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az a|ulírotíhelyen és napon, az alábbí feltételek szerint,

I. E|őzmények, bevezető rendelkezés ek

kÖzszolgáItatási
Szeruődő felek rögzítik,hogy közöttük 2011.11.30. napján,,Űzemeltetési,
vízikÖzmúvek
vett
ó**Űanyzat közl,gazgatási területénhasználatba
szerződés,,jött létre
izemeltetés ére é s v ízikö zmű- szolgáltatás ellátás ár a,

Ll

L

megállapodás
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk,a

a szerződés megkÖtésekor
megkotésekor hatályos iogszabáIyiáloirasomak megfelelt,továbbá
a szolgáltatás ,or'ár, hÁznált, az Eltátásért feletős közígazgatási területén találhatő
gtulaj donát kép ezték,
v ízikö ]műv ek a V íz i kó z m ű s z o l g ál t a t ó c é
_

megkötését követően hatályba lépett a
3.1 Szerződő felek megáIl,apítják, hogy a szerződésük
illetve annak 79.§-a, amelY 2073.
vizlközmő-szolgáItatáiot ,'oio 201I. évi CCIX. tv. (Vszt,),
ahivatkozott törvény kötelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
1unuá t, napjáiilkezdve,
rendeltvízikÖzműveket, ide nem értve az
fe:telőstulajdónába adta avíziközmű-szolgáltatáshoz
ún. rendszerftiggetlen v ízlközmű-elemeket,

Felek rögzítlk, hogy

a

Víziközmű-szolgáltató

a fenti

bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi

illetve
nyilránturtári értékét,(továbbiakban: kiadási

j"evr|Áuonv.7uen dot<,ri entáIta az ónkormányzat tészérekiadott viziközművektárgYát,

azoknak
je

u

gy zőkönyvnek

,rotgáltatónál fennálló
nev ezve)

uiziközrnűvekre
rendelkezés követke ztében szükségess é váIí, hogy a
sierződő felek szabályozzák a vizlközmű_
vonatkoztatott tulajdonj og váItozásara tekintettel
tulajdonába került víziközművek
szolgáItatás ellátása éráekébenaz önkormányzatok
áItali eszközhasználat ellenéítékét,
hasznáIatának jogcímét, illetve a víziközmű-szoigáItatő
valamint ahasánilati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

A törvényi

/

4,1 Mindezekre tekintettel szerződő felek a 2011.11.30. napján megkötött ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatásí szeruődésben" foglalt megállapodásukat fewfiartva, azt megerősítve
szerző dé siik et az alábbt tartalmt elemekke l e gé szítik ki.
II. Üzemeltetési szerződ,és bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
a yszt. zg-lt §-ában szabályozott ún. bérleti izemeltetési jogviszonyt létesítenekaZ
ónkormányzat tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgáltató által használt vízikÖzművekre
5./

nézve,

bérletbe vett vízikö zmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás szemPontjábÓl
(mely megegyezik a kiadási jegyzőkÖnyvben feltÜntetett
releváns ügyleti éítékét
jegYzőkÖnYv
nyilvántartaJi erten el) a jelen szerződés 1. sz. mellékleteként nevesített kiadási

A

tartalmazza.

Vízikózmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - aYszt.31.§-ában foglalt
dijat ftzet
rendelkezéseknek *.gf.1.1o.n - az arubbl, bekezdésben meghatározott éves bérleti
az Ó nkor m ányz at t észére,
6.1

A

bérleti díj mértékemegegyezík az Ellátásért felelőshoz rendelhető ellátási terÜleten
találhatő felhasinálőktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 %_ával,

7.1

A

szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárgYéveÍ
követő 180 napon belül köteles megfizetni az Ónkormányzat szerződésszerű és aszárnviteli
j o gszab ályo knak m e g fe e l ő en ki á1 l ított é s kö zö lt számláj a alap1 án.
8.1

A

1

az
Víziközmű-szolgáItató a tárgyévet követő 90 napon belül írásban köteles nYllatkozní
felhasználóktól
találhatő
területén
ónkormányzat ré-szére,hogy á ónkormányzat ellátási
milyen mérteku szolgáltatási dijat szedeft be (díjtömeg közlés) annak érdekében, hogY az
eleget
ón|kormányzat a fen]ti bekezdéiben meghatározott számlaküldési kötelezettségének

A

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
létrejött izemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
Yszt,,
rendelkezésre utalva rögzítik, hőgy az annak megkötését követően hatályba lépett
engedő
nem
eltérést
illetve az annakvégreh{tásara| siala 58l2OI3. (II.27,) Korm. rendelet
rende lke z é s e it magukr a nézv e kötelező nek teki ntik,
9.1 Szerződő felek a közötttik

nem
Akíegészítettbérleti jogviszonyrautalvafelek megállapítják, hogy a megállaPodásukban
tekintik
jogszabályok
rendelkezéseit
szabáiyozott kérdéseíaőnervő a mindenkor hatályos
irányadónak.

Víziközmű-szolgáltató felhívja az Ellátásért fetelős irgyelmét, hogy az áItala ftzetett
és azt
bérleti dijat a Vszt. 1.-8.§-a alapján az Ónkormányzat köteles elkülÖnítetten kezelni,
céljára
fejlesztés
kízárőIag a víziközmű Íejlesztéi finanszírozásáta - ideértve a vízikÖzmű
Ís
-használhatja fel.
igénybe'vett hitellel osszeiüggő adósságszolgáIatteljesítését
l0.1

A

A

szolgáltató utal az 58l20I3. (IL27,) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.

A fentiekre

tekintettel az Ónkormdnyzat kötelezettségetvállal, hogy a Víziközmű-szolgáltató
áItaI ftzetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabáIyokbetartásával elkülönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használjafel.

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva úgzítik,hogy a Yszt. 29.§ (3) bek-e szennt a
víziközmű fejlesztéséről a bérleti üzemeltetési szeruődés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve aYszt,30,§-ában foglalt különös szabályokat, továbbá az
Ónkormányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek
v agy onbizto sítás i kötel ezetts é ge.
17.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) szátmaző
esetleges jogvitáWa nézve, a hatásköri szabályoktől fiiggően kölcsönösen alávetik magukat a
Miskolci Járásbírőság vagy a Miskolci TőrvényszékkizárőIagos illetékességealá.

jelen kiegészítőmegállapodásban, továbbá- utalva aYszt.83.§ (1) bekíe - az általuk korábban megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézyeaYszt.,valamint az58l20I3.(II.27.) Korm. rendelet előírásaitalkalmazzák.
I2.1 Szerződő felek

a

A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel,

Miskolc, 2013, április
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