üzr

m

r

lrerÉsl, Közs zoteÁl_rnrÁs l szE R zőoÉs

Kötötték egyrészrőI Vizsoly Onkormányzat
Székhelv: 3888 Vizsoly, Szent János u. 155.
törzsszám:.., .q].{,1.q,6.... . ....
képviseletében:Bihi Miklós polgármester
mint megrendelő vagy önkormányzat

másrészről BORSODVíZZrt.

székhely: 3527 Miskolc, Tömösi u.2.
cé ge gyzékszám: 0 5 - 1 0-000 1 42
képvi seletében : F icsor Mikló s Igazgatő ság elnöke
mint üzemel tető/v óllalko zó v agy kazs zol gáltató

az a\ulirotIhelyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatol<ről szőtő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, uiurnint"uz ötv.8.§ (3) bek-ben foglalt felbatalmazás alapján - a vizgazdálkodásról szőlő
a.§ (2) bek. b)
1995. évi LV11. tv."(üvábbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a
telePÜlés
pontja a helyi onkormányzat kötelezóen ellátandó feladatának minősíti az adoít
1./

lakott területén

ivővízminőségű vizre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
fo rmáj áb an tö rt énő me g s zerve zésété s ellátását,
hogY
Felek rögzitlk- a fenti pontban kötelezően előírtkőzfeladat teljesítése érdekében-,
á) órmr*ányzat más önkormányzatoWa1 együttműködve 1994. jan1.1ar 25, naPján kelt
állami tulajdonú
alapitő okiratial |étrehozták a BoRSoDvÍz zrt-t akként, hogy az egyes
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szóló jogszabály szerint aZ érintett
ciniormányzatokrészéíe ayagyőnátadó Bizottság döntése szerint önkormányzatitu|ajdonba
a app ortáIták.
ado tt he ly i v ízlkö zműve ket az Ü z e m e l t e t ő r é szv énytárs as ágb
2.1

az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető alapításátő| ajelen megállapodás megkotéséígilletve a
alábbi beÉezdésbenemúiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat,
eI az ivővíz
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta
szol gáltatási

fe l ad

atokat.

Felek a közbenső időszaka utalva rögzitlk, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatva az
Ónkormányzat ráuta|ő magatartásával hozzátlárult a}thoz, hogY _1 BORSODVIZ Zrt.
el a
egyuemetyes tulajdon ában áIlő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa
továbbiakb an az ívőviz szolgáltatási feladatokat,
Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
azaz
körülírt siolgittato váltáskor nem foglalték írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási,
közszolgá|túsi jogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitlk,

bogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt,
Szeruődő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9 § (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályazati eljárás nélkül
keűlt sor, tekintettel ana, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizár őlago san önko rm ány zatoÉiul aj dorráb an ál ó B O R S O DY ÍZ Zrt- nek,
1

3.1

A

jelen szeruődés célja, hogy a Megrendelő/Onkormányzat

közfeladatakéntmegbatározott

a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgálíatás formájában, az
üzemeltető által teljesített szolgáItatás útjan biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körülírt szo|gáltatást szolgáltatásnak vagy szerződés tárg,,ának nevezve.)

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatátozott
időtartarnig a szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás eÍIátása érdekében Üzemeltetési
a érd ekéb en.
s zer ző dé st köt a v á l t a l ko z ó v al a v onatko ző kö zf eladat ellátás
jogosult
és köteles az I.3. Pontban
A Vátlalkozó a jelen szerződés alapján kizárőlagosan
meghattrozott sáolgáltatási tevékenységet az Ónkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,

Ll A

teljesíteni.

A

Vállatkozó jogosult az általa nyújtott szolgáítatás ellenértékekéntlegmagasabb batősági ár
szolgáltatási ellenértéketaz Ónkormányzat közigazgatási teniletén
formájában
^"ghutárorott
_
lakó a szolgáÍtxást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményekíől,
szewezetektói (továbbiakban: fogyasztók) szolgáItatási díjként(vízdíj) beszedni.

Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztől<kal közilzemi (szolgáltatásÍ) szerződést
kötni, továÉbá a fogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyra írányadő izletszabálYzatot alkotni.

A

hogy a fogyasztőval kötendő kÖzÜzemj szerződést a
felek írásbá foglalják azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony létrejÖhetaszerződő
felek ráuta!ő magatartásával is. Ráutaló magatartásnak minősül különösen a fogYasztó
csatlakozási ponton keresztül történő víziközmú rendszerbe való csatlakozása, valamint az
önálló fogyasztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltató köteles törekedni

ar:.:a,

2.1 Szerződő felek rögzítík, hogy

a

szolgáltatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
berendezések, viztközművek a Közszolgáltató cég vagyonáí képezik, kÜlÖnÖsen, a
szolgáltatós teljesítéséhezszükséges vízlközművek (nyomvonalas létesítménYek,a
szoigáltatás eltátásáho

z

rendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási

pontok) és aszolgáItatásbabevont egyéb targyi eszközök.

3.1 A Váltatkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcélú vízikÖzművek teljes kÖrŰ,
(IV.25.)
folyamatos és szakszediműködtetés e avlziközművek üzemeltetéséről szÓlÓ 2Il2002.
kövivM rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően.

4,1 vállalkozó a szerződés időtartarna a|att kizárólagosan jogosult a szetződés targyaként
árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesitett szolgáItatások aIapján a hatősági
Üzemeltetőt
az
alaÍt
időtartama
megáIlapított szolgáltatasi ai3at< beszedéséie.A szerződés

/

jog illeti ffi€g, hogy az

Ónkormányzat közígazgatási területén belül a
fogyasztóktől szfumazóan jövedelemre tegyen szert. A kizárólagosság kiterjed arra is, hogy az
üzemeltető az ónkormányzat közigazgatásí hatétrain belül, a fogyasztőval kötött

kizárőlagos

m

e

gál l ap

od

ás al apj án

b

eköté

s

eke t v

é

gezzen, szol gáItatás át

bő

vít s e.

Vállalkozó kötelezeftséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennáilása a|att tulajdonosként a jő gazda gondosságával
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett d4ak
beszedé sével bizto síto tt fedezet es etén - felűjít1 a, bővíti.

A

Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállapításárŐI
szőIő 1990. évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek._ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy keli
megállapitani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a jelen
szeiződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülŐ költségelae,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a
b)

c)

(hi

vállalko zásba
b ae

vont vízíközmúműködtetése körében felmenilő

költSégeket

lhárí tás, kés zenl ét, ü gyfé l s zol gálat stb .),

a vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megrendelŐvel kÖtÖtt kÜlÖn
megállapodáson alapuló - technoló giai színvonalúfej lesztésére,
a iatlaíuoza áItal alkalmazottlmegbízott a megfelelő bíztonságú és minőséget
garantálő szafunai felkészüttségű szakemberek alkalmazására, azok szükséges
képzésére, tov ábbképzé s ére,

d) az

izeme|tetési jogviszony alapján az elláúásfelelős önkormányzat részéreftzetendő

dija}<ta,

e) a-felek külön megállapodása

D

alapján megállapodott és elfogadott vizikÖzművek

fejlesztésére,
hatékony gazdáIkodás mellett elérhető méltányos ilzleti nyereségre.

a

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
teljesítéiéhezbiztősftott, a költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve
ö nkormány zatí títmo gatást,
III. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak

A

I.1

Az ivővíz szolgáItatás és -kezelés díját, mint

mirt

árhatőság

j o go

sul t me

legmagasabb hatősági átrat a MegrendelŐ,

gállapítani.

hatósági árak megáIlapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlat) az
ármegáIlapítással ériűettévet megel őző év december 15, napjáig a Vállalkozó Írásban kÖteles
szolgáltatní.

A

A

díjajanlat _ valamirí az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve

az eddig

gYakorolt
az
ailmŐ§alapitasi mődszene utalva az
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
alkalmazásra a
vonatkozás ában eg{séges ailszamitási mődszer, illetve egységes díj kerül
me gfe l e Ő en.
B o R S o D V íZ zrt.- alap ítás ako r r ö gzített szo l idaritás e lvének

Onkormányzal tudomásul veszi, hogy

1

Onkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az
/

dt1

akat), ho gy az a tát gy év kezdőnapj átó

l alkalma zhatő

Ie

gy en.

2.1 Amennyiben az Onkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapítására vonatkoző kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó * hatősági ár hiányában - jogosult a közöIt dijajánlatának
me gfel el ő szolgáltatás i díj at f el számítani, i l l etve érvényes íte ni.
amerrrryiben az Ónkormányzat hatősági ár
megállapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesítene,úgy amulasztásban vétkes Ónkormányzal köteles az (Jzemeltetőt kártalanítani.

Felek már most megállapodnak, hogy

IV.
I.1

A Vállalkozó

A

Vállalkozóo illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

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

biztosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vízgazdáIkodásról", valamint a3811995.(IV.5,) Korm. rendelet és a21l2002.(IY.25.)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sítja az izemelteté s fo lyam ato s ságát é s b i zto ns ág át,
akkreditált laboratóriummal a 2112002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori minőségi követelmén y ek betartását,
gond o sko d ik a háIő zato n e l ő fordu ló izemi hi b ák elhárítás ár őI,
köteles a közművek által ellátott tenileten az ivővízmemyiséget biztosítani a
rcndeLkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel ferntartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapjan
karbantaríásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakrnai Szövetsége
által kiadott Tátgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatározott felűjításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerződés mellékletétképezi.

L2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
ől,
kapc solattartásró l, illetve ezen ügyek írXézésér

I.3,1 Yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (váIlalkozőí hozzájárulás), Elvégzi a

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

A

közűleti és a lakossági fogyasztők felé a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
szolgáltatáss al kap c s o l ato s l eo lvas ás i é s számlázási f el adatokat.

L4.1

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásárŐI,lehetőség
p anas zo s t táj ékoztatj a.
s zerint r endezé sér ől, a kiv izsgál ás eredm ényér ől a
1.5./ Gondoskodik

az

L6.1 Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást is.

L7,1 Köúerületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzése után
ered eti ál l ap ot hely r e állítás áró l gond o sko dni.
1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáItatási szer ző

dés b

en köte

le

a

Vállalkozó köteles az

a

fogyasztőval kötött

s rö gz íteni .

1.9.1 Yóllalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
meglérítésikötelezetts égéről.
110.1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk rnegtérüléséhez
szükséges biaosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arta, hogy a
bizto sítási fedezet me glétérő 1 meggy ő ző dhe s senek.

Llt.l A

Vállalkozó egyéb, izemeltetéssel, illetve
valamint a fogyasztő.kkal kapcsolatos kötelezettségeit

a köz;jzemi

szetződés megkötésével,
és jogait a közműves ivővízellátásáről
(IV.5.)
Korm, rendelet szabáIyozza,
és a közműves szeírnyvízelvezetésrőlszóló 38lI995.

2.1

A Megrendelő feladatai:

2.t.l Megrendelő a lakossági

szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasáókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkül
Vál l al ko z ó részére köteles telj esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
feladathoz sztikséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékfizetése nélkül

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen
használ1 a, i gényb e

az

ve

gye.

költségvetésébe sorolt iníézmények,költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetváIlal.
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapod ásán alapulő) szolgáltatási díjat
megfizeti.

önkormányzar

magát, hogy a szerződés fennállásának időtartama a7att általa
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített (új beruhazás) és tulajdonát képező
víilkozművek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve, hogy az alább
2.3.1

Az ónkormányzat kötelezi

meghatérozott mértékszerinti használati díj megfizetéséreaz Üzemeltető váIlalkozik, illetve
tÁogatottberuházások esetén atámogatő az Üzemelterő kijelölését nem ellenzi.

beruháaásra vonatkoztatott izemeltetői használati dijat illetően a felek mar most
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg a beruházáshoz az Ónkormányzat által igénYbe

Az itj

vett saját erő mértékét,azújberuházás Üzemeltetővel megállapodott használatiidőtartamához
arányosítva.
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új berubéaás elhatározásakor, illetve a
benhazás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig getlenül táj ékoztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek
alatt)

Az

f

a szerződés fennállása alatí (illetve a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

oko zott

e

gyüttműkö

d és

re kö

te

1

ezettek,

együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbial<ra:

közegészségügyet veszélyeztető vízmínőségiproblémíkfeltátása, megoldása;
a természeti erőfortások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási foladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés csökkentése stb. ) me go ldás ában való e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására úalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatározása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, egy eztetések fo ganatosítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Onkormányzat teriletén a fogyasztők az egy számlázási
időszal<ra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó f,rzetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
íánogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
részesültf ogyasztőkaszolgáItatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékben terhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ósszeníen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek ene tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
fel azonnalihúállyal,ha a Vállalkozó az
izemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalkozó a szolgáItatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2,1 Felek

a szerződést abban az

esetben mondhatjak

Az

azottnali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy könilmény megszüntetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fél.
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3./ Mindkét fél jogosult a szeruődést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megsziintetni a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

/
"

a) aVállalkozó

I

szerződésszegése esetén, ha

a Vá l l a l ko z ó az izemeltetésre v onatkoző

b)

a

j o go

sults ág át elv e

Megrendeló súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

a Vál l al ko z ó kizar őlago s szo l gál tatás i j o gát az Önkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1 . pontjának utolsó bekezdésében rögzíteít, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezetts é gének a me gsze géséttanúsító körülmény be ál1.

rendes felmondás gyakorlásának korlátozásétra vonatkozó l0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tűzésével, és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszürft.etni.
4.1

A

yll.

zár ő rendelkezések

Ll

Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérlik tfugyalások űtlán, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rcndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban tögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni,
2,1 Amenrryiben a szerződő felek közötti jogvita rendezéséretárgyalásos úton, 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 izemeltetési szerződés módosítását igényli, úgy e
kérdéskörben Váltatkozó a Megrendelővel tartént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rcndelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az éwénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4.1

r

endelkezés s el

p

óto lj ák.

A BQRSODVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORS aDYIZ Zrt. Igazgatősága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szeruődés az okirat aláírásának naplával Iép hatáIyba, tekintettel arra, hogy az
Onkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváÚ'ngyta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláításáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzar Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz, mellékletét képezi(k).

e

tátgyban született határozata(i)

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

jogintézménYtszabáLYoző Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e
és a
egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról
foglalt
rendelet
(N.5.)
Korm.
szewtyvízelvlzetésről szóló 38lI995.

közmúves

rendelkezé sek az irányadók,

Vizsoly,

..
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Miskolc, 2011. november 29.
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Bihi Miklós
polgármester
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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