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I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

kozottük 2011,I2.I4. napján,,Územeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződó felek rógzítlk,hogy
-*
órkoűaryrot közigazgatási teruleténhasználatba vett vízikÖzművek
szerződé§, jott létre
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáLltatás ellátására,
ferrtebb említett megállapodásuk a megállaPodás
megkötésekor hatályos jógszabályielőírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
használt, az Ellátasért felelős közigazgatási teületén található
a izolgáltatás
vízikozműv ek a yíziközmű_szoígáltaró cégtulajdonát képezték.

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

.oi*

a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy aszerződésük megkotését kovetően hatálYba léPett
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vsx.), illetve annak 79.§-a, amelY 2013.
jan"ar 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján az Ellátásért
víziközműveket, ide nem érrve az
1"uartuhjdónába adta a vniközmű-szolgáltatáshoz rendelt
ún. rendszerfu ggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rögzítik, hogy a yíziközmű-szolgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezettségének éieget téve 1. 2013. január 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőköny;ben dokuÁentálta az Onkormányzat részérekiadott vizikózművektárgYát, illetve
"uiőwux
a szolgáltatónáI fennállő nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizlközművekre
vonatkoztűofi tulajdonjog változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a vízikÖzmŰszolgáhatás ellátáia érdekében az önkormányzatok fulajdonába került vízikÖzművek
hasáálatanak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 Ivhndezekre tekintettel szerződő felek a 20lt.12.I4. napján megkötött ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésűket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki,

IL Üzemeltetési szeruődés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, 'szabályozott
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
a ysú.. zq_lt §-ában
ónkormányzal Úhjdonát képőző és a Víziközmű-szolgáltató által használt vízikÖzművekre
5,/

nézve.

bérletbe vett vízikö zmű-eszközőket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltüntetett
jegYzőkÖnYv
n|itoantu.taií e.te*"l) a jelen szerződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

twta|mzzza.
a bérleti jogviszony fennállása alatt - aYszt.3l,§-ában foglalt
Őijat ftzet
rendelkezéseknek ,n.Igf.1.1ő.n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti
az Ónkorm ány z at r észére.
6.1

AViziközmű-szolgáltató

bérleti díj mértékemegegyezik az Ellátásert felelőshöz rendelhető ellátási tenileten
találhatő felhasinálóktól beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %_ával.

.7.1

A

szerződésszeni bérleti dijat a Víziközmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta ÍángYévet
kávető 180 napon belril koteles megfizetni az Ónkormányzat szerződésszení és a számviteli
jogszabályoknák megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
8.1

A

tárgyévet követő 90 napon belül Írásban kÓteles nyilatkozni az
órkormarryrat rázére, hogy á Onkormányzat ellátási területén található felhasználóktól
milyen .Ó.teni szo|gá|tatisi díjat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében, hogY az
ör|kor*áryrot a feíti bekezdésben meghatározott számlaküldési kotelezettségének eleget

A

Yíziközmű-szolgáltató

a

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és a

Vsá, 83.§-ban foglalt

rendelkezésre utalva rögzitlk, hogy az annak megkotésétkövetően hatályba léPett Vszt-,
illetve az annakvégrehaJtásáról szóló 58.2al8. QI.27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik,

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják, hogy a megállaPodásukban nem
s"abal-yo"ott kérdésekrénéme a mindenkor hatályos jogszabátyok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Yíziközmű-szotgákató felhívja az Ellátásért felelŐs figyelmét, hogy az általa ftzetetl
bérleti díjat a vszt. ts.5-a alapján az Onkormár4lzal köteles elki,ilönítetten kezelni, és azt
kizárőlag a viziközmű fejlesztés ftnanszirozására - ideértve a víziközmű fejlesxés célláta
igénybe-vett hitellel osszefuggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel10./

A

A

szolgáltató uta| az 58l20l3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Ettátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedó bírsággal sújthatja.

A fentiekre tekintettel az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a Víziközmű-szolgáltató

áhal fizetettbérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával elki,ilönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel,

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögáti§ hogy a Vsa. 29.§ (3) bek-e szerint a
viztközmű fejlesztéséről a bórleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az EIIátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve a Vszt. 30.§-ában foglalt ktilOnos szabályokat, továbbá az
ónkormányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek
vagyonbiztosítási kötelezettsége.
I7.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Miskolci Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.
a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá. 83.§ (1) bek_
íe az általuk korábban megkötott üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre

I2.1 Szerződő felek

nézve a Vszt., valamint az 58l20l3, (II.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák,

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

Miskolc, 2013. április
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Tisztglt Polgármester Ur!
E-maiI-en 2013.05.0§-án (Kiss Attila Üzemigazgató
válaszunkal az alábbiak szerint adluk meg:

Ür címáre) *rkezett

adatkárése,

1 Abaújszántó 2012 évben beíolyt árbevétele után megállapitott 5% összege. 3.984 eFt,
2.Tálékoztatjuk Polgármester Ulat, hogy iársaságunk a vagyonbiztosítást áivállalja az
önkormányzaioktól, igy Abaújszántó vagyorrbiztositását is.

3

lgen az \o/o-ba beleértendő a több telepúlési kiszolgáló vagyonelem is.

A vízikozmű alap;án

a

lehetősóg van

!akosság arányában törtenó megbontására

4

közös,

több települést kiszoigáló vagyoneiemek

Tárgytalan

5, Az átadott vagyonelernek vonátkozásában ntncs szolgalmi jog bejegyzésérevonatkozó

elmaradás.
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