával bozzájárult aLÁoz, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft.. helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat.
Felek megállapítjrák, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körütírt szolgáltatő váltáskor nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladaí ellátásÍ, azaz
kölszg\gáltatási jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzitik,
,/c,r,Lt,

hogy az üzemeltető szo|gáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9.§ (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályazati eljárás nélkül
került'sor, tekinteltel ar-ra, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (tészvényese) az egYébként
kízár őIago san ö nko rm ány zatoi tul aj d o náb an ál l ó B o R S o Dv ÍZ Zrt- nek,
3./ A

jelen szerződés célja, hogy

a

Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

meghatározott

avgt,4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás formájában, az
üzemette}ő által teljesített szolgáltatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen

pontban körülírt szo\gáltatást

s z o l g á l t at á s

nak v agy

sz

e

rzŐ

d és t ár gy án ak nevezve. )

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatátozott
időtattamig a szerződés tárgyakéní meghatározott szolgáltatás eLlátása érdekébenÜzemeltetési
szerződéstköt a vállalkozóval a vonatkoző közfeladat ellátása érdekében.
A Vállalkozó a jelen szerződés aIapján kízarőlagosan jogosult és köteles az I. 3. pontban
meghatátozott siolgáltatási tevékenységet az Ónkormányzat közigazgatási területén ellátni,
I.1

A

teljesíteni.

Váltalkozó jogosult az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
szolgáltatási ellenértéket az Onkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
formájában
^"{hutárorott
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektŐl, intézménYektől,
szervezetektől (továbbiakban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vízdíj) beszedni.

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, tovaÉbá afogyásztókkal kapcsolatos jogviszonytairányadő űzletszabálYzatot alkotni.

A

arra, hogy a fogyasztóval kötendő kÖzúzemi szerződést a
azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejöhet a szerződő
felek írásbá foglalják
-magatartásával

A Közszolgáltató köteles törekedni

magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasáó
az
csatlakozási ponton keresztül történő vizlközmű rendszerbe valÓ csatlakozása, valamint
állása.
önálló fogyasztőímérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre

felek ráutalő

is, Ráutaló

2.1 Szerződő felek rögzítík, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszükséges eszkÖzÖk,
berendezések, vízíkozÁúveka Közszolgáltató cég vagyonát képezik, kÜlÖnÖsen, a

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges vizlközművek (nyomvonalas létesítménYek,a
,roígiltutás ellátásáho z rendelt épüleiek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontók) és a szolgáItatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,
teljes kÖrŰ,
3.1 A Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélű vízikÖzművek
2112002- (IV,25.)
folyamatos és szakszerű működtetése avizlközművek izemeltetéséről szőló
KöViVM rendeletben úgzitett követelményeknek megfelelően.

jogosult a szerződés tárgYaként
4.1 Vátlatkozó a szerződés időtartama alatt kizérőIagosan
hatósági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alaPján a
alatt az Üzemeltetőt
megáIlapitott szolgáltatasi ai.iat< beszedéséie.A szerzódés időtartama
V L |,1,t

a
Ónkormányzat közigazgatási területén belül
n szert" Á .ki,a,augosság kiterjed arra is,hogy az
fogyasztókt őI származóan joiedeláre.tegye
a fogyasáóval kötött
(Jzemeltető az onkormányzat közí.gűgatási \ata]ain, belül,
gáItatás át b ő v ít s e,
*. g ár up o a ás alapján b e kö té s eke t v é gezzen, szo]t
kizfuőIagos

jog illeti meg, hogy az

r

jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
vátlatkozó kötelezettséget vá|laI,hogy a
gondosságával
a?att tulajdonosként a jó gazda
és egyéb eszközöket a síerződé, r.n ráttara
hatósági árként kőzzétett dijak
1"siá,lő
kezeli, karbantartla, és _ u ;ogr"uuai}oáut
_ fe|újítja,bővíti,
beszeáéséuelbiztosito tí fedezet esetén

A

azárak megállaPÍtásárŐI
Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződésmegkötésekor
tekintit iranyadónak azza|, hogy a díjat úgy kell
szőlő 1990. évi LXVII. tv. 8.§ trl rcr<.-ei
_ u jogizabá|yi követelményeknek, a jelen
megállapítani, hogy az fedezete.l :ryjtso "
m9ál9Í9lve _ a szolgáIíatáS magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasznároi igenvenn.r,
kÖrében felmerÜlŐ kÖltségeke'
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkite.ltese
5./

különösen:
ráfordításokri es egyéb kiadásokra, így

a)
-/
b)

c)

a

vállalko zásba

vont víziközmű működtetése körében felmerülő

költségeket

(hibaelhárítás, készenlét, ügyféls zo|gálat tb,),._
igénybe vett működtető eszközök
a váI|alkozá-'ú"^"lt"té,i i,"er,""ti,Og, r,ti,OU,n -a
megrendelőve1 kötött külön
és
múködtetésére, javitására, az
_ iechnoló giai színvonalúfej lesztésére,
megállapodaron átup"ló
biztonságú és minőséget
a vá|Ialkoző áItal alka1mazottlűgbízott a megielelő
a|ka|mazására, azok szükséges
garantáIő ,rul*rui felkészültsZgu" Juu"mberek
képzésére, to vábbkép z é sére,

"írűt,uto

d)azúzemeítetésijogviszonyalapjánazellátásfelelősönkormányzatrészérefizetendő
ása alapján megállapodott és elfogadott viziköznűvek

e)

íuffi kilön

megállapod

fejlesztésére,

DahatékonygazdáIkodásmellettelérhetőméltányosiz|etínyereségre.

figyelembe venni a kőzszolgá|tatás
szolgáItatási díjat csökkentő .tényezőké.nt !,l]
illetve
ellentétele zésérekaPott kÖltségvetési'
teljesítéséhezuiriáritott, a koltséiek
önkormany zatí támo Eatáil,
r,, ni u.rrat, h ató s á g i ár, szo|gáltatás i díj ak

A

Ll Az ivővíz szolgáItatás

mint arható s ág

j o go

sul

átat a MegrendelŐ,
és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági

t megáIlapítani,

AhatóságiárakmegáIlapításához.szükségesdíjelőterjesrtést(továbbiakban:dijajánlat)az
köteles
év"dec.áb., 15. napjáig a Vállalkozó írásban
őző
megel
évet
é;fú
armegállapítással
szolgáItatni.

Adíjajanlat_valamintazÜzemeltetőalapításikörülményeire,illetve.azeddiggyakorolt
az
ónkormányzát tudomásul veszi, hogy
az
utatva
;a;;.*.
díjmegállapítási
ví)rközmű rendszerbe csatlakozott Önkormanyzatok
üzemeltetőnél a céglulajdonát képező
alkalmazásra a
módszer, illetve egységes díj kenil
vonatkozásában egységes díjszámítási

gÖR'iööú7zrt|,^őix"vőrrögzíteuszolidaritáselvénekmegfelelően,

l',/ ,t,
w/l.

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítaní a legmagasabb hatósági áttat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atfugyév kezdőnapjátőI alkalmazható legyen,

Az

2.1 Amennyiben az önkormányzat a tárgyév janlér 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasztan á, úgy a vátlalkozó _ hatőságí u hiányában - jogosult a közölt díjajánlatanak
me gfe l e l ő szolgáItatási díj at felszámitani, i l l etve érvényes íteni.
megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
megáIlapítására vonatko"o n"t i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
,"Úu.n a fogyasztők megtérítésiigény,t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
kártalanitani.
érvényesíterr.,úgy amulasitásban véikes ónkormányzar köteles az Üzemeltetű

Felek mát most

Iv. A Vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

évi LVIL törvény ,,A
és a2I|2002.(IY.25.)
rendelet
Korm.
vízgazááIkodáiiól", valamint a38lI995,(IV.5.)

biztosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biúositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatok at végez, ellenőrzi az izemeltetést,
mindenko ri minő s é gi kö vetel mén y ek b etartását,
go nd o sko d Ik a hálő zato n e l ő fo rdul ó üzem i hib ák elhaútásár ől,

áItal ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamaios üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
alaPján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállaPodása
szakmai szövetsége
karbantartásnak minósülnek ayíz- és csatornamúvek országos
á|ta; kiadott Tátgyi Eszközök Felújítása, Karbariartása című kiadvanYban
a munka, ami a
meghatározott felíjíásnak nem minősülő munkák, valamint míndaz
a
számviteli törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat

köteles

a közművek

szer ző dés mel lékl etét képezi,

vízÜgyl kÖmYezetvédelmi,
szervekkel való
tűztendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági

1.2.1 Gondoskodik
kapc

so

az

élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi,

lattartás ról, illetv e ezen ügyek intézéséről,

1.3.1 yéleményezi az tvővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájárulás),
közműegyeáetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén),

Ebégzi a

megfelelően elvégzi a
1.4.1 Aközületi és a 1akossági fogyasztók felé a s$át ütemtervének
szol gáltatás s al kap c s o l ato s l e o lvas ás i é s számlázási fel adatokat,
esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásárÓI,Iehetőség
rcndezéséről, akivizs-gálás eredményéről a panaszost tájékoztatja,l,, ,Qrn,

1.5./ Gondoskodik

szerint

az

L

4

l

ó a szerző dé s telj es időtart amár a fe lel ő s sé gb Ízto sitási szer ző dést
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tliz- és elemi kár elleni biáosítást is.

I . 6,

Vát l at ko

z

L7.1 Köúerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
ere

deti

á1

1

ap

ot hely r eállitás áró l gond

o

a

Vállalkozó kÖteles az

sko dni.

I.8,1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

fogYasztóval kÖtÖtt

szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

1.g.l Vátlatkozó köteles tájékoztatni a fogyasztőkat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszení üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
me gtérítésikötelezetts égéről.

megtérÜléséhez
110.1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károk

hogY a
szükséges biztosítások megkoteséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek ana,
bizto sítási fedezet me gl étérő1 me ggy őző dhe s senek,

egyéb, üzeme|tetéssel, illetve a közizemí szerződés megkÖtésével,
jogait a közműves iv,ŐvízellátásátŐI
valamint a fogyasztőt*áí up"rolatos kötelezettségeit és
(IV,5.)
Korm, rendelet szabálYozza.
és a közműves szennyvízelvőzetésről szóló 38lI995,

I.ILI A Vátlalkozó

2,1

A Megrendelő fe|adataí:

Megrendelő a lakossági szolgáltatásí szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
nélkÜl
sztikséges fogyasáókkal kápcsolaios adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése

2.Ll

Vált al ko z ó r észéreköteles telj esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összeftiggésben (különösen hibaelhárítás, karbarftartás, felújítás)a

fizetése nélkÜl
feladathozszükséges mértéúga település közterületeit külön ellenérték
használj a, i gényb e ve gye.
-koltségvetésébe
sorolt intézmények,költségvetési szervek

az

ónkormáiyzat

szolgáltatás i

a

ékára ké szfizető ke ze s s é g et vál al.
mért (vagy a felek átalany megállapodásán

d íj hátral

ttiihrotyóká

1

alapulő) szolgáltatási díjat

megfizeti.
szerződés fennállásának időtartama a|att általa
é1 tulajdonát kéPező
(saját forrásból vagy támogatás felhásználÁával) létesített (új beruházás)
jelöli
ki, feltéve, hogy az alább
víziközművek hasznosítás-éna, izemeltetéséte az Üzemeltetőt

2,3.1

Az ónkormányzat kötelezi magát,hogy a

az Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti használati díj megfizetéséte

nem ellenzí,
tűogatoírbenlhánások esetén atámogatő az Üzemeltetőkljelölését

a felek már most
beruházásra vonatko ztatott üzemeltető í hasznáIati dijat illetően
meg a beruházáshoz az önkormányzat által igénybe
-.gáitupoanak, hogy az rremhaladhatja

Az nj

i,/t,..tu,'

vett saját erő mértékét,az új beruházás Uzemeltetővel megállapodott használati időtartamához
arányosítva.
Az Önkormányzat kötelezettséget váIlal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
f li g g etl enü l táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé s re köte l ezettek.

§z egyittműködési

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiaha:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltarása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
kömyezets zenny ezés c sökkenté se stb. ) me goldásában való e gyüttműkö dé s ;
a vizíközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
haváría események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a fogyasztők vizdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kozszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatla
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzal területén a fogyasztők az egy szílmlázási
időszal<ra szátnított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze s ült f o gy asztők a szol gáltatásí díjhátral ékukat c s ö kkent s ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

Ll

Jelen szerződés hatátozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől

számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.

Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatáIlyal, ha a VáIlalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, íovábbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azotlnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez íntézettírásos nyilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartáy
vagy körülmény megszrintetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél. U/ca, 9,
9,

a szeruődést legalább 6 hónapos felmondási idő tílzéséveI,a másik
és az ellenérdekű fél szeruődésszegésével indokolt nyilatkozatával

3./ Mindkét fél jogosult

fellel írásban közölt

megszüntetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a vállalkozó az üzemeltetésre vonatkoző jogosultság át elveszti.

b)

a

Megrendelő súlyos szeruődésszegése esetén, különösen,

ha

a V át l a l ko z ó kizár őlago s szo l gáltatási j o gát az Önkorm ány zat me g sze gi,
a V. 1. pontjának utoisó bekezdésében rögzítetl, az Önkormányzaí együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll.

rendes felmondás gyakorlásanak korlátozására,vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szeiződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tfugyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, irásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszúntetni,
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezések
vitás
Szerződő felek egybehangzőan úgzítik,hogy együttműködésük során felmerulő
kérdéseketés probléÁákat megkísérliktárgyalások űtján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és .n r"k során a megállapodásaikat írásban rögzítenÍ, amelY
iegáuapodások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve mellékleteit fogják képezn|

Ll

2.1 Amewtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
keretén uettit :o napon belül nem kerül sor, úgy a
ki.
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkÖtik
ÚgY e
3,/ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igénYli,
alaPján
kérdéskörbón VáItatkozó a Megrendelővel történt e|őzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészíti.
marad,
4.1 Azegyes rendelkezések érvénlelenségeesetén a szerződés többi része éwénYes
Felek ű' e*enyelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű

rendelkezéssel pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós Igazgatóság elnöke, mint cégbejegYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögzíti, hogy á jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
megelőzően; a nons oDyÍZ Zrt.Igazgatősága megtfugyalta és azzal egyetértett.
5./

jelen szerződés az okirat aláirásínak napjával lép hatáIyba, tekintettel,arca, hogY az
jőváhagYta, a
Ó,rkoiranyror Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületí határozatával
B6RS9DVIZ Zrt-t aközszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

A

aláítás

Á,

ár

a felhatalmazta.

Képviselőtestületének
képezi(k), lc
mellékletét
sz.
1.
megállapodás

önkormányzal

9 tárgyban
uq

született határozata(i)

a

jelen

Jelen szeruődés a szeruődésben megjelöit mellékletekkel együtt érvényes.

-

Ielen szeruődésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménytszabáIyoző
egyéb hatályos jogszabátyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ívővízellátásról és a
közműves szewtyvízelvezetésről szőIő 3811995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az ir ány adők.

Tiszatardos,,?.q

4.Z,.. 0

l.,4.7.,.

Miskolc, 20II. november 29.
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