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az alu|irott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

L Etőzménye§ bevezető rendelkezések
Szerződő felek rögzitk, hogy közöttük 20111222. napján ,,Üemeltetési, közszolgáltatási
szerződés" jott létre az Ónkormányzat közigazgatási teruleténhasználatba vett víziközművek
üzemeltetésére és víziközmű- szolgáltatás ellátásara.

l./

a megállapodás
megkötésekor
továbbá
a
szerződés
jogszabályi
megfelelt,
előírásoknak
megkötésekor hatályos
találhatő
teniletén
a izolgáltatás során használt, az Ellátásért felelős köágazgatási
viztkőzművek a Víziközmű-szolgáltató cégtulajdonát képezték,
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

3.1 Szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését kovetően hatályba lépett a
vizlközmű-szalgáItatásról szóló 20Tl, évi CCD(. W. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amely 2013.
januar 1. napjáól kezdve, a hivatkozott törvény kOtelezö rendelkezése alapján az Ellátásért
ide nern érfve az
fetetős tulajdonába adta avízlkőzmű-szalgáltatáshoz rendelt víziközműveket,
ún, rendszerfuggetlen víziközmű,elemeket.

Felek rógzittk, hogy a Víziközmű-szotgákató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kötelezettségének eleget téve 1. 2013. januar 01. napján kelt Ún. vagyonkiadási

jegyzőkönyvben

azokaak
j

a

egyzőkönyvnek

A

illetve
nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási

dokumentálta az Ónkormányzat részérekiadott víztközművektátgyát,

szolgáltatónáI fennálló
nevezve)

törvényi rendelkezés következtébett szükségessé vált, hogy

a

vizikőzmúvekre
vonatkoáatott tulajdonjog változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a viziközmŰszolgáltatás ellátása érdekébenaz önkormányzatok tulajdonába keűlt víziközművek
használatanak jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató altali eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

napján megkötott "üemeltetési,
4.1 lvIlndezekre tekint ettel szerződő felek a 20lt,l2,22,
fenntartva, aá megerősítve
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat
szerződésti ket az aláb

b

i tartalmi elemekkel

egészítik ki.

kiegészítése
IL Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyat történő
űzeme|tetési megállapodásuk időtartamára
5.i Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott
jogviszonyt létesítenek az
a Vsá. zg_3l§_ában szabályozott ún. berleti üzemeltetésiáltal használt vizíkazművekre
onkarmányzar tulajdonát képőző és a víziközmű-szotgáltató

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmű-eszközöket, illetve azok.
jegyzőkönyvben felttintetett
releváns ügyleti értékét(mely me§egye"lk ..u._.kiadási
nevesített kiadási jegyzökönyv
nyilvántartási értékkeuu:"r"o szárződéJ i"sz. mellékleteként

A

tartalmazza.
alatt - a Vszt. 3l,§-ában foglalt
Ilíziközmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dtlat ftzet
rendelkezéseknek ..!át.to. n - az utuuui bekeidésben
az Ó nkormányzat részére.
6.1

L

7,l

A

rendelhető ellátási teÜleten
bérleti díj mértékemegegye zlk az Etlátásért fetetőshöz

találhatő fel h asználóktó l

b e sz ed

á

tárgy évi nettó szol g á|tatási díj 5 %,

áv aL

trríziközmű-szolgáttató éves bérleti díjkénta tárgYévet
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon u.t,it tot"tes megfizetrn az 1nkormányzat
jo gszab átyotnat< m egfe l elő e n kiál l ított é s kozolt számláj a al apj án,

s.l A szerződésszeni bérleti díjat a

belul írásban köteles nyilatkozni az
Yíziközmű_szolgáltató a tárgyév_et követö 90 napon
Onkormányzar eliátási _teniletén található felhasználÓktól
ónkormányza, ,erriri,
közlés) annak érdekében,hogy az
milyen mértékrioobahuá díjat szedett be (díjtomeg
,"á.lakiildési kötelezettségének eleget
ónkormányzat a fetíti bekezdéiben meghatáro"Ótt

A

Áú ;

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések

uJ.l

foglalt
megállapodásra és
.83-§-ban
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési
kÖvetően hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezésre utalva rögzitk, hőgy az annak megkótését
(II27 ) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakuoú"rrűta, aíat sZarc 5812013,
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják,
jógszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabá|yozott kórdés.i..! nézvő a mindenkor hatályos
irányadónak.
álta|a fizetett
figyelmé1 hosy
Víziközmű-szotgákató felhívja az Eltátásért felelős
és azt
kezelni,
elktilonítetten
bérleti dijat a vsa. ű.§ -a alapján az ónkormányiat koteles
céllára
ideértve a vízikÖzmő fejlesztés
kizárőlag a vízlköz:mő r";t"rx6. flnanszirozására is _ használhatja fel,
ilrrb" ""tt hitellel oss"ei.iggő adósságszo|gálatteljesítését

10.i

Y

A

2

szolgáltató utal az 58l2OI3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Etlátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.

A

tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍzilózmŰ-szolgákató
kezeli,
által fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilonítetten
és azt csak célhoz kötotten használjafel

A fentiekre

(3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vszt. 29.§
viziközmű fejlesztésérőla bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Elldtásért felelős
továbbá az
koteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.3O.§-ában foglalt lnilonos szabályokat,
ónkorűányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező vízikÖzművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

II.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
magukat a
esetleges jogvitákra ié.r", a hatáskori szabályoktól fuggően kölcsönösen alávetik
aláilletékessége
Miskolci Járásbírósá gvagy a Miskolci Törvényszék kizárÓlagos
jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá. 83.§ (1) bekre _ az általuk koráb|an *.gÉotott {ieemeltetési szerződésben nem szabályozou kérdésekre
nézve a Vsá., valamint az sglzots, (II.27.) Korm. rendelet elŐÍrásait alkalmazzák.
I2.1 Szerződő felek

a

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak Ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.
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