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az alulirott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint,
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

hogy kozottük 201 I.12.27, napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáItatási
I.1 Szerződő felek rögátik,
-*
órkoűáryrot közigazgatási teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jott létre
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátásara,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás
megfelelt,továbbá a szerződés megkÖtésekor
megkötésekor hatalyos jógszabályielőírásoknak
-turznált,
az Eltátósért felelős köágazgatási területén található
a izolgáltatás ,oi*

víziközművek a Víziközmű_szolgáltató cégtulajdonát képezték.

a
3.1 Szerződó felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését követően hatályba léPett
201,3.
amely
víziközmű-szolgáltatáoot ,ioto 2OI1. évi CCIX, tv. (Vszt.), illetve annak 79.§-a,
jtanuár t. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alaPján az EIIátásért
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
1ruartulajd'Ónába adta a víziközmű- szolgáltatáshoz
ún. rendszerfirggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rőgzitlk, hogy a Víziközmű-szolgákató a fenti bekezdésben hivatkozott
jegyzőkönyu"o.n dokumentáka az ónkormányzat részétekiadott viziközművektirgYát,

'uíőuout.
j

a

tÖrvénYi

illetve

szolgáItatónál fennálló nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés követkertében szükségessévált, hogy a vizíkőzművekre
vonatkoaatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a vizikőzmŰszolgá|tatás ellátása érdekében az önkormányzatak tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek

A

hasáálatának jogcímét,illetve a vízikózmű-szolgáltató altali eszkozhasznÍiat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

r'
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a

2011.t2.27. napján megkötÖtt ,,Územeltetési,
megerősítve
kozsffiiatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartv4 aÚ,
ki,
szerzodZsúket azalábbi tartalmi elemekkel egészítik

4.1Mndezekre tekintettel szerződő felek

jogviszonnyal történő kiegészítése
II. Üzemeltetési szerződés bérleti
megállapodásuk idő.tartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési
bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
a yszt. 29_3y §-ában ,riőávorott ún.
yíziközmű-szolgáltató áltat használt vízikÖzművekre
ónkormányzal tulajdonát uiié"a és a
nézve.
5./

illetve azok jelen megállaPodás szemPontjából
jegyzőköny"!,l. feltüntetett
l..t"uans ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási
jelen szárződés 1. sz. mellékleteként nevesített kiadási jegYzőkonYv

A

bérletbe vett víziközmű_eszközóket,

nyitvaniartaííerteu.el)

a

tartalmazza.

aYszt- 31,§-ában foglalt
Víziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása 7lat! meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek megfelelőe n - az alabbi bekezdésben
az Ónkormányzat részére,
6.1

7

A

rendelhető ellátási tenileten
.l A bérleti díj mértékemegegyo zlk az Eltátásért felelőshöz

nettó szolgáltatási dlJ 5 %-ával,
"tttárgyéui
yíziközmű-szolgáltaló éves bérleti díjkénta tárgYévet
8.i A szerződéss zeru bérleti díjat a
szerződésszeni és a számviteli
követő 180 napon bettit t otetes"megfi"etni az Onkotmányzat
jogszabályotnat megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján,

találhaó fethasáatoktól beszJd

kóvető 90 napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű-szalgáltató a tárgyévet
";" Onkormányzar eliátasi teniletén található felhasználÓktól
órt or*iiyrot réLére,Ű;;
érdekében, hogY az
milyen mértékűszolganatíii díjat szedett be (díjtomeg kozlés). annak
kötelezettségének eleget
ónk lrminyrat a feű bekezdesuen meghatáro"Ótt *"á-laküldési

A

tehessen.

ilI. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottrik létrejott üzemeltetési
követően hatálYba léPett Vszt,,
rendelkezésre utalva rögzítik, hogy az annak megkotését
rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakvégrehajtásaiot sióto 58l20I3. @1l ) Korm.

rendelkezéseitmagukranézvekötelezőnektekintik.
a megállaPodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
szabáíyozott kérdésekenézve a mindenkor hatályos

irányadőnak,

felhivja az.Eltátásért felelős figyelmét, hogy az ÍÚtala ftzetett
kezelni, és azt
bérleti aiíi a v*"t. is.§-; abpján az Onkormányial köteles ellailönítetten
céIjára
fejlesztés
wzarőIai i iirikormű É;r"ot3, ftnanszirozására - ideértve a viziközmű
10./

A

Víziközmű-szolgókató

használhatja fel,
igénybelett hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is -

A szolgáltató utú az 58l20I3. (TI.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint aZ
Etlátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 2a
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.
A

fentiekre tekintettel az Orukormányzaí kötelezettséget vállal, hogy a Víziközmű-szolgákató
kezeli,

áItal fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilönitetten
és aa csak célhoz kotötten használjafel.

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzitlk, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
víziközmű fejlesztésérőla bérleti üzemeltetési szerzódés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve a Vszt. 30.§-ában foglalt lailonös szabályokat, továbbá az
Ónkormányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek
vagyonbiztosítási kötelezettsége,
LL.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból

(ideértve az üzemeltetési szerzódést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktől fiiggően kölcsönösen
Miskolci Járásbíróság vagy aMiskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá,

l2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekre - az általuk korábban megkotott üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vsá., valamint az 58l20I3. (II.27 .) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel

Miskolc, 2013.
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