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az aluíírotthelyen és napon, az alábbifeltételek

szerint:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések
(4) bek-e, A helyi önkormány zatohőIszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.; 8 §
szóló
uáru,oinr'uz ötv.8 § (3) bek-ben foglalt fe|hatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról
a a.§ (2) bek, b)
1995. évi LVII. tv."(továbbiakban: vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá
telePÜlés
ponda a helyi onkonnányzat kötelezóin ellátandő feladatának minősítl az adott
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízel|átás kÖzszolgáltatás
fornáj áh an történő me g szeívezé s ét é s ellátását,

Felekrögzittk- a fenti pontban kötelezően elŐÍrt kÖzfeladat teljesítése érdekében-,hogy
áz ónkor*Znyzat más önkormányzatoka.l együttműködve 1994. január 25. naPján kelt
hogy az egyes állami tulajdonú
a1apitő okiraúl btrehozták a BoRSoDvÍz zrt-t akként,
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásárőI szőIő jogszabály szenní aZ érintett
tulajdonba
öniormány zatok részéíea yagyóní*,adó Bizottság döntése szerint önkormányzati
2.1

adott

he ly

i v ízlkőzműv eket az Ü z e m el t e t ő

ré

szv ény társ

asá gb a

apportálták.

az
Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításátől ajelen megállapodás megkÖtéséigilletve a
alábbi bekezdésben emlíiett közbenső időszakot ide nem értve - az onkormányzat,
ivőviz
az
eL
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók tészéreaz Üzemeltető látta
szolgáItatási

fe

l

adatokat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzítlk, hogy 2010. janrrár 1-jére vonatkoztatva az
Ónkormányzat ráutalő magatartás ával hozzqáűit ahhoz, hogy _?_ BORSODVÍZ Zrt,
el a
egyszeméiyes tulajdonában áIIő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat,

zrt. alapításakor, Sem a fenti bekezdésben
Felek megállapítják, hogy Sem a BoRSoDVíz
a közötti,ik fennállÓ kÖzfeladat ellátási' azaz
körülírt szolgáltató uai arr.o. nem foglalták írásba
elemeit, ugYanakkor felek kifejezetten rÖgzítik'
közszolgáItatási jogviszony gyakoroú tu.tul*i
teljesítése a jogszabályoknak
és u
hogy az üre*elt"tő szotgálÍatasa folyamatos,
"yÚltott
megfelelően törlént.

(2)
jelen üzemeltetési szerződés megkÖtésérea Vgt' 9'§
Szerződőfelek megállapítják, hogy a
azás alaplín koncesszió s páIyázati eljárás nélkül
bek. d) és e) pontjauu, iogrutt tettratatm
,!,:y!^)donosa (részvényese)az egyébként
került sor, tekintettel ar. a, togy u Me:,grendely
_ nek,
aj do rr"ab an á l ó B o R S oDv íZ Zrt
ki z áró l a g o s an onko á a"v rutoí t"l
1

3./

A jelen szeruődéscélja, hogy

a

Megrendelő/ónkornúnyzat közfeladataként meghatározott

körülírt ivővizel|átást kÖzszolgá|tatás formájában, az
biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
územeltető áltai teljesített szolg á|tatás útján
vagy szerződés tárglának nevezve,)
pontban körülírt szoigáItatást szoígiltatásnik
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában

II. Megállapodás

a

szerződésben meghatározott
szolsá]iltás el|átása érdekébenÜzemeltetési
időtartamig a szeruődés tárgyaként meghatározou
közfeladat ellátása érdekében,
szerződéstkőt a vá.llalkoriial a vonatkozó
és köteles azI.3, pontban
A Vállalkozó a jeleÁ szerződés aIapján kizárólagosan jogosultközigazgatási
területén ellátni,
u, öikor*á-nyzat
meghatározott szolgáltatási tevékenysJget
I.1

A Megrendelő a Vgt, Hivatkozott

rendelkezései alapján

teljesíteni.
ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
Váltalkozó jogosult az á|talanyújtott szolg,áIt.atás
az ÓnkorntánYzat kÖzigazgatási terÜletén
formájában meghatiozott szolgáitatási ellenZrtéket
személyektől, intézményektől,
_
lakó _ a szolgáItatast igénybevevő magánszeméty:kjőJlJogi
szolgáltatási clíjként(vizdij) beszedni,
szervezetektől (továbbákban: fogyasztóÉ)

A

(szolgáltatási) szerződóst

Közszolgáltató jogosrrlt és köteles a fogyasztókkal .közüzemi
jJgviszonyra irányadó iz1etszabáIyzatoí alkotni,
kötni, továbbá r"ÉYirr,ofual kapcsolatos

A

"

szerződést a
törekedni arra, hogy a íogyasztőval kötendő közüzemt
láiesítendő jogviszonY létrejÖh et a szerződő
felek írásba foglalják azzal,hogy a rogyur"Űi.kal
minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztó
felek ráutato -ug;u; ásával lr. naiitur ő magatartásnak
rendszerbe való csatlakozása' va\amint az
csatlakozási ponton keresztűl történő vizlközÁú
rendelkezésre állása,
önálló fogyasztői.ne.on.ty kialakítása és a Közszolgáltató

A közszolgáltatóköteles

szükséges eszközök,
2.1 szerződő felek rögzíttk, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
képezik, kÜlÖnÖsen,

a
.éq vagyonát
berendezések, víziközm_-űvek a Közszolgáliató
a
létesítmér-rYek'
(nYomvonalas
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges v"íziközművek
technológiai berendezések' csatlakozási
szolgáltatás ellátásáhozrendelt épüleiek, építmények,
ponÖt; és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyt eszközök,

körű'
szerződés tárgyát képező közcélú vízlközművek teljes
(IV,25,)
üzemeltetésérŐl szÓlÓ 2I12002,
folyamatos és szakszeű működtetés e avizlÉŐzművek
rovivnt rendeletben rö gzitettkövetelményeknek megfelelően.
3.1

A

vállalkozó feladata

a

szerződés időtartama alatt klzárőlagosan jogosult a szerződés tárgyaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapján a hatósági árként
megállapított szo|gáItataii ailat< beszedéséie.A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
kizárőIigos jog ilteti ffieg, hogy az Ónkornúnyzat közigazgatási területén belül a
fogyaszúktő1 származóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, hogy az
üzámettető az Önkormányzat közigazgatási határatn belül, a fogyasztőval kötött
me gá11 ap odás alapj án b eköté seke t v é gezzen, szolgáItatás át b ővít se.
4.1 Vállatkozó

a

kötelezettséget váIIaI, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont vizikÖzműveket
és egyéb eszközöket a sierződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával
uez"|i, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett dijak
b eszedósével biztosíto tt fedezet esetén - felúj ítj a, bővíti,

A Vállalkozó

Felek rögzitik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak megállaPÍtásáról
szőIó |990. évi LXWI. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
jelen
megállapítani, hogy az fedezeteí nyújtson - a jogszabá|yt kÖvetelményeknek, a
minőségét
magas
sze}ződlsnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgá|tatás
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlŐ kÖltségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a
b)

c)
d)
e)

0

vállalko zásba vont vizlközmű működtetése körében felmerülŐ kÖltségeket
(hibaelhárítás, készenlét, ügyfélszolgálat stb.),
a vá|lalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az elvárható és a megrendelővel kÖtÖtt kÜlÖn
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfejlesztésére,
a iaulvozd áItaI alkaImazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantáIő szakmai felkészültségűszakemberek a|kalmazására, azok szÜkséges
képzésére,továbbképzésére,
az izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő
dijaWa,
"felek
külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek
a
fejlesztésére,
a hatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre,

szolgáItatásr díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
teljesítéséhezbiztosított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési, illetve
ö nko rm ány zati támo gatást.

A

III. Díiaiánlat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

Ll Az ivóviz

szo\gáItatás és -kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat

a MegrendelŐ,

mint árhatóság jogosult megállapítani.

hatósági árak megállapításához szükséges díjelőter.lesztést (továbbiakban: dijajánlat) az
ármegállapítással érintett óvet megel őző év december I5. napjáig a Vállalkozó irásban kÖteles

A

szolgáltatni.

díjajánlat - valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gyakorolt
díjmÓ§állapítási módszerre utalva az Ónkormányzat tudomásul veszi, hogy aZ

A

üzemeltetőnél a cégnlajdonát képező vizlközmú rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
a
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra
me gfelel Ően.
B oRS oDV íz zrt. alapításako r r ö gzitett szolidaritás elvének

Közszotgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
(szo|gáltatási
díjkalkuláclőja alapján úgy köteles megállapitanj a legmagasabb hatósági árat
díjakat), hogy az atfugyév kezdőnapjátő| alkalmazható legyen.

Az

ónkormányzat

a

hatósági ár
2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév január 10. naffig a |eeryaglsabb
hiteles értesítésót)
megáIlapitására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető
díjajánlatának
_hatősági
kÖzÖlt
a
ár hiányában -jogosult
elÁlarrtu,rá, űgy a Vátlalkozó
me gfelelő szolgá|tatási díj at felszámítani, illetve érvényesíteni.

Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormfuryzat hatósági ár
a KÖzszolgáltatóval
megáI|apitására vonatkúo n"t i felróható mulasztásával összefliggésben
jogosult
szetv szankciókat
.r.áb.n a fogyasztók megtérítésiigényt,.. bármely ellenőrzésre
érvényesíten",rigy amuIasitásban vétkei önkormányzat köteles az Üzemeltetőtkánalanítani,

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1
1

A Vóllalkozó

,1 ./

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatat:

Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

évi LVil, törvény ,,A
és a2112002.(IV.25.)
rendelet
Korm.
vízgazááIkodáiiór,, valamint a38l1995.(IV,5.)

biztositja, hogy

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

KöViM rendeletnek megfelelően

biztosítj a az izemeltetés fo

történjen,
lyamato sságát és biztonságát,

akkreditált laboratóriummal a 2I12002. (iV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
azőzemeltetést, a
ütemter-v szerinti gyakorisággalivővízvizsgálatokatvégez, ellenőrzi
mindenkori minőségi követelmények betartását,
gondo sko d 1k a háIőzaton elő forduló üzemi hib ák e |h árítás áró 1,
iöt.l., a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantarlási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alaPján
yiz- és csatornaművek országos szakmai szövetsége
karbantartásnak minősülnek a
áItaI kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
ami a
meghatározott felújitásnak nem minősülő munkák, valamint mtndaz a munka,
számviteli törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerző dés mellékletétképezi.

az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kÖrnyezetvédelmi,
űzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való

1.2./ Gondoskodik

kapcsolattartásról, illetv e ezen ügyek intézésérőI,

I.3.1 Véleményeziaz

ivőviz bővítósi terveket (vállalkozói hozzájáruIás). Elvégzi a

közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).

felé a saját ütemtervének megfelelően elvégzi

1,.4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztók
és szám|ázási feladatok at,
szo tgáltatáss al kapcsolato s leolvasási

1.5'lGondoskodikazesetlegesfogyasztóipanaszok,reklamációkkivizsgá|ásárőI,lehetőség

a panaszost tájékoztatja,
szerint rendezéséről, a kivizs!álás eredményéről

felelősségbiztosítási szerződést köt' beleéftve
Vállalkozó a szerződésteljes időtartamára
űz_ és elemi kár elleni biztosítást is,
a környezetvédelmi biztosítást, iovábbá
1,.6.1

I.].lKözterületenvégzetthibaelhárításimunkákelvégzéseutánaVállalkozóköte7esaz

eredeti állapot helyreáliításáról gondoskodni,

Vállalkozó
1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,hirési kötelezettségét
szol gáltatás

i

a

fogyasztóval kötött

szerző désb en köteles rö gzíteni,

a hibabejelentés módjáról, nem
r.9.1 vállalkozó köteles tájékoztatnt a fogyasztókat
áeghibásodás esetén a felmerült költségek
rendeltetésszeó üzemeltetés miatt történt
me

gtérítésikötelezetts égérőI,

eredő károk megtérüléséhez
sajátköltségére gondoskodtk azizemeltetésből
a
lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy
szükséges biztosításák *.gtioteréről, és
síúsifedezet me glétéről meggy őző dhessenek,

Lfi.l váltatkozó

bizto

e a közűzemi szerződés megkötésével,
1./ A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetv
és jogait a közműves ivóvízellátásáról
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos köteiezettségeit
szóló 38l1995, (N,5,) Korm, rendelet szabályozza,
és a közmű,r., .".orr}|vizelvázetésrő1
1.1

2.1

A Megrendelő feladatai:

szolgá|tatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
ellenértékmegfizetése nélkül
szükséges fogyasztókkal k-apcsolaios adatszolgáltatást
V ál lalio z ó r észére köteles telj esíteni,

2.1.1 Megrendelő

a lakosságt

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

2.2.1

hibaelhárítás, karbantarlás, felÚjítás) a
azüzemeltetéssel összefliggésben (különösen
külön ellenérték fizetése nélkÜrl
feladathoz szükséges mértékig a teteptites közterületeit
baszná|la, igénybe ve gye,
-költségvetésébe
sorolt intézmények, költségvetési szervek

az

_
2.3.1

órkorináryrat

szolgáItatásid4hátralékárakészftzetőkezességetvállal.
alapuló) szolgáltatási díjat
aközkifolyókon mért (vagy a felek átalány mégállapodásán
megfizeti.

Lz ónkormányzatkötelezimagát,hogy

a szerződés fennállásának időtartama alatt általa

létesített(új beruházás) és tulajdonát képező
(saját forrásból vagy támogatás felhás.znáI{sáva1)
az alább
sére ai Üzemeltetőtjelöli ki, fe]lév.9' hogY

vízlközművek hasznos ítására,üzemelteté
díj megfizetésére az Üzemeltető vá].|alkozik' illetve
meghaíározott mértékszerinti hasznáIatt
az Üzemeltető k4e\öIését nem ellenzi,
támogatott beruházások esetén a támogatő

díjat rlletően a felek már most
üzemeltetői
" hasznáIatt
vonatkoztatott
génYb e
";
beruházásra
Lz ílj
z" az Ó n ko r m á nY z a t áItal i
ua
adhatj
ffi
Á^lral
gy
ho
"*narash,o
me gállapo dnak,
használati időtartamához
,::;:il"o:;;;;;:U;;;",tetővelmegállapodott
mértékl
erő
saját
vett

a
beruházás elhatározásakor, illetve
új
hogy
vállal,
ónkormányzat kötelezettséget
az esetleges használati megállaPodástÓl
folyamatai róI az Uzámelűtőr

arányosítva.

Az

beruházás
tájékoztatj a,
fü ggetlenül 'ényeges

V. Együttműködési kötelezettség
alatt(illetve

Felek a
kötelezettek,
uiu,i)-rotorott együttműködésre
szerződés fennállás a

1./

a

az elszámolás
szerződés megszűnése esetén

kiterjed a különösen
Az együttműködési kötelezettség

az a|ábbtakra:

takarékos
közegészségügyetveszélyezÍetővízminőségiproblémákfeltárása,megoldása;
felhasználására tekintettel a
ttirrrv"r.irraurJ,
érőfonásot
elvárások'
a természJti
(;i*#Ö""t*át.nyreg, takaréko,ssági
vízszolgáItatási feladatok j,
s
dé
;
való e gyüttműkö
J ;ó .) ;". g"ldás áb an
kÖzlése,
környez ets zenny ezés. ron "rrt
jelzé*,
utaló
meghibásodÁara
::'.:::ételek
otára,
állap
a vtzlközmíúvek
közreműködés' vízkor|átozás
il;';ara".i
bejelentése',';;;i,
".io
havárlaesemények
illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
meghatározása,
díjak
ír1l1il?1i;,ur,
foganatosítása;
intézkedések, egy eltetések
meggyőzés, a

irányuló

rr"lr"ráo.aÉ,i"* li"elésére
fogyasztóí< 7ízdilfizetési
pont sz_erinti együttműkÖdési kÖtelezettség
Eien
e.
csökkentés
díjhátralékok
-er-u-íarrrofualtűó ,LrrZral, történő' ,r"r]idé' felmondását alaPozhatla
megsértéséi
t"*}"tlÁ a fogyasztők az egy szám'ázási
n_? őrt"r*a,ryrot
"iJg"r.u
,hu
körülmény
ffIeg aza
b I l3-ával 90 naPot meghaladó fizetési
időszakra számitott rro4attuiűi"arr
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késedelembe esnek,

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése

a jelen..okirat aláírásától
időtartamra sző| azza|, hogY
|tatározat|aH
ide
szerződés
1,/ Jelen
felmondá, gyuúr.raűr." ",,*rl.::|sem iogosult,
renáes
belül
számított to everiáorunu*on
toűoen bekövetkezett jogszabályváltozás
szerző.dé;;;k;;Jset
a
ha
azesetet,
aZí
terhesebbé váiik
nem éfive
leíetetlenül, uugy otyun,mértélÓen
t"il"sítése
hacsak a
ue^,

eredménye
^'J"rLoJes teher.ésszerűen indok olja a szerződés megszÜntetését'
részére,amely
féI
bármelyik
nem állapodnak meg,
felek erre t.tirrt"tlJil J"rráaermódosításában
a Vállalkozó az
mondhatják fel azonnall,hatáIlyal'ha
esetben
az
abban
ha
2.1 Fe.ek a szerződést
vagy visszavonásra ker|il, továbbá,
*,g,ili,ik
jogosultság.
üzemeltetésre való
I,."q*i*i
aló an felh agy,
s i té sével nyilv ánv
a V á l l a l ko z a J"iairaias t et l"e
^
lníézettírásos nyilatkozattal
jogát
szer.ződő felek a másik félhez
felmondás
Az azonnali
felmondásra okot adó magatartás
u r"r*ún, közlése etott a
gyakorló fól,
gyakorolhatják, f;i;;;, rr"Ev
pá,r."*időt biztosított a felmondást
vagy körül*"ry;;;;ÁintJierer"o.rr"

a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
nyilatkozatáva|
féllel írásban közölt és az ellenérdeúféI szerződésszegésévelindokolt
3./ Mindkét fél jogosuIt
megszüntet ni

a szerződéskötésétől számított

a) aVállalkozó
a Vál

l

10 éves időtartamon belÜl, az a|ábbi esetekben:

szerződésszegése esetén, ha

a l ko z

b) a Megrendelő

ó az űzemeltetésre vonatkozó

j o go

sultságát elveszti,

sűIyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

zat me g sze g r,
a V á l l a l k o z ó ktzár őIago s szo gáltatási j o gát az Önkorm ány
az Önkormányzat együttműkÖdési
a V. 1. pontlának utoisó bekeldéséb eÁrigzitett,
kötelezettségének a megszegósét tanúsító körülmény beá11.
1

éves időtartam elteltét
rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10
jelen megállaPodást legalább 6 hónaPos
követően bármelyik ,r"íraaa fél jogosult a
(december 31,) vonatkozó, írásban
felmondási idő tűzésével, és a tárgyév utolsó napjára
kőzőIt,indoklásnélkülifelmondásútjánmegszűntetni.
4.1

A

YII. Zár ő rendelkezés ek
során felmenilő vitás
szerződő felek egybehang zőan ógzitik, hogy együttműködésük
egYmás érclekeire kÖlcsÖnÖs
kérdéseketés proutíáatat áegkísérilt< tárgyalások ű!án,
rögzitent, amely
ng!.t.**.t reidezni, és .nrr.k során a megállapodásaikat írásban
mellékleteit fogák képezni,
Á?garrupoaások jelen szerződéskiegészítéseit, illetve

Ll

tárgyalásos úton, egyeztetések
2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére
jogvita
eldÖntésére a felek a Miskolc Városi
keretén belül30 napon belül nem kerül sor, úgy a
illetékességétkötik ki,
Bíróság, illetve a Borsod_Abaűl_Zemplén Megyei Bíróság
módosítását igényli, irgy e
3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés
tárgya\ás, egYeztetés alaPján
kérdéskörben Váltatkozó a Megrendetővel törlént előzetes
előkészíti.
marad,

érvénYes
Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés tÖbbi része
szerint egyenértékri
Felek az érvénytelenrendelkezést hatá§os, gazdaságl\ag lehetőség

4.1

rendelkezéssel pótolj ák.

mint
A BORSODVíZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke,
arta\mát (annak
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés
egyetéftett,
azzay
és
megel|zően; a nons obvíz Zrt.Igazgatósága megtárgyalta

cégbej egYzett

5./

a|áírását

lép hatályba, tekintettel arra, hogY az
6./ A jelen szerződés az okirat a!áírásának napjával
testÜleti határozatával LŐváhagYta, a
ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást
gőiisőőíri i ir.|, a közszolg áhatás teljesíúsérék1.1o1t., és a Polgármesteft a szerződés
aláir ás

ár

a f e|hatalmazta

-

7

az
6.i A jelen szerződés
önkormányzrr

iz

RoRSoDv

a
repuirjá,"rái.t. ":.r." *,g,ir"n9qi,.1.testüteii
álirjiáil ruaorr",?, u rotga,mestert

szerződés

zrt_t"iÁrrráear.*á,

aláirásfu afelhatalmazta,

Önkormányzat Képviselőtesületének
mellékletétképezi(k),
megállapodás 1, sz,

Az

Jeien

az

|togy
hatálvba, tekintettel arra,
napláva!_.lép
a
oktrat aááírásfulak
határozatáva| jőváhagyta,

szerzodés a

e

tárgyban szüietett batározata(t)

a

jelen

érvényes,
meilékletekkel együtt
szerződésben megjelölt

szabá|yoző a Ptk, és e iosintézményt
és a
szabálvoz9t].|érdésekben
a r.tirátiu., ivóvízeltátásról
Jelen szerződésben tem
k:l9"ö,"n a Vgt,, illetve
foglalt
egyéb hatályos:"g,"'"ÚÜ""r,Ű,;
szóló 38i 1995, (IV,5,)

közműves

-

"Kfu.
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