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Előzménye§ bevezető rendelkezések

kozotttik 2012.01.04. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzítik,hogy
-*
orkoűany*t közigazgatási teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jött létre
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátására,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásu!,a megállaPodás

megkÖtésekor
megkotésekor hatályos jigszabályi-áloirasoknak megfelelt, továbbá a szerződés
-szolgáltatá*
közigazgatási területén található
Ellátásért

a

*oi*

hásznák,

az

víziköz-műv ek a víziköznű_szolgáltató

feletős

cégtulajdonát képexék.

hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy aszerződésük megkotését kovetően
amelY 2oI3.
79,§-a,
viztközmű-szolgáltatáJ.ot ,"oio 20lt. évi CCIX. tv. (Vsa.), illetve annak
rendelkezése alaPján az Ellátasért
:*"a, t. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény köteleó
jekbstubjdónába adta a víziközmű- szolgáItatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem erwe az
ún. rendszerfirggetlen viziközmű-elemeket,

a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzítik, hogy
-"i"g.t
téve ? 20É.januar 01. napján kelt ún_ vagyonkiadási
kotelezettségének

jegvzottinyíoen dokurientálta az ónkormcmyzat részérekiadott vizlközművektárgYát, illetve
"űőr"ua. a szolgáttatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vá|t, hogy a vizlkÓzművekre
vonatkoztátott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvízikÖzművek
szolgá|tatás elÉtáa éráekében M önkormányzatok tulajdonába kerÜlt
hasinálatának jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató általi eszközhasznáIat ellenértékét,

A

valamint abasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 lvhndezekre tekintettel szerzódő felek a 20t2.0t.04. napján megkotött ,,Üzemeltetési,
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésüket az alábbitartalmi elemekkel egészítikki.

IL Üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése
időtartamára
a Vsá. zg-Et §]ábun szabályozott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
onkormányzat tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgákató által használt vizlkízművekre
5,/ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk

nézve.

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö zöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben felttintetett
nyilvántartaií e.tercel) a jelen szerződés 1, sz. mellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv
tarlalmazza.
Víziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - aYszt.3l.§-ában foglalt
6.!
^
*.gf"t.tO.n - a2 alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek
az Ónkormányzat részére.
7.1 A bérleti díj mértékemegegyezlk az Ellátásért felelőshöz rendelhető ellátási tenileten
találhatő felhasználóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáhxási díj 5 Yo-ával.

8./ A szerződésszerű bérleti dijat a Víziközmű-szolgáItató éves bérleti díjkénta tárgyévet
követő 180 napon beltil koteles megfizetni az Ónkormaruyzat szerződésszerú és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.

A

Víziközmű-szolgákató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban köteles nyilatkozni az
ónkormányzat réuére,hogy az Onklrmanyzat ellátási területén található felhasználóktól
milyen mérteni szolgáltatási díjat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében, hogy az
Onkormatlymr a fenii bekezdésben meghatározott számlakildési kötelezettségének eleget

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések

Vszt. 83.§-ban foglalt
lépett Vsá-,
hatályba
követően
megkötését
rendelkezésre utalva rögÁtik, hogy az annak
illetve az annak végrehajtásfuő! szőlő 58/2013. g,.27.) Korm, rendelet eltéréstnem engedÖ
rendelkezéseit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik.
9,1 Szerződő felek a kozotttik létrejött i.izemeltetési megállapodásra és a

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban nem
s"abályozott kérdésekrenézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

A

yíziközmű-szolgáltató felhívja az Ellátasért felelős figyelmét, hogy az álta]a fizetett
bérleti dijat a Vsá. 18.§-a alapján az Onkormányzat köteles elktilOnítetten kezelni, és aá
h,tzárőlag a vízlkőzmű fejlesáés ftnanszirozására - ideértve a vizikőzmű fejlesáés céljára
igénybe vett hitellel összefiiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

szolgúltató utal az 5s/2013. (TI.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
iltátáűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja.

A

fentiekre tekintettel az ónkormanyzat kötelezettséget vállal, hogy a IIÍziközmŰ-szolgákató
által fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilOnitetten kezeli,
és art csak célhoz kötötten használja fel,

A

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
vízikozmű fejlesxéséról a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
kóteles gondóskodni, ide nem értve a Vszt. 30. §-ában foglalt ktilönös szabályokat, továbbá az
tulajdonat képező víziközművek
ónkoőányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitakra nézve, a hatásköri szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskolci iara*Ui.Orag vagy a Miskolci Törvényszékhazárőlagos illetékessége alá.
11.1 Szerzndő

l2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk koráb|an megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vszt., valamint az 58í2013 (II27.) Korm. rendelet elŐÍrásait alkalmazzálk.

A jelen

szeruődést megértve

azzal irtuk alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2a13. április
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