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az alulirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint,
I.

Előzménye§ bevezető rendelkezések

hogy kozottiik 20TI.12.22. naplán,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
!./ Szerződőfelek rögzítik,
-*
Orkoűáryrot kőzigazgatási teruletén használatba vett vizikÖzművek
szerzódés,, jott létre

üzemeltetéséreésvizíkózmű-szolgáltatásellátásara-

fentebb említett megállapodásuk a megállapodás
megkötésekor hatályos jógszabályi előírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
a izolgáltatás ,oián hásznált, az Eltátásért felelős köágazgatási területén található
vizikaÁűvekavíziközmű_szolgáItatócégtulajdonátképezték.

2.1 Szerződő felek rogáti( hogy

a

3.1 Szerződő felek megátlapítják, hogy a szerződésük megkotésétkövetően hatálYba léPett a
vizikőzmű-szolgáltatásról szóló 20t1, évi CCIX. w. (Vsa.), illetve annak 79.§-a, amely 2013.
januar l. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kOtelezö rendelkezése alapjan az Ellátásért
ide nem érfue az
feklőstulajdónába adtaavalközmű-szolgáItatáshoz rendelt víziközműveket,
ún. rendszerfuggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rögzitk, hogy a Vízik;zmű-szotgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kötelezettségének Óleget téve ?. 2013. januar 01. napján kelt Ún. vagyonkiadási

jegyzőkönyub"n dokumentálta az Ónkormányzat tészérskiadott vizikőzművektárgyát, illetve
szolgáltatónáI fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

"ŰŐt"ut"

a

jegyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizikőzművekre
vonatkoztátofi tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabályozzÍlk a vizikÖzmŰszolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába kenilt vízikÖzművek
használatanak jogcímét,illetve a vizlkőzmő-szolgákatő altali eszkOzhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

4.1 lvhndezekre tekintettel szerződő felek a 20tl.t2,22. napján megkotott ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésüket az alábbitartalmi elemekkel egészítikki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyat történő kiegészítése
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetósi megállapodásuk

időtartamára

a yszt. 2glT §]abun szabilyozon ún, bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesitenek az
ónkormányzal Úbjdonát képező és a Víziközmű-szolgákató által használt vízikÖzművekre
nézve.

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkonyvben feltrinteteu
jegYzőkÖnYv
nyilvántartasi erte*"l) a jelen szerzódés l. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

bérletbe vett víziközmű-eszközöket,

tartalmazza.

Víziközmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Vsá. 3l.§-ában foglalt
rendelkezéseknek megfelelően_ az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat ftzet
az Ónkormányzat részére.
6.1

A

bérleti dij mértékemegegyeztk az Etlátásért felelőshOz rendelhető ellátási tenileten
yo_ával
találhxő felhasinálóktól beszedetttárgyévi nettó uolgáltatási díj 5

7.1

A

szerződésszerű bérleti dijat a Víziközmű-szolgáltaíó éves bérleti díjkénta tárgYévet
kóvető l80 napon belül köteles megfizetrtt az Ónkormoltyzat szerződésszerű és a számviteli
j ogszab ályoknak megfelelő en kiállított és kozolt számlét| a alapj án.
8.1

A

A, Víziközmű-szolgáttató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban kÖteles nyilatkozni az
ónkormányzat réirére,hogy ú Onkormónyzat ellátási területén található felhasználóktÓl
milyen mértokri szolgáltatási díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
ón|kormanyzar a fenii bekezdésben meghatározott számlaküldési kötelezettségének eleget
tehessen.

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

Vsá. 83.§-ban foglalt

rendelkezésre utalva rögzitik, hogy az annak megkotésétkövetően hatályba léPett V§zt.,
illetve az annak végrehajtásáról szóló 5Sl20I3. @.27) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban nem
szabáÍyozott kérdésekrenézve a mindenkor haályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Víziközmű-szotgáltató felhívja az Ellátásért felelŐs figyelmét, hogy az általa fizetett
bérleti díjat a Vsá. 18.§-a atapján az Ónkormányzaí köteles elktilönítetten kezelni, és aá
kizárőla§ a viziközmő fejlesáés ftnanszitozására - ideértve a vizlkózmű fejlesztés céljára
igénybe vett hitellel összefi.iggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

A

szalgáItató utat az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
EIMúűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 2a
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja.

A

A fentiekre tekintettel az

Onkormáruyzat kötelezettséget vállal, hogy

a VÍzilÓzmŰ-szalgáItató

által fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával elki,ilÖnítetten kezeli,
és azt csak célhoz kotötten használja fel.

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rógútik" hogy a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
viziközmő fejlesáéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
kóteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt külonos szabályokat, továbbá az
tulajdonat képező víziközművek
ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

lI.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetósi szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskúci iarásbíróság rragy a Miskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá.

l27 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá. 83.§ (1) bekre _ az általuk koráb|an megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vsá., valamint az 58l20l3. (II.27 .) Korm. rendelet elÓÍrásait alkalmazzák.
A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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