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az alulirott helyen és napon, az a\ábbí feltételek szerint,
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

felek rögzitlk, hogy közöttűk2012.07.06. naplán,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
vett vízikÖzmÜvek
szerződés,, jött létre L óit orőaryr"t közigazgatási területén használatba
üzemeltetéséreésviziközmű-szolgákatásellátására,
1.1 Szerződő

fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás
megfelelt, továbbá a szerződés rnegkÓtésekor
megkotésekor hatályos jógszabályiótoirasomak
-használt,
-szolgáltxás
az Ellátásért felelős köágazgatási területén találhatő
soián
a
vízlkozÁűvek a Yíziközmű-szolgáltató cégíulajdonát képezték,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

a
3,1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYbaléPett
vízlközmű-szolgáltatáúot,"oio 2011. évi CCIX. w. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, arnelY 2oI3.
január 1. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
qrrcurtubjdónába adta avíziközmű- szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem érwe az
ún- rendszerfuggetlen viziközmű,elemeket.

Felek rőgzítlk, hogy a Víziközmű-szotgóttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezeÁégének eieget téve 1. 2013. január 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőköny;ben dokuáe ntálta az Onkotmányzat részérekiadott viziközművektárgYÍtt., illetve
"Űár"ut, a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

törvényi rendelkezés követkertében szükségessé vált, hogy a vizikÖzművekre
vonatkoaatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vízikőzmŰ'
szolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasInálatínak jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltatő altali eszkozhasználat ellené*ékét,

A

valamint abasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

4.1 Mindezekre tekint ettel szerződó felek a 2012.07.06. napján megkötott ,,Üzemeltetési,
megerősítve
közszolgáltatási szerződésben' foglalt megállapodásukat fenntartva, azt
l<l.
szer ző {ésuket az alábbi tartalmi el emekke 1 egészitik

/

II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal törtónő

kiegószítése

megállapodásuk időtartamára
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott územehetési
yszt. 2g_3L §_ában szabályozott ún. bérleti izemeltetési jogviszonyt létesítenek az

a

ónkormányzal tulajdonát képőző és a Víziközmű-szolgáltató

által használt vízikÖzművekre

nézve.

A

bérletbe vett vizlközmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezlk ?,_kiadási jegyzőkönyvben jegYzőkÖnYv
kiadási

nyilvántartaií e.ten
taftalmazza.

"l)

a

jelen szárződés 1. sz. mellékleteként nevesített

foglalt
Yíziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - aYszt,31,§-ában
éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *.if.1.1ő, n - az uiaiai bekezdésben meghatározott
az O n kormány z at r észére.
6.1

A

tenileten
7.1 Abérleti díj mértéksmegegyezlk az Ettátásért fetelőshöz rendelhető ellátási

található felhasinálóktól

beszed ett tárgyévi nettó szolg áltatási dij 5 %_ával

a tárgYévet
s./ A szerződésszeű bérleti d\at a Víziközrnű-szolgáItató éves bérleti díjként
számviteli
és
a
szerződésszeni
követő 180 napon beltil koteles megfizetni az Ónkormányzat
jogszabályoknak megfelelően kiállított ós kozolt számlája alaplán.
nylIatkazni az
Víziközmű-szolgáItató a tárgyév_et követő 90 napon belÜl Írásban kÖteles
Onkormányzat ellátási teniletén találhatő felhasználóktól
ónkormányzat ré|zére,hogy
hogY az
milyen mártélaí,"owáttxíii dijat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében,
eleget
Ór|kor*áryrrt a fe{ti bekezdéiben meghatározott számlaküldési kötelezettségének

A

Ű

tehessen,

fr.

Egyéb rendelkezések

a
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és

Vsá. s3.§-ban foglalt

léPett Vszt.,
rendelkezésre utalva rőgzitik, hőgy az annak megkotésétkövetően hatálYba
illetve az annak végreha]tásaiat síarc 58l20I3. (II.27,) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
tekintik
srabályorott kérdése"kri nézvéa mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit
irányadőnak.
yízikózmű-szolgáltató felhívja az Etlátásért felelős figyelmét, hogy az ákala fizetett
bérleti dijat a vsa. ia,5-a alapján az Onkormányzat koteles elktilönítetten kezelni, és aá
céTlÍna
kizárőlag a vízlközmű Éjt.rrt3, ftnanszírozására - ideértve a vízlközmő fejlesztés
*
igenÉeir"tt hitellel összeitiggő adósságszolgálatteljesítését is használhatja fel.
10./

A

Aszolgáltatóutalaz58l2Ot3.(a.Il.)Korm.rendelet'52§t:lbek-re,uT.lyszerintaz
á.g*".ge.e esetén a Hivata' 20
ezdésben'fÜ;iltúezettség
u"t
Ellátásért feletőstuT"*i

/

iliű

r"ri*ig terjedő birsiryga|

sújthatja,

hogY a Víz|ko7ű-szolgáltató

vállal,
kezeli'
A fentiekre tekintettel az ónfuymát4lzatkötelezettséget
*""Űary"t Úá artísavalelktilonítetten
ákalrlzetetlbérleti díjat aköltségveté§i,;;il,
hasznala tet,
és azt csak célhoz kötötten

Vsá, 29,§ (3) bek-e szerint a
yozásrautalva rógzítlk, logJ a
szabál
fenti
a
Szerzőőőfelek
a|ati az Eltátásért felelős
u".*.r,.Úsiéer"óder-d*anaru
bérleti
a
az
víziközműfejlesxéséről
foglalt külÖnÖs szabálYokat ' továbbá
v;;.";Ö
.
§;Ú;.
nem.értve
ide
"-r..n"Ür.
köteles gondoskodni,
u iuÚ;Jonat képező vízikÖzművek
tulajdonost
*r,
ónkormányzatot,
oagyonbiáosítási kötelezettsége,

is) származó
(ideé rtve^az izemeltetésí szerzőőést
jelen
megállapodásból
a
a
felek
II.1 Szerződő
kölcsönösen alávetik maglkat
rr-"i"rio,i-,"uuaivot,o1.{is.s9en
esetleges iogrrtavo'u*r:i):,o "
illetékessége alá,
Miskolci iá*Jriv*"ekklí{rő|agos

Miskolci Járásbírósá gvagya

Vszt' 83'§ (1) bekjelen
ktegészitőmegállaPodásban',továbbá-uta|vaa
a
felek
kórdésekre
12.1 Szerződő
szerződé.bo' n.* szabá|Yozott
u".ir.rráesi
megkotött
_
korábtan
re azáltaluk
rendelet előírásait alkalmazzák,
sg7zo1
uutu,őű'*
Vszt.,
a
nézve

GI;Öilá,

aIá, hogy az
A ielen szerződéstmegértve azzal írtuk

abban foglaltak ÜgYleti akaratunknak

mindenben megfelel,

Miskolc, 20|3- április 16,
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