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Kötötték

egyrészről Újcsanálos Község Önkormányzata

3716 Ujcsanálos,Hősök tere 1
képviseletében: Perge lstván polgármester
.

mint megrendelő

(továbbiákban: Önkormányzatnak és/vagy Ellátásétt felelősnek is
nevezve),

másrészről BORSODV1Z z*.

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
cégjegyzékszám: 05- 1 0-000 1 42
képviseletében. Ficsor Miklós cégvezető
mint vállalkozó
(továbbiakb an V íz i köz m ű,szo l g áltató n a k is nevezve)

v

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
l. Bevezető rendelkezések

Megrendető önkormányzat - utalva a vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. tV.
1)
' A(továÜbiakban:
Vgt.) a.§]ra - rögzíti, hogy a jelen okiratba foglalt üzemeltetési
szezódés a vit. n]s Q) 6ek-ben definiált közfeladat (közszolgáltatás)
megszervezésére iranyul,-meiynek tárgya a Vgt. 1§ (?) bek. a) és b) Pontjában elóírt

jvóv íze

l

l

átá s ra vo

n

atk

ozó kölelező

ö n ko rm á ny

zati

fe l a d at.

Szeuődőfelek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a hatálYos
úói. renoelkezéseii atápúl, és eiie figyelemmel rögzítik, hogy a Bérleti-üzemeltetési
sázódés megkötésére a Vgt, 9 § (2i bek. e) pontja szerint koncessziós pálYázatia
eliárás nélkül logosultak akliént, nogjy az Ettátásért fetelős testületi döntésével
göR§oovíz ilri-t az üzemeltetés eliátására (közszolgáltatás teljesítésére)kijelölte,
és a polgármestert felhatalmazta ezen megállapodás aláírására,

2) A BoRSoDviz zrt.
önkormányzatok

rögzíti, hogy részvényeinek tulajdonosa
és többek között a Megrendelő,

A BoRSoDviz Zrt.

rendelkezése szerint

helYi

a hatályos AlapszabálYának
oi* ányzai, illetve állami tulajdonban jévó részvénYek
lgazgatóság hozzá4árulásához kötött, és ezen módon

tá4éRoztatja a Megrendelőt, hogy
ont

esetleges átruházása"iaz

nirió.íi" akizárólagos

az állam, illetve

államTés7vagy onkormányzatitulajdoni státusz fennállását.

résztulajdonosa)
3) A BoRSoDviz zí1. az önkormányzattat(aki egyben a Vátlalkozó kezdve
Rizárőlag
egyeiértésb.n1.ogiiti, hogy a Vá1apozó, mini-cég alapításától

rendelkezik..mindazon
víziközmű uzemeTtetésérJ vonatkozó tevékenységetvégez,
(akkreditált labor),
feltétellel
és.szervézeti
iaóvl á..xozokkéi, r..rúran erőforrássa]
,"gáirpoáá. tárgyát képező viziközmű_szolgáltatás biztonságos
amely
ellátásához szükséges.

"

ltr

2

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmának meghatár.ozásakor
me{ csáx részben hatályosult, a víziközmű,
tekintettel voltak
^iairaé'n.ójan
évi GCIX. tv. (továbbiakban: Vszt,) elóírásaira,
.r"igáltáiasrolszótó^, 2011.
utalva rÖgzítik, hogy
Szerződő felek a Yszt,2012. július 1_jén hatályba lépő 29.§-ára
előírt
hatálybalépésével
Vszt,
a--létrejott bérleti_üzemeltetési szerzódésük
feltételeinek is megfelel.

a

ayszt, 1, sz,
A BoRSoDvíZ7,t. a Vszt. 35_36.§_ra utalva rögzíti, hogy a Vállalkozó
aggály nélkül lehetővé
melléklete alapján képezhető felhásználói egye-nerteksiáma
engedélyt a Magyar
tevékenység
tln,
ái
i;;i Áogv üizt, naiaryosulását követóen

"
kérelmezze, illetve azt megkaphassa,
Energia Úivataltól
It.

1)

\l/

Megállapodás

rendelkezései alapján
Megrendető avízgazdálkodásró| szóló 1995. évi LVll. törvény
időtartamra
határozott
éves
20
zo1z.június ro. napiáiol2032.június 15, napjáig,
veszi az
územeltetésbe
üzemeltetésbe adja,' iattuttoró megtekinteit- átlapotoan
az
(vagYontárgYak
önkormányzaí tulajdonában lévő, köicélú ivóvízellátó rendszerét
1. sz. mellékletben).
bérletbe_üzerneltetésbe vett
belül az üzemeltetésbe
eszközök használatáÁ űégnáa"ta kaZigazgátasi területén
alatt csatlakozni
^
hatálya
vett vízi közművekhez csatlakoző (vagy ij"tán szeződés
_
kívánó vagy csatlakozásra kotetázelí) fólhasználók
,viziközmű_szolgáltatásba
azaz kÖzműves
becsatolt ingatlannai rendelkezők - résáére víziközmŰ-szolgáltatást,
iv óvízellátás1, m nt szol gáltatást nyújtan i,

A váltalkozó köteles és kizárólagos jelleggel jogosult a

i

A vátlalRozó kötelezettsége és kizárólagos joga

a jelen megállapodás hatálya
kiterjed
'szolgáltatásra

a fenti bekezdés
alatt újonnan tetesúTi'ríit or^ur"xxet"xap|Ólatos
vonatkozásában
kozmű
iizi
szerint, hacsak a szerződő felek az újonnan létesült
közös egyetértésseleltérően nem rendelkeznek,
körű,
a szerződés tárgyát képező közcélú vízközművek teljes szóló
üzemeltetéséről
folyarnatos és szirizerű múködtetéJé . ii.i közművek
megfelelóen,
követelményeknek
iitiioi,, (lV,25.) KöV;VM rendeletben rögzített

2)

pz vátlalkozó

3)

A vállalkozó _ azüzemeltetés tartama

L,

feladata

alatt _ a Megrendelő részérea vízi közművek

a befolyt ivőviz szolgáltatási
használatáért mennyiség aranyos használati díjat izet
nettó árbevétel alapulvételéveL
(a tárgyévet követö év
A mennyiség aranyos használati díj évente egy alkalommal

iúlius3l'napjáig)kerÜlmegfizetésre,me-rt.eteazadottévben(tárgyévben)

'

V ál l a l ko z

ó h o

z

Oef ótityt n

ettó

á

rbev étel 1 5

%

-

a,

FelekrÖgzítik,hogyaVáltalkozÓazEltátáséftfeletősttájékoztattaaVszt.már
hatályos 1 8.§-nak tartalmáról,

jelen pont szerinti használati díjakon
Felek rögzítik, hogy azüzemeltetés idótartamára
nem illeti meg,
t.ltil naiíiiry.n ,áó ptcimen, egyéb díj Megrendelőt
4)

illeti meg,
Felek rögzítik, hogy a beszedett ivóvízdíj a vállalkozóí

Paivóvízszolgáltatá

s

díja 2012,

évben: 494

FUm3 +

Árl

,

viziKözmű_szolgáltatásról szőlő 2011, évi cclx, tv, már
2013, és az azt követó
hatályos 65,§-ra rtigiitir<, nogv a törvényiizabályozás.szerint
Hivatal javaslatának
a
díjat
évekre a víziközmű:.iórgaÉátás díját, mint hátósági
állaPÍtja
ngy"r"ro"vételévela vízikozmű-szoigáltatásért felelői miniszter rendeletben

Szeuődő felek

utalv

aa

meg,

vállalnak,.hogy
Szerződó felek a Vszt, 65.§ (4) bek_re figyelemmel köte_lezettséget
még nem"
jeten
megkötésekor
szerződés
bek. á. öo.uáün említett,éi a
ú.rt. z+.s (2)'natósági
;ü ,égr,orrtaláról szóló végrehajtási re,ndeletbe! ,(9, az
möaxotött
elóírt) meghatározott
.r.iÉg",egyéb raÖcsot'ooo l.áég n"r.ismert josszaoalyokban
t99119T, amely a
mindazon aOatszotg?lűasi roteÉzettségüknekhatáridőben eleget
j"u"ri"tán.k megtételéiefeljogosított Hivatal díjelókészítőés

hatósági dü

d

6)

Y

íjíelügyeleti tevékenységéhezszükséges,

szükséges
szeződő felek rogzítik, hogy a Hivatal díjjavaslatának.megtételéhez jogosult és
(költségadatokat)
adatszolgáltatás soíán a vaiíátxozó olyan ájékoztatást
a hatósági díj rnegállapítása
köteles a Hivatallal párórni, amely terrétove teszi, hogy
díj
az alábbi rendezőelveknek megfelelóen történhéssen, azaz a hatósági

fedezetként szo|gálhasson az alábbiakra:

b)

költségekre
vállalkozásba vont vízi közmű működtetése körében felmerülő
(h ibaelhárítás, készenlét,ügyféJszolg álat stb, ),.
rekonstrukciós
a vízi xozmuúer _ Vátlatkőio ;avas-lata atapjan elvégzendó -

d)

egyeztetett - technológiai színvonal ú fej lesztés9r9,..
és minőséget
a váttalkozó általalkal-mazott/megbí_zott, a megfelelő biztonságú
azok

a) a

munkáinakköltségeirel
.
aL ._!1l_
működtető
vett
c) a Vállalkori iiő^"ltetési tevékenysége r<tir9pe1 igénybe
_
és a Megrendelóvel
eszközök működtetés ére, javításárá, áz elvárható

e)

f)
9)

\í

garantáló siát<mai felkészulÉjűszakeáberek alkalmazására,

Özükséges képzésére,továbbképzésére,
az üzemelteiá jogviszony ataöjan az ellátásfelelős önkormányzat részére
fizetendő használati díjakra,
a felek xuián megáilapodása alapján megállapodott és elfogadott vízi
közművek fejlesztésére,
üzleti nyereségre,
a hatékony síiiiaw"aas mellett elérhetó méltányos

a szerződés megkötését követően.a Vszt,
valamely fentebb felsorolt
alapján rnegt",ozanJó' vőgrenajtáói rendeletekmegállaPÍiásakor
Rizá,rjél.k vagY
költségelemnek a iigy"l.*béveteiet a, hatósági díj
követik,
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyibe n

torvényi szabályozást
l<áiÉtőzzau, úgy a j;ÍJ;;;gálla|odástól függeilenüia

során figyelernbe kel| venni
A szolgáltatási díj megállapítására vonatk oző tájékoztatás
kapott
a közszolgáltatás teljesítéséhezbiztoiított, á ron.eg"k ellentételezésére
Xortseguetési, illetve önkormányzati támogatást,
személynek nincs olyan
Megrendelő szavatolja, hogy az.iv,ővízdíj vonatkozás3.b?n,3, beszedje és megtartsa,
joga, amely ,"g.raőáiyoinb azt, hogy úattatxozo a díjakat
7)

szemben kártalanítási, kártérítési
Megrendető kijelenti, hogy harma_dik személyekkel
önkorm ányzatot nern terheli,
és egyéb kötelezetÜ'é;;[; k*,"űtulajdonos
jo9ait térítésmentesen
uíziközmű_.rolg-áTt"rtá;.i--xáp..ólatban megszezett
biztos ítja Váll al kozó részére,

A

4

3)

Váltatkozó a szerzódés időtartama alatt kizárólag.,josos.u|t ?:,,?.|\o,mányzaíi
vagYontárgYak
tözsvagyonhoz tartozó a szerződés 1. sz. meltét<tétéUenfelsorolt
ésére,
b rtokl áéá ra, h aszn á at ár a, hasznai n a k szed
l

i

átadás_
1. sz. melléklet egyben az átadott vízi közművek és egyéb eszközök
a vízi
átvételi jegvzoÉönvveiLr minősül, mely tételes .leltár szerint tartalrnazza
adatokat, az átadás
közművek é. Ör;Í, ;rrtorot műszaki azonosítására vonatkozó
leírási
értékcsÖkkenési
alkalmazoti
kori bruttó és nettó és könyvszerinti értéket,az
Aa.

kulcsokat,

vállal, hogy jelen szerződéssel birtokába kerÚlt kizárólagos
haszn á lati jo g ot
n ax m náó iiro vag yontá rgyakra vo n atkozó
ö n korrn ány r.tí {űrn
^jyon
azt nem perizneli iőzzájárulásként más gazdasági
nem idegeníti el, valamint
társaságba nem viszi be.
Váltalkozókötelezettséget

i

kerÜlt (és az
A Vátlatkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel birtokábaeszkÖzÖket a
1, sz, mellékletben tétetesen nevesíát; itzl t<azmŰveket és egYéb
és megtéríti mindazon
szeződés fennállása alatt a jő gazda góndosságával kezeli,
konkrétan terhelő
károkat, amelyek a jelen szezooéio"i rirotott és a VállatkozÓt

?

kötelezettségek fetrónató elm ulasztásából fakad,

esetén a
vállalkozónak fel nem róható esetleges káresemények beállása
beállott
vagyontárgyakban
Megrendelő elidegeníthetetlen torzsvágyo'nat képezó

A

kárókat a tulajdonos köteles viselni,

9)

A Vállalkozó feladatai:
ennek keretében:
9.1 köteles a rendeltetésszerű használatról gondoskodni,

\É

a Vgt, - valamint annak
_t
továbbá a 381_1995,(lV,5,) Korm,
n"üIvogúlasá]'kovetően a Vszt.
történjen,
rendelet es a zl iioói.ai .zs.l KöV1M rendeletnek m egfelelóen

-

biztosítja, hogy

_
_

biztosítj a

_
_
_

az

a

víziközművek üzemeltetése

űzemteltetés folyamatosságát és b.iztonságát,

rendeletnek
akkreditált laooiaioriu*maí a 2120ó2. (lV.25.) KöV|VM
végez,
vizsgálatokat.
ivóvíz
megfelelő utemierv izerinti gyakorisággai
-mindenkJri
követelmények
ivóvízminőségi
ellenőzi az uzeÁeltetést, a

betartását,
gondoskodik az ivővízhálőzaton előforduló üzemi hibák elhárításáról,
és
köteles a t<ozművek által ellátott területen a vízmű rnértékadó
eket kie é g íten i
én jeoé tyezett ka pacitásá n be ü l a uizigény
elengedhetetlen
fénntartásához
r"ürrái". üzemvitelá,tv|egzi'
Szerződő felek
beállításokat,
eltenőrzéseket,
karbantartási *űnr,aÉr
yíz_ és
megállapodasa árápjaá karbantarlásnak minősülnek
Tár9yi

a

l

l

a

kiadott
Csatornaművek órriágo. Szakmai Szövetsége által
rneghatározott
Eszközök relújításal 1iarbantar,tása című kiadványban

felújításnakn"*.-'ino'ülómunkák,valaminl'!n9.?'amunka,arnia
Hivatkozott szabályzat
számviteli törvény .i.iint karbantartásnak minősül.
a szerződés mellét<letétképezi (2,

sz, melléklet),

.azÖnkormányzattalegyeztetve,annakmegrendeléséreelvégzia
díjból

és felújításimunkáit a használati
közművek reronJruxcio-s
Á*.nnyiben a rekonstrukciós és/vagY felújítási
biztosított o.rráóLái.
nem a
(bJruházásokat) az adott vízi közmű rendszeren
rnár a
'nunral.toxat
vállatkozó végzi, úgy ebben az esetben az önkormánvza!!<ö}eles,
a vállalkozót teljes
tervkészítésfázisában, illetve a kivitelezés során
a szolgáltatást
körűen tá4ékoztatni, vele folyamatosan egyeztetni, .illetveye m be ven n i,
gy akadály ozóéizrevéte e it fig le
h átrányosa n n"tüá. oio u"
l

I
l

g.2,

Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségü9yi, , vízügyi,
és
környezeúdelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi
ÜgYek
ezen
illetve
rratóiági izervekkel való kapcsolattartásról,
"gyeo
intézéséről.

9.3,

Elvégzi az ivóvízhálózatba bekapcsolt üzemi, gazdálko.dő, szeryezetek,
rzését,
intézményex áttat fel haszná|t iv óviz mennyiségénekellenó

g.4,

véleményezi az ivóvíz bekötési

és bővítési terveket

(vállalkozói
Elvégzi a
mennyiségét,
ivővíz
hozzájarűtÁ), meghatározza a vételezhető
esetén),
létesítés
rozmuegyáiíÖte.Jr.t (9áz, telefon, út, villamos energia

lakossági fogyasztók fel9 a saját ütemtervének
leolvasási és
megfelelóen elvégzi a vízközmű.iólgatt"tassal kapcsolatos

9.5. A

számlázási

9.6.

Y

és a

közületi

f

e

l

ad ato kat.

Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
kivizsgálásáról, lehetóség' szerin't' rendezéséről, a kivizsgálás

ered ményéről a panaszost tájékoztafia,

g.7'Vállatkozóaszerzódésteljesidőtartamárafelelósségbiztosítási

tűz- és
szerződéit rói, n"t"ertve a kornyezetvédelmi biztosítást, továbbá
elemi kár elleni biztosítást is,

10)

\,

9.8.

után a vállalkozó
közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése
köteles az eredeji állapot helyreállításáról gondoskodni.

9.9.

Hibaelhárítási rnunkák ,,tűrési kötelezettségét Váltalkozó
kötöttszolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni,

9.1o.

módjáról,
Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztox9!
9 hibabejelentés esetén a
-riatt
történt meghibásodás
nern rendeltetésszerű üzemelteté.
felmerÜltköltségekmegtérítésikötelezettségéről.

a

íogyasztóval

Nem képezi Vállalkoző feladatát:

10,1.

Pú. üzemeltetésre átvett létesítményekenelvégzend.ő .fejlesztések
hibák elhárításának
tinansziroiásá, varamint a kivitelezési és szavatossági
végleges finanszírozása,

vízmérőt követó elzáró szerelvény után keletkező
üzemzav arok, hi bák el hárítása,

10.2. pa ivővizhálózaton

11)

a

eredó
vállalkozó saját költsógére gondoskodik az üzemeltetésből
és lehetöséget biztosít
megtérüléséhez..;[;;#; nzósjtri9ok megköté.919l,
; biztosítási fedezet ireglétéről meggyőzódhessenek,
Megrendetőn"x
károk

^uá,'n;ói

12)

jött

létre,
Jelen szezódés határozott időtartamra
megegyezéssel, illetve
közös
szerződést a felek megszüntethetik
aru nyi atkoza-iu kkal, fe lm ond ás közlésével,

A
;;ffi

aráiJ

l

az

alábbiak

6

Fa Ellátásér| felelős az üzemeltetési szeződést éwégéreszólóan, de legalább

8

hónapos felmondási idővel felmondhatja,
a)

b)

ha a Vízi kö zmű-szolgáltató tekintetében a víziközmű-szolg áltatásról szóló
törvény, a környezót védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogsza'bályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak
,iii(ar*i-szolgáliátás során történő súlyos megsértésétjogerósen

megállapították.
ViziXözmű-szolgáltató az územeltetésiszezódésben megállapított
na
kötelezettségét neki félróhatóan, súlyosan vagy huzamosan m egszegte.

l

Súlyos jogsértésnekés/vagy súlyos szerződésszegésnek minősül

vaúaruoió-

olyan, neki felróható magatartása,

a

amelynek

következményeként

a szolgáltatás huzamosabb időn keresztül folyamatosan lehetetlenül

vagy szünetel,
a áásználatba vett vízi közműben a Váltatkozó jelentős kárt okoz és a
kárt felhívásra méltányos határidőn belül nem térítimeg,

9

Víziközmű-szotgáltató az üzemeltetési szerződést az
legalább 8 hónapos felmondási idővel

A

év végéreszólóan,

de

felmondja a viziközmű_szolgáltatásról szóló törvényben rneghatározott
esetekben,
felmondhaija, ha az Ettátásétt feletős az üzemeltetési szeződésben
megállapítótt kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan Vagy huzamosan
megszegte,

relrionoiatla törvényben vagy

az

meghatároáott esetekben, így különösen,

üzemeltetési szeződésben

de nem kizárólagosan

szolgáltatási
a) az önkormányzat a Vállatkozó kizárólagosm egszegte_,
og osu ltság ra von atkozó szerződéses rendel kezést
"szolgáliatás ellenértékekéntmeghatározott hatósági díj a
b)
.
' áVálIatQozó indokolt
ráfordításainak a megtérítésétjelentős
j

c)
'

\í

d)

á

mértékben korlátozza és a Váltalkozó nyilvánvalőan veszteséges
gazdálkodásra kényszerü], . .
Á" ,= ón4ormányiat a vízi közművek pótlására vagy fejlesztésére
vonatkozó kötélezettségének teljesítésétolyan mértékben
elmulasztotta, hogy az á szolgáltatás fenntartását, biztonságát
jélentős mertérnei-veszélyezteti feltéve, hogy ezen kötelezettség
az Ettátásért felelőst terheli,
a Vszt. 30.§ (4) bekezdésben foglalt, a szolgáltatót kÖtelezően
terhelő munráÉatok indokolt koitségeit az Ellátásért felelős
méltányos határidón belül nem térítimeg,

okból történő
váIlatkozó az üzemeltetési szeuődés lejárta vagy bármely. egyéb
13)
'
' Amegszűnése
használatnak
rendeltetésszerű
á
esetén a rábizott vízi közműveket
-

.n"§f"l"ló.n, műkodőképes állapotban adja vissza a Megrendelő részére

Ill.

1)

különös

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatáshoz szükséges és az 1. sz.
mellékletben elkülönítetten jelölt egyébkéntforgalomképtelen önkormányzati
törzsvagyont képező - vízi közmű vagyon (döntó többségében) a szerződés
megkötésének időpontjában az

2)

rendelkezések

Ö n korm

ányzat kizárólagos tulajdonát képezi,

Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. sz, mellékletben elkülönítetten jelÖlt
önkorm ányzati törzsvagyon részétképező vizi közművekre nézve azok
önkormányzati tulajdonba vételétkövetően -, szándékaik szerint külön megállaPodás
keretében (kijelöléies úton, külön ellenérték kikötése nélkül) a Vszt. 23-26.§-ban
előírtaknak megfelelóen vagyonkezelési szerződést kívánnak kötni, illetve annak
lehetőségével számolnak,

3)
J

A Vállalkozó

kötelezettséget vállal, hogy külön megállapodás alapján megvásárolja

vagy szükség esetén Ué}ti minOazon, a szolgáltatás biztonságos fenntartásához
szúrségesún. rendszer független vízi közműveket, illetve egyéb eszközöket,
ly. zárőrendelkezések

1)

Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜló vitás
kérdéseket és [roblémáxat megkísérliktárgyalások útján, egymás érdekeire
kölcsönös figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat Írásban
rögzíteni, ar-ély megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit
fogják képezni,

Amennyiben

a

szerződő felek közötti

jogvita rendezéséretárgyalásos

Úton,

egyeztétések keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a
Megrendető székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve Törvényszék
r"'iár
kizárólagos illetékességétkötik ki.

,

Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerzódés módosítását igénYli, ÚgY.e
kérdéskörben Vállaliozó a Megrendetővel történt előzetes tárgyalás, egyeztetés
alapján elókészíti.

v

2)

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szeuődés többi része érvénYes
marad. Felek az érvénytelenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint
egyenértékűrendelkezéssel pótolják.

3)

Jelen szerzódés annak aláír:ásának napján lép hatályba,

Jelen szeződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.
Jelen szerződésben nem szabátyozoti kérdésekbena Ptk. és - e jogintézménYt szabálYoző
- egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Miskolc, 2012.június 1 5.

l
Ficsor Miklós
cégvezetó

