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mint v íz i kö zmű - s z o lgá l tat ó

az alulirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmények, bevezető rendelkczések
hogy közöttük 2012.01.11. napján ,,Územeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzitik,
-*
szerzódéJ, jött létre ón*orűrryzatkőztgazgatási teütetén használatba vett vízikÖzművek
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátására,

2,1 Szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás

*"gkörer"kor hatályos jógszabályiótoirasomak megfelelt, továbbá a szerződés rnegkÖtésekor
a ázo|gáItatá, ,oi* hásznált, az EIIáasért felelős közigazgatási területén található
vizikózmővek a víziközmű_szolgáItató cégtulajdonát képeáék.

léPett a
3.1 Szerződő felek megállapitják, hogy aszerződésük megkötését követően hatálYba
2013.
amelY
vizlkőzmű-szo|gáltatáúot ,ioio zan. évi CCIX. tv. (Vszt.), illetve annak 79.§-a,
januar 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alaPján az EIIátásért
qarmrtubjdónáb a adta avlzlkőzmű-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nern értve az
ún, rendszerfuggetlen víziközmű,elemeket.

Felek rögzítik hogy a Víziközmű-szolgákató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezeÁégének ii"g"t téve ?. 2013. januar 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási
jegyzőkönyio.n

á"Őt"ut
j

a

dokuÁentálta az ónkormányzat részérekiadott víziközművektárgYát,

illetve

szolgáItatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

egyzőkónyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vízikőzművekre

vonatkoztátott tulajdonjog változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a vízikÖzmŰszolgáltatás ellátása érJekébenaz ónkormányzatok tulajdonába kenilt vízikÖzművek
has|nálatínak jogcímét,illetve a vizikőzmű-szolgáItatő általi eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 Wndezekre tekintettel szerződő felek a 20]r2.0L 11. napján megkÖtÖtt ,,Územeltetési,
megerősítve
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat fenntartva, aú
szerződésüket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítés
megállapodásuk időtartamára
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott üzemeltetési

jogviszonyt létesítenek aZ
29_31.§_ában'szaíályozott ún. bérleti üzemeltetési
álta| használt víziközművekre
ónkormányzal tulajdonát képező és a viziközmű-szolgáItató

a Yszt.

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmű-eszkózóket, illetve azok
jegyzőkőnlvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezlk a ,kiadási
jegYzőkÖnYv
szárződés 1, sz. mellékleteként nevesített kiadási
nyiirran,u*aíí e.ten .u

A

";a"i,

tartalmazza.

31,§-ában foglalt
AVíziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - a Vszt,
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek ..'gf.1.1ő. n - az aauUi bekeidésben
6.1

az

Ó nkorm arty zat

részére.

ellátási tenileten
bérleti díj mértékemegegyezlk az Ettátásért fetelőshöz rendelhető
díj 5 Yo_ával,
található felhasinálóktól beszúet"tárgyévi nettó szolgáltatási
7.1

A

bérleti díjkénta tángYévet
8./ A szerződésszerű bérteti díjat a Víziközmű-szolgáttató éves
és a számviteli
követő 180 napon uettit t otetes megfizetru az Onkoimányzat szerződésszerű
a al apj án.
o gs, zab ályotnat me g fel el ő en ki ál l ított é s ko zolt szám|i$

j1

napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
eliátási _területén található felhasználÓktól
érdekében,hogy az
milyen mértékű,rowáttut{ri díjat szedett be (díjtomeg kozlés) annak
a feríti bekezdéiben meghatározott számlakíildési kötelezettségének eleget

a tárgyévet követő 90
onkormányzat részére:,hogy;z Onkormányzar

A

|líziközmű-szalgáltató

óríror*aryrot

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
és a Vsá. 33.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a közötttik 1étrejott tizemeltetési megállapodásra
kÖvetően hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezésre utalva rögzítik, hőgy az annak megkotését
eltéréstnem engedő
illetve az annakvegreha]tásaíat siarc 58l2OI3, @,27) Korm. rendelet
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdése'kri nézvő a mindenkor hatályos

irányadónak.

ltow T általa fizetett
Vízikózmű_szolgáttató felhívja az Ettátásért felelős figyelmét,
kezelni, és aá
bérleti dijat a vszt. Ű.§-a alapján az Ónkormányzat köteles ellnilonítetten
a vizikÖzmő fejlesztés céIjÍna
kizárőlag a vizikőzmű á;t"r"tÓ, ftnanszírozására - ideértve
_
igervu.,"t hitelle1 osszehiggő adósságszo lgálattelj e sítésétis használhatj a fe1
10./

A

(3) bek-re, amely szerint az
szolgáltató utal az 58l20T3. (II.27.) Korm. rendelet 52 §
megszegése esetén a Hivatal 20
Eltátásért feletőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja,

h

hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgákató
A fentiekre tekintettel az onkormányzat kötelezettséget vállal,
kezeli,
szabályok betartásával elkiilÖnítetten
által fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló
és aa. csak célhoz kötötten használja fel,

rögátik, hogy a Vszt, 29,§ (3) bek_e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva
Énnállása a\att az Ellátásért.felelŐs
víziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt lnilönÖs szabálYokat, tavábbá az
köteles gondoskodni, ia. nem értve a Vsá. 30.§-ában

onkormánl,zutot,

*int

tulajdonost terhelik

a iulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
jelen megállapodásból (ideéítveazüzemeltetési szerződést is) származó
fiiggően kÖlcsÖnÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra né.r", a tr-atasto.i szabáiyoktól
illetékessége alá,
Miskolci Járásbíróság ;ő -Miskolci Törvényszék kizarólagos
II.1 Szerződő felek

a

továbbá - utalva a Vsá, 83,§ (1) bek!2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban,
nem szabálYozort kérdésekre
re _ azáltaluk korábban megkötott t:zeÁeltőtesi szerződésben
rendelet előírásait akalmazzák.
nézvea Vsá., valamint az sa]zo3. (II.27.)Korm.

A jelen szerződésí rnegértve azzal iÍtukalá,hogyazabbanfoglaltakügyletiakaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc,

20113,

április 16.
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