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az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények, bevezető rendelkezések
napján,,Űzeme\íetési, közszolgáltatási
I.1 Szeruődő felek rögzítík, hogy közöttük2012.01.I2.
vett vízlközművek
területénhasznáIatba
jött
közl,gazgatási
az
Ónkormányzat
létre
szerződés"
üz e m e l t eté s ére é s v izikö zmű- s z o1 gáltatás ellátásár a.

fentebb említett megállapodásuk a megállapodás
megkötésekor hatályos jogszabáLyi előírásoknak megfelelt, továbbá a szeruődés megkötésekor
a ázolgáItatás során l,tasznált, az Etlátásért felelős közigazgatási területén taláIhatő
v ízikö zműv ek a V íz k ö z m ű, s z o l g á l t a t ó c é gliaj don át képe zték.

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

i

felek megáIlapítják, hogy a szerződésük megkötését követőenhatályba lépett a
vízlközmű-szolgáltatásról szóló 2011,. évi CCIX. tv, §szt.), illetve annak 79.§-a, amely 2013.
január I. napjátőlkezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján az Ellátásért

3.1 Szeruőd,ő

ide nem értve az
felelős tulajdonába adta avízikőzmű-szolgáltatáshoz rendelt vízlközműveket,
ún. rendszerfiig getl en v íziközmű-el emeket.

Felek rőgzítik, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben bivatkozott törvényi
kötelezettségének eleget téve ?. 2013. január 01. napján kelt Ún. vagyonkiadási
jegyzőkönyvben dokumeníáIta az Ónkormányzaí részérekiadott vízlközművektargyát, illetve
-azoknak
a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

e

gy zőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessévált, hogy

a

vízlközművekre
vonatkoztatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabáIyozzák a vízlközmŰszolgáItatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába került víziközművek
hasináIatának jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáItatő általi eszközhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

_
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4.1 Mindezekre tekintette| szeruődő felek a 2012,01.12. naplán megkötött ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azí megerősítve
szerződésiket az alábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
yszt. 29-3|§-ában szabáIyozott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenekaz

a

ónkormányzat tulajdonát képező és a Yíziközmű-szolgáltató által használt víziközművelce

nézve.

bérletbe vett víziközmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjábÓl
(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti éítékét
nyilvántartási értékkel) a jelen szerződés 1. sz. mellékleteként nevesített kiadási jegyzőkönYv
íaríalmazza.

A

Víziközmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - aYszt.31.§-ában foglalt
rendelkezéseknek megfelelően - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti díjat ftzet
az )nkorntányzat részére.
6.1

A

7. A

bérleti dr.; mértékemegegyezlk az Eltátásért felelőshaz rendelhető ellátási tenileten
található felhasználóktól beszedeí,tárgyévi nettó szolgál+,atási díj 5 Yo,á'lal.

A

szerződésszeni bérleti díjat a Víziközmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárgyévet
követő 180 napon belül köteles megftzetni az Ónkormányzat szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.
8.1

A

Víziközmű-szolgáltaíó a targyévet követő 90 napon belril írásban köteles nyilatkozni az
ótlkornlányzat réizére,hogy az Onkormányzat ellátási teniletén taláIhatő felhasználÓktÓl
mill,en mértékűszd,gáltatási díjat szedett be (díjtömeg közlés) annak érdekében, hogy az
On'kormányzat a fenti bekezdésben meghatározotl. számlaküldési kötelezettségének eleget
tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
létrejött ijzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzítlk, hogy az annak megkötését követően hatályba léPett Yszt.,
illetve az annak végrehajtásárőt szóIő 58l2OI3, (II.27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.
9.1 Szerződő felek a közöttük

Akiegészített bérleti jogviszonyr a utalva felek megátlapítják, hogy a megállapodásukban nem
szabá|yozot1 kérdésekrénézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
írányadőnak.
í0.1 A Víziközmű-szolgáltató felhívja az Ellátásért felelős figyelmét, hogy az á\tala ftzetett
bérleti díjat a Vszt. 18.§-a alapján az Önkormányzat köteles elkülönítetten kezelni, és azt
kízárőIag a vízíközmű iejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű fejlesztés céljára
igénybe vett hitellel összeftiggő adósságszolgálat teljesítésétis - használhatja fel.

A

szolgáltató utal az 5812ü,3, (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szeúnt az
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.
fentiekre tekintettel az )nkormányzat kötelezettségetvállal, hogy a VíziközmŰ-szolgáltató
által fizetettbérleti díjat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elkülönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használjafel.

A

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítík, hogy a Yszt.29.§ (3) bek-e szerint a
víziközmű fejlesztéséről a bérleti izemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt különös szabályokat, továbbá az

ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik

v agy

a

tulajdonát képező víziközművek

onbírtosításikötelezettsége.

Szerződő felek a jelen megáll'apodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származő
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fi.iggően kölcsönösen alávetik magukat a
\,íi skolc i Járásbíró sá g v agy a Miskolci Törvényszék kizár őlagos illetéke ssé ge alá.
11.,/

Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§ (1) bekíe _ az általuk korábtan megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézr.e a \:sa.. r,alamint az 5812013, (IL27,) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák,

I?.

A jelen szerződést megértve azza| írtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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