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Kötötték egyrészről Baskó Község Onkormányzata
3881 Baskó, fió u. 16.
Törzsszám , 349767
képviseletében:Hegedűs Szilard polgármester
mirt eltátásért fe Ie Iős éslvagy önkormányzat

másrészről BOR§ODVIZZtt.

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
cégsegy zékszám. Cg. 0 5 - 1 0 -0 00 I 42
képvi seletében: Ficsor Mikló s v ezérigazgatő
mintvízikózmű-szolgáltató

az alulirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint,

I.

Előzménye§ bevezető rendelkezések

I.1 Szerződő felek rögzitik, hogy kozottük 2011.t2.t4. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
vízikÖzművek
szerződés,, jou 1étre á, Onkoűányrrt közigazgatási teruletén használatba vett
územeltetéséreés víziközmű-szolgáltatás ellátására-

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

a

megállapodás
megkötésekor hatályos jógszabályi előírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
használt, az Ellátasért felelős köagazgatási területén található
a izolgáltatás
vízikozművek a víziközmű_szalgáltató cégtulajdonát képexék.

,oi*

3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYba léPett a
vizlközmű-szolgákatásról szóló zan. évi CCIX. tv. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY 2al3.
januar l. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján az Ellátasért
rendelt vízikozműveket, ide nem értve az
feletőstulajd-Ónába adta avíziközmű-szolgáltatáshoz
ún. rendszerfirggetlen v izikö zmő-elemeket.

Felek rögzíti§ hogy
jegyzőkönyuU.n
"ŰŐu;nut.

a

j

a

Yíziközmű-szolgáttató

a fenti

bekezdésben hivatkozott tórvényi

dokuáentálta az )nkormányzat részérekiadott viziközművektárgyát, illetve
szolgáltatónal fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

egyzőkönyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

viziközművekre
vonatkoztátott tulajdonjog változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a vizikÖzmŰszolgáltatás ellátasa érdekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasáálatanak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáiltató altali eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

a

2011.12.14. napján megkotott ,,Üzemeltetési,
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésűket az alábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
4.1 lvhndezekre tekintettel szerződó felek

II. i]zemeltetósi szerződés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése

Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
a yszt. zq_rt.§-ában szabályozott ún, bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
ónkotmanyzal tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgákató által használt vizlkazművekre
5,/

nézve.

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkön},vben feltüntetett

A

bérletbe vett víziközmű_eszközőket,

nyilvántartási értékkel) a jelen szerződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási jegyzókönyv
tartalmazza.

L

Víziközmű-szalgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Ysá. 31.§-ában foglalt
rendelkezéseknek megfelelően - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dilat ftzet
az Ónkormárcyzat részére.
6.1

7.1 A bérleti dij mértékemegegyezlk az Ellátásért felelőshöz rendelhető ellátási területen
találhatő felhasználóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltúási díj 5 Yo-ával.

8./ A szerzódésszerű bérleti díjat a lliziközmű-szolgáItató éves bérleti díjkénta tárgyévet
követő l80 napon beltil koteles megfizetni az Onkormányzar szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és közölt szám|ája alapján,

A

llíziklzmű-szolgáItató a tárgyévet követő 90 napon belül írásban köteles nyilatkozni az
Onkormányzat részére,hogy az Onkormányzat ellátási területén található felhasználóktól
milyen mértékűszolgáltatási díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
ónkormányzat a fenti bekezdésben meghatározott számlaki,ildési kötelezettségének eleget
tehessen.

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

Vsá. 83.§-ban foglalt

rendelkezésre utalva rógzitik, hogy az annak megkotésétkövetően hatályba lépett Vszt.,
illetve az annak végrehajtásáről szőlő 58l20I3. (n27 ) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjáq hogy a megállapodásukban nem
szabályozott kérdésekre nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

A

Liziközmű-szolgákató felhívja az EIIátásért felelős figyelmét, ltogy az álta|a fizetett
bérleti díjat a Vsa. 18.§-a alapján az Onkormányzat koteles elktilonítetten kezelni, és aá
kízárőlag a vizlközmű fejlesaés ftnanszirozására - ideértve a vizlközmű fejlesáés céllfua
igénybe vett hitellel összefiiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

A

szolgóltató úaI az 5812013. (§.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Ettátáűrt feíelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezett§ég megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő birsággal zujthatja.
fentiekre tekintettel az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szolgáltató
által fizetett bérleti díjat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilÖnítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

A

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
vizlközmű fejlesztéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszí.30.§-ában foglalt ktilonos szabályokat, továbbá az
ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

I1.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra flézve, a hatáskori szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Miskolci Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá.

!2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva aYsá.83.§ (1) bekre - az általuk korábban megkotött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vsá., valamint az 58l20l3. (IL27.) Korm. rendelet elŐÍrásait alkalmazzátk.

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

Níiskolc, 2013. április
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