ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. március 25-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2020. március 25.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt/zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredményének ismertetése, döntés közszolgáltató személyének és a megkötendő közszolgáltatási szerződés tartalmának elfogadásáról”
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás körében az önkormányzat kötelező közfeladataként határozza meg a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység megfelelő szabályozását, illetőleg ellátását.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A Vgt. 44/C. § (1) bekezdés első mondata értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett
egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A szakmai számítások gyakorlata szerint feltételezésre kerül, hogy a vízfogyasztás mennyiségével
nagyjából azonos mennyiségű folyékony szennyvíz keletkezik a településen, és feltételezve, hogy
valamennyi háztartásnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően zárt rendszerű szennyvízgyűjtő aknában került összegyűjtésre a háztartási szennyvíz, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának és átvételének éves, településen keletkező díjbevétele ezen mennyiséggel számolva meghaladja a közösségi közbeszerzési eljárásrend értékhatárát.
A településünkön ismert tény állapot – a helyben ilyen tevékenységet ellátó vállalkozóval folytatott
felmérés – alapján azonban megállapítható, hogy a tényleges, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítás jóval alatta marad ezen mennyiségnek.

A településünkön jelenleg a lakosság által igénybe vett folyékony szennyvíz szippantási és elszállítási
tevékenységet végző vállalkozó által alkalmazott díj: 2.500 Ft+áfa/m3.
A reálisan kalkulálható szolgáltatási érték: 1000 m3/év, azaz 1000*2.500 Ft=2.500.000-, Ft
Figyelembe véve, hogy a közszolgáltató kiválasztását követően az Önkormányzat legalább 2 (két)
éves időtartamra meg kívánja kötni az érintett közszolgáltatási szerződést, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.) sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően (nem közbeszerzési eljárás keretében) beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás során a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek megfelelő számú ajánlattételi felhívás került kiküldésre, amelyre 1(egy) darab a szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő ajánlat érkezett be határidőben (2020.03.12. 10.00).
A közbeszerzési bizottság az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, 2020.
március 12-én 11 órakor bontotta fel, amely alapján a bizottság megállapította és jegyzőkönyvben
rögzítette a nyertes közszolgáltató személyét.
VIDU SZIPI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 197.
A jelen előterjesztés mellékletét képezi a benyújtott pályázati anyag (ajánlattételi lap, adatlap), valamint a közszolgáltatóval kötendő közszolgáltatási szerződés tervezete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszerzési eljárás eredményének elfogadása tekintetében döntést hozni szíveskedjen, valamint az előterjesztés mellékletét képző szerződéstervezet szövegét vitassa meg és fogadja el.
2. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.) sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzata.
3. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

Az Önkormányzat a közszolgáltatónak kizárólagosságot biztosít, költség az Önkormányzat és a
Közszolgáltató viszonylatában nem merül fel. A közszolgáltatás díját az azt igénybe vevő ingatlantulajdonos fizeti meg közvetlenül – számla alapján – a közszolgáltatónak.
4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének (…)/2020.
(VII.08.) határozata „A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása” tárgyú
beszerzési eljárás eredményének (közszolgáltató) elfogadása tárgyában:
a) Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó közszolgáltatás ellátása” érdekében lefolytatott beszerzési eljárás érvényes és eredményes, az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a
VIDU SZIPI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlata tartalmazza, így az eljárás nyertese a VIDU SZIPI Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán, Rákóczi
Ferenc utca 197.)
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
polgármester
jegyző

Őrbottyán, 2020. június 22.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Melléklet
a képviselő-testület …/2020. ( VII. 08.) határozatához

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására
A szerződés létrejött egyrészről
Őrbottyán Város Önkormányzata
székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
adószám: 15731120-2-13
Törzskönyvi azonosító: 731124
KSH statisztikai számjel: 15731120-8411-321-13
képviseli: Szabó István Ferenc polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
VIDU SZIPI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: VIDU SZIPI Kft.)
székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 197.
adószám: 14710977-1-13
cégjegyzékszám: 13-09-127726
képviseli: Vida Attila ügyvezető
(a továbbiakban: Közszolgáltató) együttesen: Szerződő felek között alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4.§ (2) bekezdés d)
pontja alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
1.2. Őrbottyán Város Önkormányzata Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2016. (X.26.) sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően (nem közbeszerzési eljárás keretében) a megvalósulás érdekében beszerzési eljárást folytatott le, melynek értelmében a nyertes ajánlattevőnek a Közszolgáltató bizonyult. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzési eljárás eredményét (…)/2020. (III.25.). számú határozatával jóváhagyta.
1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján – alkalmas a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.
2. A szerződéskötés célja
2.1. A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló (…)/2020. (VII.08.)
számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa
Őrbottyán város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő ellátását.

3. A szerződés tartalma, hatálya
3.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállításával, a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása
céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: Közszolgáltatás).
3.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő
jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti. Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott közegészségügyi feltételeket, amelyek garantálják a
közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását.
3.3. A Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2020. 08.01-től 2022. 07.31-ig terjedő határozott időre kötik meg, figyelemmel a Vgtv. 44/G. (2) bekezdésében foglaltakra.
3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítéséhez alvállalkozókat foglalkoztat, úgy azokkal megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére
és szállítására. A megállapodás részletesen szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott – előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat, valamint a rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat. A Közszolgáltató az alvállalkozók által ellátott tevékenységért teljes körű felelősséget vállal. A Közszolgáltató és az általa megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerülő vitás kérdés
nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen szerződéssel vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
3.5. Szerződő felek a szennyvizet fogadó létesítményként a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3.) Gödöllői üzemigazgatósága által üzemeltetett szennyvíztisztító
telep és a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2191 Bag, Dózsa György út 20.) Bagi üzemigazgatósága által üzemeltetett szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyát jelölik ki.
4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Vgtv. 44/F. §-ában előírtaknak megfelelően a Közszolgáltatás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel (így különösen a szükséges mennyiségű és
minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, a szükséges létszámú és képzettségű szakemberrel) rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat
és karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul elvégzi. A Közszolgáltatás teljesítése során a
szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és környezetszennyezés nélkül, az e célra
engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi, alvállalkozók esetében végezteti, a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét
4.3. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül
a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmulasztott elszállítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 48 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívülálló okok miatt nem történt meg, a rajta kívül álló okok
megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az elmulasztott szállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost külön értesíti. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége keretében a
szennyvizet kizárólag a 3.5 pontban kijelölt átadási helyen helyezi el.
4.4. Közszolgáltató az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a szennyvíz mennyiségét, minőségét és származási helyét.

4.5. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybevevő megrendelőktől számla kibocsátása ellenében a Rendeletben meghatározott közszolgáltatási díj beszedésére. Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, ellentételezésre nem jogosult.
4.6. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben megállapított
késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
4.7. Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a közszolgáltatásra vonatkozó adatait, költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki. Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit a közszolgáltatás díjából nem finanszírozza.
4.8. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente beszámolót készíteni (a továbbiakban: Beszámoló), és azt a tárgyévet követő év március 31. napjáig az Önkormányzatnak
benyújtani.
A Beszámolóban a Közszolgáltató köteles bemutatni:
- a tárgyévben realizált (elszállított), nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét
ingatlanonkénti bontásban, az ahhoz tartozó részletes költségelszámolást,
- az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékét, alkalmazásának tapasztalatait,
- a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket és az elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
- a következő évben reálisan várható szennyvíz mennyiségét.
4.9. A Közszolgáltató a Beszámoló részeként javaslatot tehet a Közszolgáltatás díjának módosítására.
4.10. Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként munkanapokon 7.00 és 18.00 óra között telefonos
ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára.
Közszolgáltató telefonos elérhetősége: +36 30 2623236
Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos, különösen a fogyasztóvédelmi jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.
5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
5.1. A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános
forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.
5.2. Az egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének, szállításának és
ártalmatlanításának költségeit, a számlázás és díjbeszedés költségeit is.
5.3 Az egységnyi díjtétel az ingatlanokon keletkező 1 m3 szennyvíz – közszolgáltató általi – összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó öszszege.
5.4. A közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat rendelete állapítja meg.
5.5. A rendeletben meghatározott egységnyi díjtétel alapulvételével a közszolgáltató állapítja meg a
közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és

az elszállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének szorzata alapján
kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő alapján.
6. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
6.1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének
időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig – jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím).
6.2. Az 5.1. bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll
fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek
összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgtv. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig
tartja nyilván és kezeli.
6.3. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni. A Közszolgáltató köteles biztosítani az
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról.
6.4. Közszolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést
végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.
6.5. A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használhatja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adhatja.
7. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei
7.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás ellátására.
7.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a Közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolását.
7.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről a Közszolgáltató 30 napon belül, írásban, elektronikus úton tájékoztatja az Önkormányzatot.
8. A Közszolgáltatási szerződés módosítása és megszűnése
8.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a
szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, hozzájárulást
stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása szükséges.
8.2. A közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat Szerződő felek 10 évig megőrzik.
8.3 Jelen szerződés – kizárólag jogszabályban meg nem határozott – tartalmi elemeit az Önkormányzat és a Közszolgáltató kizárólag egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

8.4. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető az alábbi esetekben:
- a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával,
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
- felmondással.
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben meghatározott esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 6 (hat) hónap, amely felmondási idő végéig a Közszolgáltató a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítani köteles.
9. Záró rendelkezések
9.1. Szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen szerződésből
származó bármilyen vitájuk elintézésére - hatáskörtől függően - a Váci Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki
9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a Vgtv., a Rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok vagy a később helyükbe lépő jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3
példányban írták alá, melyből 2 pld. az Önkormányzatot, 1 pld. a Közszolgáltatót illet.
Őrbottyán, 2020. (…)
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