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I. Etőzmények, bevezető rendelkezósek

napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rógzitlk hogy kozottük 201 I.Iz.2g.
közigazgatási teruletén használatba vett vízikÖzművek

szerződés,, jöttl&r;;; óiwőarry^t
üzemelteté sére és vízikózmű_ szolgáltatás ellátására.

a rnegállapodás
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk . megkötésekor
előírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés
megkötésekor hatáLlyos jogszabályi
"rrá"
nált, az Ellátásért tÚerus kózigazgatási terÜletén található
szolgáLtatás ,oi*
iiriuaímrvek a Vízikózmű_szolgáttató cégulajdonát képezték.

a

megkötését követően hatálybalépett a
3.1 szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük
w. (Vszt.), illetve annak 79.§.u, arnelY 2013.
vízikőzmű-szalgáltatár"ror ,"oio zu{, évicclX.
rendelkezése alaPján az Ellátasért
január l. napjától kezdve, a hivatkozott törvény köteleá
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ii;idrtuhjjánába adtaavizlközmú-szolgáltatáihoz
ún. rends"érfuggetlen viziközmű-elemeket,

hivatkozott törvényi
Felek rögzitk, hogy a vízilózmű_szotgákato 1 f.ryi bekezdésben
januar 01,,.napján kelt Ún, vagyonkiadási
kötelezettségének eleget téve ?. zois
viziközművek tárgYát, illetve
jegyzőkönyvu"n aoiuá.*aiÜ a, Órkor*ányzat részérekiadott
(továbbiakban: kiadási
azoknak u ,rotiitmnial fennálló nyilvántartási értékét.
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

hogy a vizlközművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségessévált,
a vizikőzmŰ'
szabálYozzák
felek
vonatkoztatott tuhj;;;j og változására tekint ette| sierződő
víziközművek
zatok tulajdonába kerult
szalgáltatás ellátása érJekébenaz önkormány
általi eszkozhasznáIat ellenértékét,
használatának ;ogJ.eq iil"tu" a vízlközmű-szoigáltató

A

,ruiu*int a hasinilati j ogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 TvIlndezekre tekintettel szerződő felek a 2011.12.29. napján megkÖtott ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésiket az alábbi tartalmi elemekkel egészítikki.

IL t]zemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
időtartamára
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk

zg-gt §lában ,rubályorott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenekaz
onkormárryzar tulajdonát képező és a Yíziközmű-szolgáltató által használt vízlkazművekre

a Vszt.
nézve.

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltÜntetett

A

bérletbe vett vizlkőzmű-eszközöket,

nyilvántartasi erten<el)
hrtaLmazza.

a

jelen szerződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási jegyzókÖnyv

Víziközmű-szolgáItató abérletijogviszony fennállása alatt - aYszt.31.§-ában foglalt
rendelkezéseknek *.gf"l.tő. n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat ftzet
6.1

A

az Onkorm artyzat részére.

7.1 A bérleti díj mértékemegegyezik az Etlátásért felelŐshaz rendelhető ellátási tenileten
találhatő felhasinálóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %-ával.

szerződésszerű bérleti díjat a Vízikozmű-szolgáItató éves bérleti díjkénta tárgYévet
követő 180 napon belül köteles megfizetni az )nkormányzat szerződésszení és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.
8.1

A

ílízikózmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belüt írásban kóteles nyilatkomi az
ónkormámyzat ré|szére,hogy Ú Onkormányzaf ellátási területén található felhasználóktÓl
milyen mértékűszolgákatási díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
óikormányml a fenii bekezdésben meghatározott számlalnildési kötelezettségének eleget

A

tehessen.

III. Egyób rendelkezések
9./ Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési megállapodásra és a Vsá. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzitk, hogy az annak megkötését követően hatálYba léPett Vsá-,
illetve az annak végrehaJtásáről szőlő 58Da1B, F,.27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a rnegállaPodásukban nem
srabáíyorott kérdésekró nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

A

felhívja az Etlátásért felelős figyelmét, hogy az általa fizetett
bérleti díjat a Vsx, ts.§-a alapján az Ónkormányzal köteles elktilonítetten kezelni, és azt
kizárőlag a vízikózmű Éjlesztésftnanszirozására - ideértve a vizlközmű fejlesztés céljátra
igénybelrett hitellel összefiiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10.1

Yíziközmű-szotgáItató

A

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

A fentiekre

tekintettel az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a Yíziközmű-szotgákató
ákal rtzetetl bérleti dijat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával ellailönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rógzítik, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
víziközmű fejlesáéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve aYszt. 30.§-ában foglalt krilonos szabályokat, továbbá az
tulajdonát képező víziközművek
Ónkarmányzatot, mint tulajdonost terhelik
vagyonbiztosítási kötelezettsége.

a

lL./ Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó

esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fiiggően kölcsönösen

Miskolci Járásbíróság vagy

a

alávetik magukat a

Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.

jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá * utalva a Vsá. 83 § (1) bekre-az általuk korábban megkötöu izemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nezve a Vszt., valamint az 58l2aB. (n.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.
72.1 Szerződő felek a

A jelen

szerződést megértve azza| irtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc, 2013, április
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