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az ahiirotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint,
I. §lőzmények, bevezető rendelkezések

kozotttik20l2.01.t3, naplán,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
felek ftgzitik,hogy
'*
örkoőaryrot kőzigazgatási területénhasználatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jött létre
üzemelteté sére és víziközmű - szolgáltatás ell átására,
1,.l Szerződő

2.1 Szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás

megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
hásznált, az Ettátasért felelős köÁgazgatási területén található
ázo|gáltatá,
vízikozáűvek a Víziközmű_szolgáltató cégtulajdonát képeáék.
megkötésekor hatályos jógszabályiátoirasomak

.oi*

a

léPett a
3.1 Szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYba
2013.
viziközmű-szolgáltatár.ot ,roio z0l1. évi CCIX. w. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY
januar t. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alapján az Ellátásért
quururtulajdónába adtaavíziközmű-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfuggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rőgzitk, hogy a yíziközmű-szolgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kötelezettségének eieget téve a 2013. januar 0l. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőkönyiben

"Ű&"uu
j

a

dokuáentálta az önkormányzat

részérekiadott viziközművektálsgYát,

illetve

szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

egyzőkönyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés követkertében szükségessé vált, hogy

a

vizlkÖzművekre
a vizikÖzmŰfelek
szabályozzák
szerződő
vonatkoztatott tulajdonjog változására tekintettel
vízikÖzművek
szolgáltatás ellátása éráekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt
rrasáálatanak jogcímét,illetve a vízikózmű-szolgáútató altali eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

-

//

4.1 Nllndezekre tekintettel szerződó felek a 2012.01.13. napján megkotott ,,Uzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerzödésüket az alábbitartalmi elemekkel egészítikki.
II. üzemeltetési szerződés bérteti jogviszonnyal tÖrténő kiegészítése
időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk
a vsá. zglzt §labun sraűályorou. ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
ó*oÁrnyrat tilajdonát képáző és a Víziközmű-szolgáltató áhal hasznáÜt vízikÖzművekre
5./

nézste.

bérletbe vett víziközmű-eszkö zökú, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltÜntetett
jegyzőkÖnyv
nyilvántartaii e.ten .l) a jelen szerződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

tartalmazza.

Víziközmű-szolgákató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Yszt. 31.§-ában foglalt
dijat ftzet
rendelkezéseknek *"gf.1.1ő.n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti
6.1

A

az Ónkormc*ryzat

részére-

7.1 Lbérleti dij mértékemegegyezik az Ellátásért fetelőshöz rendelhető ellátási tenileten
találhatő felhasználóktól beszed etttárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %,ával.

szerződésszerű bérleti díjat a Yíziközmű-szolgáltaró éves bérleti díjkénta tárgYévet
követő l80 napon beltil koteles megíizetni az Ónkormányzat szerződésszerű és a számviteli
megfelelően kiállitott és kozolt számlÍ$a alaPján.

8.i

A

1ogszabályoknak

Vízikózmű-szolgáItató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban köteles nyilatkozni az
Onkormányzar ellátási területén található felhasználóktÓl
onkormánymt r{szére, hogy
milyen mórtékű szolgáltatiii dijat szedett be (díjtomes \tl.zt9s,) annak érdekében, hogy az
ónkormányzat a fetíti bekezdésben meghatározatt számlaküldési kötelezettségének eleget

h

á

tehessen.

Itr. Egyób rendelkezések
foglalt
9,1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 33.§-ban

rendelkezésre utalva rögzítik, hogy az annak megkOtését követően hatálYba léPett Vsá.,
illetve az annak végrehaJtásáról szóló 58Da18. [L27,) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik,

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
szabalyozott kérdésekrenézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Víziközmű-szolgáltató fethivja az..Ellátásért felelős figyelmét, hogy az által1 ftzetett
bérleti dijat a vszt. ts.5-a alapján az Onkormányzat koteles elktiloníteüen kezelni, és azt
kizárőlag a vizlközmű fejleszt8s ftnanszirozására - ideértve a vizlközmű fejlesztés céljára
igénybeiett hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

A

l

V

(:l bek-re, amely szerint az
szolgáltató utaJ, az 5812013. (n.27.) Korm. rendelet.5z§
megszegése esetén a Hivatal 20
Eltátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő birsággal zujthatja,

A

YÍzikbzmŰ,szolgákató
A fentiekre tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a
kezeli,
betartásával elktilonítetten
ákalrlzetettbérleti a{:i ukóttségvetésre irányuló szabályok
és aztcsak célhoz kötötten használja fel,

hogy a Vsx, 29,§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik,
fennállása alatt az Ellátásért felelős
víziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerzódés
foglalt kÜlÖnÖs szabálYokat'továbbá az
kötele§ gondoskodni, ia. nem értve aYsrt.30.§-ában

onkormányzatot,

*int

tulajdonost terhelik

a

tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
is) származó
felek a jelen megállapodásból (ideé rtve azüzemeltetési szerződést
firs.s99n kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra ié|rr", a tiatast<oa szabáiyoktól
alá,
Miskolci Járásbíróság uugy uMiskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége
11,.l Szerződő

jelen kiegészitőmegállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) beknem szabálYozott kérdésekre
re _ azáltaluk korabLan *.gÉotott iizeáeltetosi szerződésben
rendelet előíásait alkalmazzák,
nézrlea Vszt., ,ralamint az sg7zon. $t.27.)Korm.
12.1 Szerződő felek a

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

Miskolc,

za1.3. április 17.
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