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az alábbi feltételek szerint,

I. Előzmények, bevezető rendelkezósek
1.1 Szerződő

felek rőgzítk,hogy kozottuk

201 1.12.29. napján,,Územeltetési, kózszolgáltatási

teniletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jattlétreil ÓŰroőanyrrt idzigazgatási
_szolgáltatás ellátásara.
üzemeltetésere és víziközmű

.1
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásu|
a szerződés

rnegállapodás
megkÖtésekor
megfelelt, továbbá
megkötéseko. rrutaryorlíg* ráaaryíbarrásoknak
kÖágazgatási terÜletén található
szolgíitatás *oi* hÁznáh, az Ettátásért tárums
a yíziközmű_szolgáttató cégtulajdonát képeáék.

a

,irlroí^tvek

megkÖtését kovetően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítj ák,hogy a szerződésük
(Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY za]É,
víziközmű_szolgáltatáíor ,)oio zol.. aviccfx. w.
az Ellátásért
a hivatkozott törvény köteleó rendelkezése alapján
nem értve az
"á"",
"ipiaiattadta
avulközrnő-szolgáltatáshoz rendelt viziközműveket, ide
ii;iőrtuhjáónába
"ún.
rends"irfiiggetlen v izikőzmű-elemeket,

i;;-i.

hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzitik, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben ún,. vagyonkiadási
januar 0l,_.napján kelt
kötelezettségének ii.g"t téve ?. zais
ónkormányzat részérekiadott viziközművektárgYát, illetve
üúffiú.n aoúá.ftálta azfennálló
nlilrráoturtáui értékét.(továbbiakban: kiadási
azokrlak u ,rotgáúiiiat
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

hogy a v,izíkőzrnűvekre
törvényi rendelkezés követke rtében szükségess é vált,
a vizrkőzmŰszabálYozzák
felek
Űrződő
vanatkoztatott tuhj;;n; og váhozására tekint ettel
vízikÖzművek
zatok tulajdonába kenitt
szo|gáltatás ellátása érdekében az önkormány

A

általi eszkozhasználat ellenértékét,
használatának jogcímét,illetve a vinkőzmű-szoigáltató
uha"inílati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

""lr*i*

/

megkOtott ,,Üzemeltetési,
4.1 Nhndezekre tekintettel szerződő felek a 2011.12.29. napján
azL megerősítve
közszolgáltatási szerződésben,' foglalt megállapodásukat fenntartva,
ki.
szerződésuket azalábbi 1'rtalmi elemekkel egészítik

kiegészítése
II. t]zemeltetési szerződés bórleti jogviszonnyal törtónő
időtartamára
hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk
5.1Felek megállapodnalq 'uruíályoroft
az
jogviszonyt
létesitenek
ún. bérleti űzemeltetési
a yszt. 2g_3l§_áb;
által használt víziközművekre
ónkormányzar tulajdonát képőző és a víziközmű-szolgákató
nézve.

megállapodás szempontjából
bérletbe vett vizikö zmű-eszközőket, illetve *oy.jelen
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely me§egyerik ?._kiadási
kiadási jegYzÖkÖnYv
e.tetr..rl u;.r.n szárződéJ i sz. mellékleteként nevesített

A

"vii"á"i""aií
tartalmazea.

alatt _ a Vszt, 3 i,§_ában foglalt
Yí,zikózmű_szolgáttató a bérleti jogviszony fenná|lása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
*
rendelkezéseknek *Jgf.t.to. n az atauui bekeidésben
az O nkormány zat részére.
6.1

h

rendelhető ellátási terÜleten
bérleti díj mértékemegegyezlk az EIIátásért fetelőshöz
díj 5 yo_ával,
találhatőfelhasználóktól beszú iútárgyévi nettó szolgáltatási

7.1

A

éves bérleti díjkénta tárgYévet
s./ A szerződésszerű bérleti dijat a Vízikozmű-szolgáItató
szerződésszerú és a számviteli
követő 180 napon uettit t oteies megfizetrrt az ÓnkoímánYzat
jogszabályotnat megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.
Írásban kÖteles nyilatkoani az
Víziközmű-szolgákató a tárgyév_et követő 90 napon beltil
Onkormányzar eliátási _teniletén található felhasználóktól
önkormattyza, ,erieÍ","
annak érdekében, hogY az
milyen mértékű,ro{.,áhúí;idíjat szedett be (díjtomeg közlés)
kötelezettségének eleget
ónkormányzat a feű bekezdésben meghatárorátt s"ámlaktildési

h

ŰŰ';

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
és a_Vsá. S3.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a közöttük létrejött üzemeltetési megállapodásra
követően hatályba lépett V#,,
rendelkezésre utalva rögátlk, hőgy az annak megkótését
rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annak"eg..rru]taraiat síata 58l20l3. u,elt Korm.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják, hogy
jogszabálYok
rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdéseLénézvő a mindenkor hatáyos

irányadónak.
iLltab rlzetett
Víziközmű-szolgáttató felhívja az Eltátásért fetelős figyeJm9t, ?ow
köteles ellnilonítetten kezelni, és aá
bérleti díjat a vsrt. Ű.5_ a alapjái az 1nkormányzal
ideértve a viziközmű fejlesáés céljára
h,tzirőlag a viztköi:mű Ór.r"te, flnatszirozásíra is _ használhatja fe1,
igorrvu.""", hitellel áss zefugga adósságszolgá|atteljesítését
10.1

A

T

bek-re, amely szerint az
A, szolgáltató utal az 58l2ol3. (II.27.) Korm. rendelet ,5Z § t:l
megszegése esetén a Hivatal z0
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja,
hogy a VÍziközmŰ-szolgáItató
A fentiekre tekintettel az önkormányzat kötelszettséget vállal,
elktilonítetten kezeli,
betartásával
díjat a költségvetósre irányuló szabalyok

általfizetetlbérleti
és azt csak célhoz kötótten használja fel,

hogJ a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabályozásra utalva rögzitik,
fennállása a\att az EÍlátásért -felelŐs
viziközműfejlesáéséről a bérieti üzemeltetési Jerződés
30.§-ában foglalt ktilonos szabálYokat ' továbbá az
kóteles gondoskodr;; iá* nem értve a Vszt.
a iulajdonát képező víziközművek
Onkormáruyzatot, 11int tulajdonost terheiik
vagyonbiztosítási kötelezettsége,
(ideé rtve azüzemeltetési szerzódést is) származó
Ll.1 szerződő felek a jelen megállapodásból
firg.g9:" kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákfa ntzve, a h_"atásÉori srauaiyoktól
kizarólagos illetékessége alá,
Miskolci Jarásbíróság;ó ; úskolci Törvényszék

továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekl2,1 Szerződő felek a jelen kiegészítőmegállapodásban,
si szerződésben nem szabályozott kérdésekre
re _ azáltaluk korábban megkotott tiáefteté
rendelet előírásait a1kalmazzák,
nézvea Vszt., ouruáiot * ss7za3. $I.27.)Korm.

A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, hogy az

abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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