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L Előzményeko bevezető rendelkezések
kÖzszolgáltatási
Szerződő felek rögzitik,hogy kozottük 2012.01 .1,2. napján,,Üzemeltetési,
víziközművek
s)erződés- jott létre ói*oőa"y*t közigazgatási tenileténhasználatbavett
üzemeltetésére és víziközmű- szalgáltatás ell átására,

Ll

L

Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a rnegállapodás
nak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
megkotésekor hatalyos jógszabályiátoi.asot
"n*"náút,
az EIIátásért fetelős kangazgatásí teniletón taláIhatő
a izolgáltatás ,oian
vízikozáűvek a Yíziközmű_szolgáItató cé$ulajdonát képezték.

z.l

hatálYbaléPett a
3.1 Szerződő felek megállapitják,hogy a szerződésük megkötését kÖvetően
amelY 2013.
viziközmű-szolgáltatáoor ,ioio 20II. évi CCIX, tv. (Vsx.), illetve annak 79.§,a,
az
t. napjaíil kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján Ellátásért
jeletőstulajd'Ónába adta avaikazmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nem értve az

jil'

ún. rendszerfirggetlen viziközmű,elemeket,

a Vízilronnű-szolgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
-eieget
téve ?. 2013. janutr 01.,.napján kelt ún, vagyonkiadási
kotelezeÁégének
jegjzőkonviu.n dokurientálta az Onkormányzat részérekiadott viziközművektárgYát, illetve
"uíőtout.
a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
Felek

j

rögzítll<, hogy

egyzőkönyvnek

nevezve)

törvényi rendelkezés követkeáében szükségessé vált, hogy a viziközművekre
vonatkonitott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYazzák a vízikÖzmŐszolgáhatás ellátása éróekében az önkormányzatok tulajdonába került víziközművek
haáálatanak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali eszkozhasznáIat ellenértékét,

A

valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

napján megkötött ,,územeltetési,
4.1 Nhndezekre tekint el7el szerződő felek a 20ú,aI12.
fenntartva, azt megerősítve
kozszolgáltatási ,".."ődérb.rr, foglalt megállaPodásukat
ir"rroazr"ket az alábbitwtalmi elemekkel egészítikki.

IL üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
hogy akorábbanlétrejött üzemeltetési megállaPodásuk időtartamára
jogviszony létesitenek az
a Vsá. 2g_3l§_ában szabályozott ún. berleti űzemeltetésiálta| használt vízikÖzművekre
ónkormányzat tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgáltató
5,/ Felek megállapodnak,

nézve.

megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmű_eszközöket, illetve azak.jelen
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti éítéket(mely megegyerik ?,_kiadási
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értekteu i"r"" szárzódéí i-sz, mellékleteként

A

tartalmazza.

"

alatt _ a Vszt, 3l,§_ában foglalt
Víziközrnű_szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása
_
meghatározott éves bérleti dijat fizet
rendelkezéseknek *.'gf.t.to. n M uiúi bekeidésben
aa )nkormányzat r észére
6,1

A

-

7

rendelhető ellátási teruleten
.l A bérleti díj mértékemegegye zik az Etlátásért feletősllöz yo_ávay

találhatőfelhasinálóktól

beszú eútargyeri nettó szolgáltatási díj 5

éves bérleti díjkénta tárgYévet
s.1 A szerződésszerű bérleti dijat a Víziközmű-szotgákató
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon uettit totetes megfizetru az onkoímányzat
számláj a alapj án.
j
gsaab ályo t<nat megfel elő en kiál lított é s kö zö lt

i

belül Írásban köteles nyllatkozm az
víziközmű-szolgáItató a tírgyévetkövető 90 napon
ónkormányzar eliátási ,területén található felhasználÓktÓl
onkorunanyza, ,erreÍ",,"
annak érdekében, hogy az
milyen mértékri,rotgáttxíá dijat szedett be (díjtomeg közlés)
kötelezettségének eleget
ónkormányzat a fetíti bekezdésbe n meghatárirőtt ,rárrrlaküldési

A

Ű;;-;

tehessen.

Itr. Egyób rendelkezések
foglalt
és uJ*1
.83.§-ban
9./ Szerződő felek a közöttük létrejott üzemeltetési megállapodásra
követően hatályba lépett Vszt,,
rendelkezésre utalva rögzítik, hőgy az annak megkótését
rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annak,r"gr.h;ra*űat,|aw 5sl2OI3. (lll> Korm.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják, hogy a
jogszabályok
rendelkezéseit tekintik
szabá|yozott kérdésj<r!nézvő a mindenkor hatályos
irányadónak.

hogy az általa flzetetí
Víziközmű_szolgákató felhívja az Etlátásért felelős figyelméq
kezelni, és azt
bérleti dijat a vszt Ű.§ -a alapján az Ónkorunányiat köteles elktilÖnítetten
ideértve a vízlközmű fejlesztés cé|jára
kizárőIag a vizlközimő Ó;r"rxe, ftnanszírozására _
fel,
hitelleiasszeiuggő adósságszolgálatteljesítését is használhatja
igJ"vu.
10./

A

""t

/

,

az
uta: az 5812013. (n.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint
Hivatal 20
Ellátáíért feletősl a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja

,\ szolgáItató

kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgáItató
elkrilÖnítetten kezeli,
áhal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és art csak célhoz kötotten használja fel,

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat

(3) bek-e szerint a
Szerzódő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vszt. 29.§
Ellátásért felelős
viziközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az
tovÍhbá az
szabálYokat,
különös
t otetes g;ndáskodni, ide nem értve aVszt. 30.§-ában foglalt
tulajdonát kéPező vízikÖzművek
mint tulajdonost terhelik

a

ónkorűányzatot,

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
iérr", a liatáskori szabályoktól fuggően kölcsönösen alávetik magukat a
Miskoici íáásbíróság vaw aMiskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.
I1.1 Szerződő felek
esetleges jogvitákra

a

(1) bekfelek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§
kérdésekre
re _ az általuk korábban *.g[otott tizeáeltetési szeruődésben nem szabályozott
nézvea Vszt., valamint az sgizotz. (W.27.) Korm. rendelet elŐÍrásait akalmazzák12.1 Szerződő

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, }a18. április
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