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az alulirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint,
I. Előzmónyek, bevezető rendelkezések
I.1 Szerződő felek rőgzitik, hogy közöttük 201T.L2.05. napján ,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
szerződés,, jott létre * órt orÁary*t közigazgatási teruletén használatba vett vízikÖzművek
üzemeltetésére és üziközmű-szolgáltatás ellátására.

2.1 Szerzndő felek rögzitik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

a

megállapodás
megkötésekor hatalyos jógszabályi elóírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkötésekor
hurznált, az Eltátásért felelős közigazgatási területén található
a izolgáltatás
víziközművek a Vízikózmű_szolgáltató cégtulajdonát képezték.

,oi*

3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYbaléPett a
vizikőzmű-szolgíitatásiól szóló zal lr. évi CCIX. w. (Vsa.), illetve annak 79.§-a, amely 20T3.
januar l. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kötelezó rendelkezése alapján az Ellátásért
rendelt víziközműveket, ide nem érfue az
felelőstulajdónába adta a ví:zlközmű-szolgáltatashoz
ún. rendszerfiiggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rőgzitik, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kötelezettségének eleget téve ?. 2013, január 01. napján kelt Ún. vagyonkiadási
jegyzőkönyub.n dokumentálta az Ónkormányzat részérekiadott vízlkőzművektátgyát, illetve
"urőt"ux
a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

víziközművekre
vonatkoaátott tulajdonjogváltozására tekintettel szerződő felek szabályozzák avízikőzmŰszolgáhatás ellátása érdekében az önkormányzatok trrlajdonába kerult víziközművek
traáátatanak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali eszkOzhasznáIat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

megkOtott ,,Üzemeltetési,
4.1 lvítndezekre tekintettel szerződő felek a ?011.12.05. napján
azt megerősítve
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállaPodásukat fenntartva,
szerzőűsúket azalábbi tarta|mt elemekkel egészítikki.
kiegészítése
II. Üzemeltetési szerződés bérteti j ogviszonnyat történő
hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, 'rruíályorott
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesitenek az
a Vszt. 29_31.§-ában
álta| használt vízikÖzművekre
ónkormányzaí tulajdonát képézőés a Víziközmű-szolgáItató
5./

nézve.

zőket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik ? ^_kiadási
kiadási jegYzőkÖnYv
e.teu.eD a jeten szárződés 1.-sz. mellékletekéntnevesített

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö

"vii"á*u.raíí
tartalmazza.

_ a Vsá, 3l,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt
_
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek ..'gf"t.to. í| az uiaUUi bekezdésben
az Ó nkor m árryl zat r észére 6,1

A

ellátási tenileten
bérleti díj mértékemegegyezlk az Ettátásért fetelőshoz rendelhetó
oÁ_ával,
díj 5
találhatőfelhasználóktól beszúet"tárgyévi nettó szolgáItatási

7,1

A

bérleti díjkénta tán:gYévet
8,/ A szerződésszerű bérleti dijat a Víziközmű-szolgáItaló éves
és a számviteli
követő 180 napon uet.it t otetes megfizetni az Ónkőmanyzat szerződésszerű
jogszabályomfu megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
90 napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
felhasználóktól
onkormányzat részé,r:e, bogy á Onkormanyzar eliátási területén található
hogy az
érdekében,
milyen mórtélaí,robáttutíri díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak
eleget
óiíror*anyrot a feu]it bekezdésben meghatározofr. számlakiildési kötelezettségének

A

Víziközmű-szolgáltató

a

tárgyév_et követő

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
foglalt
és u_VrT
9.1 Szerződö felek a közöttük létrejött üzemeltetési megállapodásra
.83.§-ban
Vszt,,
léPett
hatálYba
rendelkezésre utalva rőgzitk, hőgy az annak megkötését követően
eltéréstnem engedő
illetve az annakvégrehfrtásarat s|aa ss?a]3. $I.?7.) Korm. rendelet
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srabáíyorott kérdésefiné7véa mindenkor hatályos
irányadónak,
általa fizetett
Yíziközmű-szolgáttató felhívja az Ettátásért felelős Íigyelmét, hogy az
és azt
bérleti dijat a vsa. Ű.§ -a alapján az ónkormányzal köteles elktilonítetten kezelni,
fejlesztés céljára
kizárőlag a vizikőzmű á;t.rrt8, ftnanszirozására - ideértve a viziközmű
ig.nyu"ir"tt hitellel osszefuggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fe1.
10./

A

szolgáltató utat az 58l20I3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
EIIftáűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 2a
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgáItató
á|tal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilonítetten kezeli,
és aá csak célhoz kötötten használja fel.

A fentiekre

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik, hogy a VsZ. 29.§ (3) bek-e szerint a
viziközmű fejlesáéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az EIIátásért felelŐs
köteles gondóskodni, ide nem értve a Vsá. 30.§-ában foglalt ki,ilönös szabályokat, továbbá az
ónkariányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező vizikőzművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a hatásköri szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskolci Í*a*bi.O.ag vagy aMiskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá.

ILl

I21 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá. 83. § (1) bekíe - az általuk koráblan megkotött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve ayszt., valamint az 58l2O13. (II.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.

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

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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