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I. Előzmények, bevezető rendelkezések

kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződ,ő felek rőgzttik,hogy közöttük 2011.12.15, napján ,,Územeltetési,
használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jou létre Í. oűroűary*t közigazgatási teruletén
iizemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátásara,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a

megállaPodás
megfelelt, továbbá a szerződés rnegkÖtésekor
*.gkörer"kor hatályos jógszabályi-Ólőírasoknak
"hÁznált,
-uolgáltatá.
az Etlátásért felelős közigazgatási területén található
,oi*
vízikoz-művek a víziközmű_szolgáttató cégtulajdonát képezték.

a

követően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megá|lapitják, hogy a szerződésük megkötését
79.§-a, amelY 2013.
viziközmű-szolgáItatáíot ,ioio zot t. évi CCx. w. (Vszt.), illetve annak
jlanlálr 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alaPján az ElÍátásért
jekbstuhjdánába adta avíziközmű- szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rend szerfu ggetlen v izlkő zmű,elemeket,

Felek rógzíttk, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
vagyonkiadási
kötelezettségének iieg"t téve ? 2013. január 0l. .napján kelt ún.
illetve
vizlközművektárgYát,
dokuáentálta az ónkormányzat részérekiadott
:"siiőlra"riu.n
"ŰŐuout a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizikőzművekre
a vízikÖzmŰvonatkoztitott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYazzák
víziközművek
került
tulajdonába
szalgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok

A

hasáálatának jogcímét,iltetve a viziközmű-szolgáltató
valamint ahasinálati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

általi eszkozhasználat ellenértékét,

/

4.1Mind,ezekretekintette|szerződőfeleka2at1.12.15.napjánmegkÓtött,,üemeltetési,
*"g"lilnodásukat fenntartva, azt megerósítve
közszolgáltatási szerzódésben, fogialt
ki
;;r;dZffi;;"* i|aiilturtalmi elemikkel egészítik
II. itemeltetési szerződés bérleti

jogviszonnyal tÖrténő kiegészítése

m,egállaPodásuk Ídőtartamára
a korábban létrejott üzemeltetési
hogy
megállapodnak,
aZ
5./ Felek
uzemeltetési jogviszonyt létesítenek
ú1:.
2g_3L §_ában
a
vízikÖzművekre
a VízikoŰ-rriw*rd által használt
;;
tulajdonát
ónkormányzal

,ri€áv;""

Vsá.

ö;á

*j";i

nézve,

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszkö zőket,
feltÜntetett
u nuaari jeg"vroÉonyvbenjegYzőkÖnYv
*.g.gy."ik
(mely
értékét
ügyleti
releváns
kiadási
1. sz. mellékleteként n.áít.tt
nyir"ani*áíi e.teuoeD a jelen szLrződéi

A

tartalmazza,

ftzet
6.1A.Víziközmű-szalgáltatóabérletijogviszonyfennállása?|"':_aVsá'31.§-ábanfoglalt
meghat ározott éves bérleti dijat
rendelkezéseknek ,.gr.t"úá
az Onkormány zat részére,

-

; ^iűi

uet.'"Je.ben

díj mértékemegegye ?ok ?,,Ellátásért fetelőshöl.rendelhető
5 %,áva]I
b";;;?;ti íőrgyévinettó szolgáltatási dij
^bérleti
a|álhatőfelhasználóktól
7

l

ellátási tenileten

díjkénta targYévet
VíziközműlszolgáItató éves bérleti
szerződésszerú bérleti díjat a
a számviteli
ni az Ónkoímányzat szerződésszerii és
kovető 180 napon belul kJá., ,n"gn""t
és kozolt szám|ája alapján,
jogszabályoknak megfeletáen nauitátt
8./ A

AVízikÓzmű.szolgáltatóatirgyév$'ktivejő90naponbelüljrásbankötelesnyilatkozniaz
területén található felhasználÓktól
hogy az
onkotmanyzat részére,ű;;"; óaroy,:,ynr "iiatari
rr.a.r, u" ia,iio..g Tó:l:s), annak érdekében, eleget
milyen *érteni s"otgahuifii Jiiur
*"ghutlr;;; szímlaktildési kötelezettségének
onkarmányzal a fenti u.[""a"it"n
tehessen,

ilI. Egyéb rendelkezések

foglalt
megallapodásra és a Vsá, 83,§-ban
üzemeltetési
létrejott
kozottrik
9.1 Szerződő felek
léPett Vszt''
a,11;k";"gk*éset kovetően hatálYba
al
hogy
rögzítik,
utalva
rendelkezésre
Korm, rendelet eltéréstnem engedő
sstzotl
@,-zl)
slarc
at
illetve az annakvégrehajiá's#
tekintik,
rnagrikr a nézve kötelezőnek
a

."na"itáeseit

nem

felek megálla'Ítják, h99v a megállaPodásukban
jág*"uuarvok rendelkezéseit tekintik

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva
a mindenk;
szabályozott kérdésekr.;J;.

i;áfi'

irányadónak,

figyelmét, hogY azáLtaLa fizetett
Víziközmű-szolgáItatófelhívja az_E|átasertfelelős
kotelei'elhilönítetten kezelni, és azt
oűrűiiyl",
rs.Ó'-?"i"iii"'-*
av*o.
dijat
bérleti
fejlesztés céljára
ftnanszírozására - ideértve a vizikózmű
kizárőlag a vízlközmű üi.r#;
_
t.lj"rítésétis használhatja fel,
orr""#,rrüaJrragárgulut
hitellel
vett
igénybe
10./

A

r

A
/

szolgáltató

uta.

az

bek-re, amelY szerint az
58l20I3. (n.27.) Korm. rendelet .52 S tll
megszegése esetén a Hivatal 20

Eítátásért feletőstu r"*i bekezdésbe,'íb;];iliötelezettség
;iiitJ forintig terjedő bírsággal zujthatja,

vállal, hogy a viziközmű-szolgáltató
A fentiekre tekintettel az ónkormányzatkötelezettséget
tetarta-savat elkÜlÖnítetten kezeli'
által fizetett bérleti díjat a költségvetésr;
használ;a tet,
és azt csak célhoz kötötten

ily"ir.ruu'aryot

(3) bek-e szerint a
utalva rögzítik, hogJ a Vsá. 29,§
Szerződőfelek a fenti szabályozásra
Eltátásért felelős
u""*.*lú si-Írerraőes Énnállása a|att az
az
viztközműre3tesaesJ.o' a bérieti
szabálYokat
' továbbá
*i"*"rit
v;;.";ii
§+uun foglalt krilonos
kóteles gondoskodni, ide nem_értve "
vízikÖzművek
a Tulajdonát kéPező
tulajdonost
onktmanyzatot, fu
vagyonbiztosítási kótelezefi sége,

szerződést is) származó
jelen megállapodásbó' (ideé rtve aaÜzemeltetési
magukat a
,"ruaiv"tt"r_Tg,g9:, kölcsönösen alávetik
fryarri9ri
,
jogrritákra;i;;i
esetleges
io*J,v*et kizarolagos illetékessége alá,
Miskolci Járásbíróság vagy a Miskolci

|I.1 Szerződő felek

a

a Vszt' 83'§ (1) bekmegállapodásban,,továbbá - utalva
jelen
kiegészító
a
felek
!2.1 Szerződő
si szerződésben nem szabálYozott kérdésekre
u".i.TűJ
megkotott
_
korábban
azáltaluk
re
rendelet előírasait alka1mazzíp.,
nézvea Vszt., ,ruruái.rt-u, sűzon.griijr"rm,

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