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azalulíralthelyenésnapon,azalÍhbifeltételekszerint,
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögútlk,hogy kozottük 201 I.12.06,
óimőaryrot iarigurgxási teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,,

iattrct."'*

üzemeltetéséreésvizlközmú-szolgáltatásellátására.
megállapodás
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk.a
a szerződés megkÖtésekor

előírásoknak megfelelt, továbbá
megkötésekor hatályos jogszabályi
'hásznált,
az Ellátásért táeus kozigazgatási terÜletén található
szolgáItatá, ,oi*
iir*aJaiuek a víziközmű_szolgáltató cé$ulajdonát képeáék.

a

megkötését követően hatályba lépett a
3.1 szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük
(Vszt.), illetve annak 79,§-a, arnelY 2013,
vízíközmű_szolgáltatáúot ,ioio 2o1l. évi CCIX. w.
alapján az Ellátasért
januar 1. napjától ke"dr,e, a hivatkozott törvény köteleá rendelkezése
jonába adta a-vaiközmő-szolgáltatáihoz rendelt víziközműveket, ide nem érrve az
ií"íartulaj
ún. rendszórfirggetlen vizlkőzmű-elemeket,

Felek rögzitik, hogy a
jegyzőkönyvben

azoknak
j

víziközmű_szolgáltató

1 ftryi

bekezdésben hivatkozott törvényi

tárgYát, illetve
dokuáentálta az 1nkormáózat részere kiadott viziközművek
fennálló n}ilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

u ,roí§ár*ial

egyzőkönyvnek nevezve)

a uízíkőzművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségess é vált, hogy
felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvonatkoztatott tulajáonj og változására tekint *tel sierződő
víziközművek
ellátása érdekében az önkormány zatok tulajdonába került
A

szolgáltatás

használatának jogcímét,illetve

a

viziközmő-szŐIgeltatő
tartalmí elemeit,
jogviszony
egyéb
uuiu*int ahasinilati

altaÜ eszközhasznáIat ellenértékét,

/

4./ Iv]lndezekre tekint ettel szerződő felek a 201L12.06. napján megkotott ,,Územeltetési,
aú rnegerősítve
közszolgáltatási szerződésben' foglalt megállapodásukat fenntartva,
szerzódéstiket az alábbi tartalmi elemekkel egészítikki.

II. Üzemeltetési szerződés bérletíjogviszonnyal történő kiegészítóse
hogy a korábban létrejött űzemeltetési megállapodásuk időtartamára
5./ Felek megállapodnak, 'sraőályarott

ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
által hasznáIt vizlkazművekre
ónkormányzal tulajdonát képező és a Víziközmű-szolgáltató

a yszt.

2g_31§_ában

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű_eszkö zöket, illetve azok
a ,kiadási jegyzőkönyvben feltüntetett
,"t"rran, ügyleti értékét(mely megegyezik
-sz.
mellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv
n}ilvántartaií e.ten el) a jelen szórzódés 1.

A

tafialmazza.

Ysrt. 31.§-ában foglalt
Víziközmű-szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a
meghatározott éves bérleti dijat ftzet,
rendelkezéseknek ,n.-gf.1.1ő. n - az uiaűai bekezdésbe n
az Ó nko r m árty z at r észére
6.1

A

-

ellátási terÜleten
bérleti díj mértékemegegyezik az Eltátásért feletőshöz rendelhető
vÁ_ával,
5
őij
találhatőfelhasználóktól beszá őtttárgyévi nettó szolgáltatási

7.1

A

díjkénta tárgYéve1
8./ A szerződéss zeű bérleti díjat a Víziközmű-snlgáItató éves bérleti
és a szárnviteli
tárr.to 180 napon uetti,t t otetes megfizetnt az Ónkoímányzat szerződésszerű
jogszabályot nat megfelelően kiállított és kozölt számlája alapján,
köteles nyilatkozni az
víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban
felhasználÓktÓl
ónkormányzat ,éÁré|r",,iosv-; onkormányzat "iátári területén talőlltatő
hogy az
milyen mértetti sroryáttat{s, dijat szeden be (díjtomeg közlés) annak _érdekében,
eleget
kötelezettségének
óikor*arryrot a feű bekezdésben meghatározótt számlakiildési

A

tehessen.

III. Egyób rendelkezések

foglalt
és aYszt.
9.1 Szerződő felek a közöttük létrejött üzemeltetési megallapodásra
_83.§-ban
hatálYba léPett Vsá.'
rendelkezésre utalva rögátk, hőgy a, annak megkotésétkÖvetően
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakreúenűtaraíat s|arc 5sl20l3.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

g.zll

nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
tekintik
jogszabályok
rendelkezéseit
srabáiyorott kérdésj<ri nézvéa mindenkor hatályos
irányadónak.
általa fizetett
Víziközmű_szolgáItató felhívja az Ellátásért felelős figyelmét, holy
és azt
bérleti dijat a vsx. Ű.5 -a alapjái az ónkormányzat köteles eltnilönítetten kezelni,
céljára
fejlesztés
kizárőlag a vizlközmű Élt.."té,ftnanszirozására - ideértve a vizlközmű
fel,
használhatja
is
ige;yu."".tt hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését 10./

A

Y

szolgáltató utal az 58l20l3. g..27.) Korm. rendelet 52§ (3) bek-re, amely szeÁnt az
a Hivatal 20
Etlátáiért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

fentiekre tekintettel az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szolgáItató
kezeli,
ákal fizetettbérleti dijat aköltsógvetésre irányuló szabályok betartásával elkÜlÖnítetten
és aeí csak célhoz kötötten használja fel.

A

(3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vsá. 29.§
Ellátásért felelős
az
alatt
vizlközmű fejlesztéséről a bérieti üzemelteté si szerződés fennállása
továbbá az
köteles gondóskodni, ide nem értve aYsrt.3O.§-ában foglalt lailonos szabálYokat,
viztkózművek
képező
tulajdonát
mint tulajdonost terhelik

a

ónkorm."ányzatot,

v agy onbiztosítási kötelezettsége.

is) származó
Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértye azüzemeltetési szerződést
magukat a
alávetik
kölcsönösen
fiiggően
esetleges jogvitákra iérr", a lratasiori szabályoktól
alá.
Misko-1ci Íáúsbírósá gvagy a Miskolci Törvényszékh,lzárőlagos illetékessége

It.l

felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§ (1) bekkérdésekre
re _ az általuk korabtan *.gÉotott üzemeltetési szerződésben nem szabálYozott
nézvea Vszt., valamint az sg/zotl. (II.z7.)Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.
1,2./ Szerződő

A jelen szerződést megértve azza! irtuk alá, hogy az

abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc,

za3. április
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