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I.

Előzménye§ bevezető rendelkezések

felek rogzítik,hogy kozouük 201 I.T2.2g. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
vett vízikÖzművek
szerződés,, jott létre L Orir"Űaryzat köÁgazgatási teruletén használatba
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátásara,
1,.l Szerződő

a megállaPodás
megkÖtésekor
szerződés
a
továbbá
megfelelt,
megkotésekor hatályos jógszabályiótoirasomak
a izolgáltatás *oi* hásznált, az Etlátásért felelős kozigazgatási területén talalható
vízikoz-műv ek a vízi kö zmű_szolgáltató cégfu laj donát képezték,
2.1 Szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

léPett a
3,1 Szerződő felek megállapítják, hogy aszerződésük megkötését kóvetően hatálYba
2013.
79.§-a,
amelY
annak
viziközmű-szolgá|tatáoot uioio 2all. évi CCIX. w. (Vsx.), illetve
ju*6, t. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kOtelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
jelelőstubjdónába aőta avíziközmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nem érwe az
ún, rendszerftiggetlen v ízíközmű,elemeket.

a Víziközmű-szotgáItató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rógzitik, hogy
-eieget
téve ?. zal.l . januar 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási
kotelezettiégének

jeg|zőkönyiu.n

L'omur.
j

a

dokurientálta az Onkormányzat részérekiadott vizlközművektingYát, illetve
szolgáItatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizikÖzmúvekre
vonatkoztátott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vizikÖzmŰ-

A

szolgáltatás ellátása éráekében az önkormanyzatok tulajdonába kenilt vízikÖzművek
bas]nálatínak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4,/ Mindezekre tekintettel szerződő felek a ?:011.12.29. napján megkotött ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, aá megerősítve
szerzőúsiket az alábbitaftalmi elemekkel egészítikki,

IL Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk
jogviszonyt
létesítenek az
a Vsá. 21-1r.5-56an'szaőályarott ún. bérleti üzemeltetési
vízikÖzművekre
ónkormányzar tulajdonat képéző és a Víziközmű-szolgákató áhal használt
5,/

nézve.

bérletbe vett víziközmű-eszkö zökeí, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkonyvben feltÜntetett
jegYzókÖnYv
nlilvántartaii erte*el) a jelen szerződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

tartalmazza.

Víziközmű-szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása alatt - aYszt. 31.§-ában foglalt
rendelkezéseknek mJgfelelően_ azalábbi bekezdésbenmeghaíározott éves bérleti dijatftzet
az Ónkormanyzat részére.
6.1

h

terÜleten
7,1 A bérleti díj mértékemegegyezik az Ellátásért felelőshöz rendelhető ellátási
5
%_ával.
dij
szolgáltatási
találhatő felhasználóktól beszed etttárgyévi nettó

8./ A szerződésszerú bérleti díjat a Víziközmű-szoÍgákató éves bérleti díjkénta targYévet
követő 180 napon belül köteles megfizetnt az Ónkormányzal szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknák megfelelően kiállított és kozolt számlé$a alapján.
az
Yízikozmű-szolgáltató a tárgyévet követö 90 napon belül Írásban kÖteles nyilatkozni
felhasználÓktól
található
ónkormanyzal ellátási ,területén
ónkormányzat réÁzére,hogy
szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében, hogy az
dijat
milyen mórtékű szolgáltatási
Ónkormányrat a fenii bekezdésben meghatározo§. számlaktildési kötelezettségének eleget

A

;

tehessen.

ItI. Egyéb rendelkezések
9.! Szerződőfelek a közöttrik tétrejött üzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzítib hogy az annak megkötését követően hatálYba léPett Vszt.,
illetve az annakvégrehaJtásaról sióló 5812013. {n27) Korm, rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
s"abáiyorott kérdése-krénézvéa mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Víziközmű-szolgáltató felhívja az Ellátásért felelŐs figyelmét, hogy az áttala fizetett
bérleti dijat a vszt. t}.5-a alapján az Ónkormányzal köteles elktilonítetten kezelni, és azt
kizárőlag a vizikőzmű fejlesxéi ftnanszitozására - ideértve a viziközmű fejlesztés céljára
igénybe-vett hitellel osszefiiggő adósságszolgálarteljesítését is - használhatja fel.
10.1

A

szolgáItató utat az 5812013. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint aZ
ailataíart felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja.

A

A fentiekre tekintettel az onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a ÍrízilnzmŰ-szolgáltató
kezeli,
által fizetett bérleti őíjat akoltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilonítetten
és azt csak célhoz kötotten használja fel,

a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint
víziközmű fejlesáéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alat| az Ellátásért felelŐs
az
kóteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt ktilonös szabályokat, továbbá
vízikÖzművek
tulajdonát képező
onkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

vagyonbixosítási kötelezettsége.

lI.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a hitáskori szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Miskúci Íarásbíróság vagy aMiskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.
l2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekre - az általuk koráblan 1negkotott üzemeltetési szeruődésben nem szabályozott kérdésekre
nézvea Vszt., valamint az 58l20I3. (II.2t.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 7aB.
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