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és napon,
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I. Előzmónyek, bevezető rendelkezések

felek rőgzitik, hogy közöttük 2011,.12,22. napján ,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
szerződé{, jott létre * ónk-iary^t közigazgatási területén használatba vett vízikÖzművek
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátására1,1 Szerződő

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállapodás

megkötésekor hatályos jógszabályi előírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
használt, az Ettátásért felelős közigazgatási területén található
szolgáltatá,
vízikozművek a víziközmű_szolgáltató cé$ulajdonát képezték.

,oi*

a

3.1 Szerződő felek megállapitj ák, hogy a szerződésük megkötését követően hatályba léPett a
viztközmű-szolgáltatásról szóló 20Il, évi CCIX. W. (Vszt,), illetve annak 79.§-a, amely 2013.
január 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alapjan az Ellátásért
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
felelőstulajdónába adta a víziközmű-szolgáltatáshoz
ún. rendszerfuggetlen viziközmű,elemeket.

Felek rögzitk, hogy a Víziközmű*zolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kotelezeuségének eleget téve ?. 2013. január 0l. napján kelt Ún. vagyonkiadási

jegyzőkonyvben dokumentálta az Onkotmányzat részere kiadott viziközművektárgyát, illetve
szolgáltatónal fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
uiomur.

a

j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvónyi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a viziközművekre
vonatkoztatott tulajdonj og változására tekinteűel szerződő felek szabályozzák a vizikőzmŰszolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasáálatának jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató altali eszkozhasznáIat ellenértékét,

A

valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

/

4.1 \vítndezekre tekintettel szerződő felek a 2011.12.22. napján megkötött ,,Üzemeltetési,
megerősítve
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt
szerződésüket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
II. üzemeltetési szer.ződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése

megállapodásuk időtartamára
5.1Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési
bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesitenek az
a yszt. zq]3r.§-aban'sraíályo"ott ún.
yíziközmű-szolgáltató
által használt vizlkazművekre
Ónkormanymt tulajdonát képező és a
nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszkö zöket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a ,kiadási
kiadási jegYzőkÖnYv
nliirrarrtu.taíí e.teu.el) a jelen szórződés 1. sz. mellékletekéntnevesített

A

tartalmazza.

foglalt
AVíziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - a Vsá. 3l.§-ában
éves bérleti dijat ftzet
_
rendelkezéseknek *.!f.l.tő. n az aláb-Ui bekezdésben meghatározott
6.1

az Onkorm árty zat részére.

tenileten
bérleti díj mértékemegegyezik az Etlátásért felelősllóz rendelhető ellátási
5 %,áva|
található felhasználóktól beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási dij
7.1

A

s./ A szerződésszerű bérleti dijat a Víziközmű-szolgákató éves bérleti dijként a tárgYévet
és a számviteli
kávető 180 napon uettit t otetes megfizetnt az Ónkormanyzat szerződésszerű
jogszabályomát megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáítató a tárgyóv,et követő 90 napon belül Írásban kÖteles
ónkormányzat ellátási ,területén található felhasználÓktÓl
órkor**ryrot réÁzére,hogy
hogY az
milyen mártékű rrotgáttut{ri díjat szedett be (dijtomeg közlés) annak érdekében,
örk**ány*t a fet,]it bekezdésben meghatározott számlaküldési kötelezettségének eleget

A

á

tehessen.

III. Egyób rendelkezések
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és a

Vsá.

83-§-ban foglalt

léPett Vszt.,
rendelkezésre utalva rőgzttk, hogy az annak megkotésétkövetően hatálYba
engedő
illetve az annak végreha]tás aiat siárc 5812013. (a.27.) Korm. rendelet eltéréstnem
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

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

yíziközmű-szolgáItató felhívja az Ettátásértfelelős figyelmét, hogy az ákala fizetett
és azt
bérleti díjat a vsx. is.§ -a atapján az Ónkormányzat koteles elkolonítetten kezelni,
céIjára
fejlesztés
viziközmű
a
ideértve
kizárőlag a vizlközmű Ólt.rrt3i ftnanszitozására fel.
igenyu"'""tt hitellel osszehiggő adósságszolgáIatteljesítését is - használhatja
10./

A

A
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szolgáItató utal az 5812013. (lI.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
EIIátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezefiség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő birsággal zujthatja.
tekintettel az Ónkormányzal kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikózmŰ-szolgáltató
áhal fizetettbérleti dijat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

A fentiekre

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rőgzitlk" hogy a Vsa. 29.§ (3) bek-e szerint a
vizlkőzmű fejlesáéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve aYszt. 30. §-ában foglalt ktilönos szabályokat, továbbá az
ónkotmányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek
vagyonbiztosítási kötelezettsége.
felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskolci Jarásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.
11.1 Szerződő

jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§ (1) bek_
re az általuk korábban megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vsá., valamint az 58/2aB. QI.27 .) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.
12.1 Szerződő felek a

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

Miskolc, 2013. április l7.
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