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míntvíziközmű-szolgáltató

az alulírotthelyen és napon, az

alábbt feltételek szerint,

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

I.1 Szerzodő felek rögzitik,hogy közöttük

201 1.I2.z7. napján ,,Uzemeltetési, kÖzszolgáItatási

teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jottlé*re'az óikoőaryrot uarigurgutasi
üzemeltetésere és víziközmű,szolgaltatás ellátására,

megállapodásuk.a
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett továbbá a szerződés

megállapodás
megkötésekor
előírásoknak megfelelt,
megkötésekor hatályos jogszabályi
'hÁznált,
talalható
teÜletén
kozigazgatási
az Ellátásért
szolgáltatá, ,oián
képexék,
víziközműv ek a yízikazmű_szolgáItató céglulajdonát

§ua'

a

hatálYba léPett a

megkÖtésót kovetően
3./ Szerződő felek megállapitják, hogy aszerződésük
illetve annak 79.§-a, amely 2aI3.
(Vsa),
w,
viziközmű-szolgáltatáíot ,ioio 20Il.évi CCIX.

törvény toterczo rendelkezése alapján az Ellátasért
rendelt vízikÖzműveket, ide nem értve az
adta a'viziközmű-szolgáltatáshoz
felelőstulajdonába
"ún.
rend srórfu ggetlen v iztkOzmű-elemeket,

januar 1. napjától r.."arr", a

hivatkoá

Felekrögzítik'hogyaVízikazmű-smÍgáItató?f.libekezdésbenhivatkozotttÖrvényi
".i"s.t téve a zoiz. januar 01._
kelt ún,. vagyonkiadási
.napján
kötelezettségének
kiadott víziközművektárgYát, illetve
jegyzőkónyvu"n aoÖ-ri.*aii" árbrror*ányzat részére
értékét.(tovabbiakban: kiadási
azoknak u ,rríiaíiáiiii,t fennállJ nyilrrántu,tári
j

egyzőkönyvnek nevezve)

vált, hogy a víziközművekre
törvényi rendelkezés követke áében szükségess é
sz]erződő felek szabálYozzák a vízlkÖzmŰvonatkoztatott tulajdonj og változására tekint ette|
vízikÖzművek
érJekébenaz onko.mányzatok tulajdonába kerÜlt

A

szolgáItatás ellátása
használatártakjogcímét, illetve a víziközmű-szoigáltató
ahasináIati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

""r,"*i*

általi eszkÓzhasználat ellenértékét'

/

napján megkotott ,,Üzemeltetési,
4.1 lvhndezekre tekintettel szerződő felek a 20It.12.27.
fenntartva, aá megerősítve
közszolgáltatási .""."ódé*b"n' foglalt megállaPodásukat
,r"rraűr"ket az alábbitartalmi elemekkel egészítikki.
történő kiegószítése
II. üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal
megállaPodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy akorábbanlétrejött üzemeltetési
jogviszonyt létesítenekaz
a ystt. 29_3y §_ában szabályozott ún. bérieti üzemeltetésiáltal használt víziközművekre
onkormányzaí tulajdonát képező és a Úzikozmű-szolgáltató
nézve.
5./

megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszkö zöket, illetve *o\.jelen jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely me§egyeriu ? _.kiadási
mellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értekeu u:"r." szárződés" iiz,

A

tarta|mazza.
alatt _ a Vszt, 3l,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *.-gáL"ro.n - u, aűibekezdésben
az Ónkormány zat r észére6.1

A

zik az Eltátásért fetetőshöz rendelhető ellátási terÜleten
szolgáltatási dij 5 %-ával,
találhatő felhasznátőt<tól beszú etttárgyévinettó

7.1

A bérleti dij mértékemegegye

éves bérleti díjkénta tingYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgákató
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon t.rtir tor"r.* *.gn".tni az onkűmárcyzat
j"gr""uayoknak megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.

nyilatkozni az
yízikozmű-szolgáltató a tíngyévet követő 90 napon belül irásban kóteles
található felhasználÓktÓl
ónkormányzat részére,hogy az OntoÁiryrat eliátási _területén
kÖzlés) annak érdekében' hagY az
milyen mértékű,rot{auuű dijat szedett be (díjtömeg
*"árnlaküldési kötelezettségének eleget
ónkormányzat a feű bekezdéibe n meghatáro"Ótt

A

tehessen.

Itr Egyéb rendelkezések
foglalt
és u.Vr1
.83,§-ban
9.í Szerződő felek a közótttik létrejött üzemeltetési megallapodásra
megkótésát kÖvetően hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezésre utalva rőgátlk, hogy az annak
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annak"egr.r,őia, aíat s|ha 58Da.*. rnzl,)
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek

tekintik,

hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak,
hatilyos jógszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdésja"enézvő a mindenkor
irányadónak,

u

áLlta]E fizetett
figyelméq hogl
Víziközmű_szotgáltató felhívja az Eltátásért felelős
kÖteles elktilonítetten kezelni, és aá
bérleti d4at a vszt. Ű.§ -a alaplái az }nkormányzat
ideértve a vizikőzmű fejlesztés céIjára
kizárő|ag a vizikoimű r*lt.r"t8, ,ftnatszirozására
_
adósságszolgálatteljesítését is használhatja fel,

10./

A

Ü;yb""".it hiteilJ áss i"ngga

-

/

szeánt az
A. szolgáItató uta: az 58l2O13. (n.27,) Korm. rendelet.5z§ t:l bek_re, amely
esetén a Hivatal 20
Ellátdsért fetelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése
millió forintig terjedó birsággal sújthatja,
tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogY a VÍzikÖzmŰ-szalgákató
elkilonítetten kezeli,
ákal fizetettbérleti dijat aköltségvet-ésre irányuló szabályok betartásával
és aú. csak célhoz kötotten használja fel,

A fentiekre

Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabályozásra utalva rögzitll<, hogy a
alatt az Ellátásért felelŐs
vízikozmű fejlesáéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés fennállása
továbbá az
kolles gondóskodni" ide nem értve aVsá. 30.§-ában foglalt lqilönös szabálYokat,
mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek

}nkormanyzatot,

v agy o nbino sítási kötelezett sége,

is) származó
lI.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideéríYeazüzemeltetósi szerződést
kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitál<ra né,zve, a liatásiori szabáiyoktól fuggően
alá.
Miskolci lárásbíróság vag! a Miskolci Törvényszék kizárÓlagos illetékessége
_ utalva aYszt,83,§ (1) bek_
I2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá
kérdésekre
íe _ az általuk koráb|an *.gÉotott tizáehetesi szerződésben nem szabálYazott
előírásait aLkalmazzák,
nézve a Vszt., valamint az ss7zon. {7.27.)Korm, rendelet

ügyleti akaratunknak
szerződést megértve azzal irtuk aIá, hogy az abban foglaltak
mindenben megfelel.

A jelen

Miskolc, 2013. április
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