üzemelrerÉsl szFMŐPÉS _
sÉnleil JoGvlszoNNyAL rönrÉnrő rceoÉszírÉse
vizll<özntlű

.

Kötötték egyrészről Felsődobsza Község Önkormányzata

3847 Felsődobsza, Kossuth u. 6,
Törzsszám: 545453
képviseletében:Luterán András polgarmester
mi:nn ellátásért fe te lős éslvagy önkormányzaí

másrészról BORSODíIZZrt,

3527 Miskolc, Tömösi

u. 2.

42
képviseletében: Ficsor Mikló s vezérigazgatő
mint v ízi k ö zmű - s z o Igá l t a t ó
cégsegy zékszám,. Cg.

az alulkotthelyen

és napon,

05-

1

0-0 0a

I

az alábbi feltételek szerint.

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
1.1 SzerÁdő

felek rögzítlk,hogy kozotttik2all.T2.20. napjtn,,Uzemeltetési, kÓzszolgáltatási

szerződés,, j66lét1e'az Óhrrőaryr"t közigazgatási
üzemeltetéséreésviziközmű-.szolgáltatásellátásara,

teruletén használatba vett vízikÖzmúvek

2.1 szerződő felek rögátik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a rnegállapodás
megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
'hísznőlt,
-.gkörer.kor hatá§o s,fagszabáIyiátoirasomak
az Ellátásért fetelős köágazgatási terÜletén található
a szolgáItatás ,oi*
_

viziköiművek a víziközmű_szolgáltató

cégtulajdonát képexék.

kÖvetőenbatáLYbaléPett a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését
annak 79-§-a, amelY 2013.
vizikőzmű-szolgáltatáoot ,ioio 2}ll, évi CCIX. w. (Vszt.), illetve
alapján az Ellátásért
rendelkezése
i"""ai 1, napjáál kezőve, a hivatkozott törvény katelező
jeletőstulajdinába adta avaiközmű-szolgáItatáshoz rendelt viziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfiiggetlen vizlközmű-elemeket,

Felek rógzítk, hogy a

a fenti

bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezeÁégének eleget téve ?. zo{l. janvár 0l.,.napján kelt ún, vagyonkiadási
illetve
dokuáentálta az ónkotmányzat részérekiadott viziközművektárgYát,
:"lY"or.o"fiuen
"űőuoua
kiadási
,rottittotana fennálló n}ilvántartási éftékét.(továbbiakban:

a

j

egyzőkönyvnek

Irízikózmű-szotgáttató

nevezve)

törvényi rendelkezés követke ztében szükségessé vált, hogy a viziközművekre
a vizikőzmŰvonatkoztitott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák

A

szo|gá|tatás ellátása éráekében az önkormányzatok
hasáálatának jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató
valamint ahasznilati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

tulajdonába keni! vízikózmúvek
áttali eszkozhasználat ellenértékét,

megkötott ,,Územeltetési,
4.1 ívItndezekre tekint ettel szerződő felek a 201t.12.2O_ napján
fenntartva, azt megerősítve
kozszolgáltatási szerződésben,, foglatt megállapodásukat
la.
szer ző désiket az alábbi tutalmi e l emekkel egészitik
kiegószítése
11 üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő
megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött Územeltetési
jogviszonyt létesítenekaz
a ysá. 2g_31.§_ábÁi'rruíilyorott ún. bérleti üzemeltetésiáhal használt vízikÖzművekre
ónkormányzal tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgáItató
5./

tézle.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmű_eszkőzöket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltüntetett
-sz.
releváns ügyleti értékét(mely me§egyerik
_a ,kiadási
kiadási jegYzőkÖnYv
nevesített
mellékleteként
nliivantartaií e.ten .u u i.r.n szárződéJ 1,
tarlalmazza.

A

_ a Yszt, 31,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáItató a bérleti jogviszony felnállása alatt
.Jgf.t.to. n _ M atat-ti bekeidésben meghatározott éves bérleti dijat fizet
^
rendelkezéseknek
az Önkormányzat részére.
6.1

rendelhető ellátási teÜleten
bérleti díj mértékemegegye zlk az Eltátásért fetetőshöz
dij 5 yo_áva1
találhatőfelhasználóktól beszed iútargyavinettó szolgáltatási

7.1

A

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszeni bérleti díjat a Ilízikozmű-szolgáItató
és a számviteli
követő 180 napon uet.it totetes megfizetni az Ónko}mctnyzat szerződésszerű
jogszabályomát megfelelően kiállított és közölt számlája alapján,
Írásban kÖteles nYilatkozn az
Víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belul
ónkormányzat eliátási teületén található felhasználóktól
onkormányzat ,errer",, iosv
érdekében, hogy az
milyen mértélai,rowáttutíri díjat szedert be (díjtomeg kozlés) annak
eleget
óitor*ary*t a fetíúbekezdésben meghatátozőft számlalnildési kötelezettségének

A

Ő

tehessen.

Itr. Egyéb rendelkezések
foglalt
és uJr1
.S3.§-ban
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési megállapodásra
követően hatályba lépett vszt,,
rendelkezésre utalva rögátk, bőgy az annak megkotését
eltéréstnem engedő
illetve az annak ,t gr"lr;Jtaraiat s|ata 5812013, (tr.27 ) Korm. rendelet
rendelkezéseit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik,
nem
A kiegészitett bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabálYok rendelkezéseit tekintik
s.abáiyorott kérdés"i.,inézvő a mindenkor haályos

irányadőnak.

az illta|a rlzetett
Víziközmű_szolgáltató felhívja az Eltátásért felelős figyelmét, hogy
kezelni, és azt
bérleti óíjat a vsrt. Ű.5 -a alaplőn az Ónkormányzal köteles elktilonítetten
céIjára
fejlesztés
víziközmű
kizárőIag a vizlköi:mű r.;r"rrtá, ftnanszírozására - ideértve a
fel,
igJnyu."".tt hitellel osszeh;ggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja
10./

A

az
szolgáltató uta: az 58l20I3. g,.27.) Korm. rendelet.5z§ tll bek_re, amely szerint
esetén a lÜvatal 20
Ellátás"ert felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése
rnillió forintig terjedő bírsággal sujthatj a.

A

kötelezettséget vállal, hogY a VÍzikÖzmŰ-szolgákató
elkiilÖnítetten kezeli,
által fizetetrbérleti díjat akoltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és art csak célhoz kötötten haszná|jafel.

A fentiekre tekintettel az Onkormányzat

29,§ (3) bek_e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásrautalva rögzítlk, hogy a Vszt.
alatt az Ellátásért felelős
viziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemelteté si szerződés fennállása
szabálYokat, továbbá az
kiilonos
foglalt
káteles gondóskodni, ide nem érfve aYszt.30.§-ában
tulajdonát képező víziközművek
mint tulajdonost terheiik

a

Onkormányzatot,

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
szerződést is) származó
11/ Szeruődő felek a jelen megállapodásból (ideé rtve az izemeltetési
alávetik magakat a
esetleges jogvitákra nérr", a liatáskori szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Miskolci Járásbíróság va1y aMiskolci TörvényszéklazárŐIagos illetékessége alá.
(1) bekI2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§
kérdésekre
szabálYozott
re _ az általuk ko.abtar, *.gtotott uzeÁeltétésiszerződésben nem
nézvea Vsá., valamint az sg7zaB, GI.27.)Korm. rendelet elŐÍrásait akalmazzák-

A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, trcgy az

abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2OI3. április
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