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Kötötték egyrészről Alsózsolca Város Önkormányzata
3571 Nsőzsolca, Kossuth u. 128Törzsszám: 725910
képviseletében:Zsíros Sándorné polgármester
mint ellátásért fele lős éslvagy önkormányzat

másrészről

sonsopvízzrt.

3527 Miskolc, Tömösi u. 2cégegy zékszám. Cg. 05- 1 0-0 aa I 42
képviseletében: Ficsor Miklós vezérigazgatő
mint v ízi kö zmű - s z o ígá l tat ó

az alulirotthelyen és napor1 az alábbi feltételek szerint.
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
kÖzszoLgáltatási
Szerződő felek rogáttk, hogy kozottük 201 I.I2.I0. napján ,,Űzemeltetési,
használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jött létre Ű ortoűary^t kazigazgaási területén
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátására,

Ll

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk,a megállaPodás

megfelelt, továbbá a szerződés rnegkÖtésekor
,n.gkö,er"kor hatályos iógs"uuilyiótoirasomak
-hásznált,
-szolgáItxás
az Etlátásért felelős kozigazgatási területén található
,oi*
a
vízlkő]művekaViziközmű_szolgáltatócégulajdonátképeáék.
hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését kÖvetően
2011. évi CCIX. tv. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, arnelY 2013.
viziközmű-szolgáltatáoot,ioio
ju*á, t. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alapjan az Ellátásért
quuartulajd^Ónába adta a víziközmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nern érrge az
ún. rendszerfiiggetlen víziközmű-elemeket,

a Vízikönnű-szolgákató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzítik, hogy
-"i"g"t
téve a za]f . január 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási
kotelezeúégének

jeevzotönfiben dokuáentáIta az önkormányzat részérekiadott vízlkózmővektátgYát, illetve
"űőy"uu a szolgaltatónál fennálló nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkonyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizlközművekre
a vizikÖzmŰvonatkoztűott tulajdonj og változásara tekirrtettel szerződő felek szabálYozzák
vízikÖzművek
kerÜlt
tulajdonába
szolgáltatás ellátása érJekébenaz önkormányzatok

A

hasínáIatínak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali e§zközhasználat
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

ellenértékét,

4.1 NIlndezekre tekintettel szerződő felek a 2a11.12.10. napján megkotott ,,Územeltetési,
közszolgáltatási szerződésben' foglalt megállapodásukat fenntartva, ú. megerősítve
szerződésüket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
5.i Feiek megállapodnak, 'sraűályorott
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenekaz
a vsa. zglst §-abun
használt vízikÖzművekre
bnkormanyzal tulajdonát képáző és a Víziközmű-szolgáltató ekal
nézve.

jelen megállaPodás szemPontjábÓl
bérletbe vett víziközmű-eszközöket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltünteteu
rele,rár,s ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási
kiadási jegYzőkÖnYv
nyiirra.rtu.taií erten el) a jelen szórződés 1. sz. mellékleteként nevesített

A

tartalmazza.
foglalt
Víziközmű-szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Vsá. 31,§-ában
éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek ..lgf.t"lo. n - M u{aiai bekezdésben meghatározott
az Ónkorm árty zat részére.
6.1

A

tenileten
bérleti díj mértékemegegyezlk az Eltátásért felelőshöz rendelhető ellátási
5 Ya-ával.
talá|hatőfelhaszrrálóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltatási díj

7.1

A

díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Vízikózm{í-szolgáItató éves bérleti
és a számviteli
követő 180 napon belul koteles megfizetni az Ónkormányzat szerződésszeni
számláj a alapj án.
j ogszabál yotnat megfel elő en kiál lított é s kózölt
követő 90 napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáltató a tárgyévet
-;
ónkormányzat ellátási területén található felhasználóktÓl
ónkormánymt ré\zére,hogy
hogY az
milyen mértékú,roryáItuta", díjat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében,
eleget
óilror*anyrot a feÁ bekezdésben meghatározott számlakiildési kötelezettségének

A

tehessen.

Itr. Egyób rendelkezések
a Vsá.,83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottuk létrejött üzemeltetési megállapodásra és

léPett Vszt.,
rendelkezésre utalva rőgÁtik, hogy az annak megkötését követően hatályba
nem engedő
illetve az annakvégreha]tásaral síalő 58120í3. F.27) Korm. rendelet eltérést
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srabáíyorott kérdéseLe nézvá a mindenkor hatályos
irányadónak.
általa rtzetett
Yíziközmű-szolgáItató felhívja az Etlátásért felelős figyelmét, rrogy T
azÍ
bérleti dijat a vszt. is.5-a alapján az Onkormányzat köteles elktilönítetten kezelni, és
fejlesztés céljára
kizárőlag a vizikózmű iejleszt3s ftnanszirozására - ideértve a viziközmű
igJrvu""".tt hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel
10./

A

bek_re, amely szerint az
szolgáltató utal az 58l20I3. (r.?7) Korm. rendelet .5z § t:l
kÖtelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja,

A

vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szotgáltató
A fentiekre tekintettel az Onkormanyzat kótelezettséget
elktilönítetten kezeli'
dijat aköltségvetésre iranyuto szaúlyok betartásávat
áhalfizetetrbérleti
fel,
és azt csak célhoz kötötten használja

rögzítik, hogJ a Vsá, 29,§ (3) bek_e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabályozásra utalva
Jerződés Énnállása alatt az Ellátásért.felelős
vízlközműfejlesztéséről a bérieti ti".*"tt"tesi
foglalt lnilÖnÖs szabálYokat ' tavábbá az
kóteles gondoskodni, ide nem értve avsi.30.§-ában
iulajdonát képező víziközművek
onkormányzatot, ,int tulajdonost terheiik a

vagyonbiztosítási kotelezettsége,

szerződést is) származó

azüzemeltetési
II.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideé rtve
kÖlcsÖnÖsen alávetik magukat
rii'g.e9:n
esetleges jogvitákfa ;;z.re, a h"atástori szabaiyoktól
kizarólagos illetékessége alá,
Miskolci Jarásbíróság;^;; ;úskolci Törvényszék

a

utalva a Vsá. 83'§ (1) bekfelek a jelen kiegészítő megállapodásban,.továbbá nem szabálYozott kérdésekre
íe _ azáltaluk korábban megkotott ii"eáettjesi szerződésben
rendelet előírásait a|kalmazzák,
nézvea Vszt., ''utu.int az sg7za3. $I.27.)Korm.
12.1 Szerződő

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

Miskolc, 2013. április
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