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I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

közszolgáltatási

közöttük2)T2.02.24. napján,,Üzemeltetési,
1,1 Szerződő felek rögzrtik,hogy
"*
kőzigazgatási teniletén használatba vett vízikÖzművek
jou
oűa"y^t
Oit
1étre
szerződés,,
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátásara,

2.1 Szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

a

megállaPodás
megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
*"gköter.kor hatályos jigszabályiótoirasomak
'hísznált,az Ellátásért feletős közigazgatási területén található
a izolgáltatá, ,oi*
vízikozirűv ek a Víziközmű_szolgáItató cégtulajdonát képexék.
hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően
amelY 2ol3.
víziközmű- szolgáltatá..or *ioio 2O1I. évi CCIX. tv, (Vszt.), illetve annak 79,§-a,
az
Ellátásért
alaPján
törvény kötelezó rendelkezése
;an",e, 1. napjáÚl kezdve, a hivatkozott
jebbstubjdónába adta aviziközmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nem érwe az
ún, rendszerfuggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rögzitik, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezett-ségének iieget téve 7. 2013. januán 0l. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőkönviu.n dokurientálta az ónkormfuryzat részérekiadott víziközművektÍrgYát, illetve
"űő*"ua
a szolgáltatónál fennállő nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogY a vizlkÖzművekre
vonatkoztátott tulajdonj ag váltazására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvízikÖzművek
szolgáLltatás ellátása éráekében az önkormányzatok tulajdonába kerult
haúflatának jogcímét,illefue a víziközmű-szolgáltató átali eszkozhasználat ellenértékét,

A

valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 lvItndezekre tekint ettel szerződő felek a 2at2.02.24. napján megkötött ,,Územeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartv4 azt megerősítve
szerződésúket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegószítóse
5.1Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
a Vsá. zq-rr.§-au^n ,rubályozott ún. bérleti tizemeltetési jogviszonyt létesitenek aZ
Ónkotmanyzat tilajdonát képéző és a Víziközmű-szolgákató által hasznák vizikózművekre
nézve.

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkÖnyvben felttinteteu
jegYzőkÖnYv
n|itrránturtaíi erte*.l) a jelen szórződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

bérletbe vett víziközmű-eszközöket,

tartalmazza.

Vízikózmű-szolgaltató abérletijogviszony fennállása alatt - a Vszt, 3l.§-ában foglalt
ftzet
rendelkezéseknek *"!r"t"to.n - M alábbi bekezdésbenmeghatár,ozott éves bérleti dijat
az Ónkormányzat részére.
6.1

A

ellátási terÜleten
7.í A bérleti díj mértékemegegyezik az Etlátásért felelŐshöz rendelhetó
oÁ-ával.
találhatő felhasinálóktól

beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 5

8./ A szerződésszeni bérleti dijat a Vízikózmű*zolgáIntó éves bérleti díjkénta tárgYévet
kávető 180 napon beltil koteles megfizetni az Ónkarmanyzat szerződésszerű és a számviteli
j o gszab ály,oknak megfel eló e n ki ál l ított é s kozolt szilmláj a al apj án.
Vízikózmű-szolgáItató a tárgyév_et kovető 90 napon belül Írásban kÖteles nyilatkozni az
ónkormányzat ré-szére,bogy Ű ónkormányzar ellátási területén található felhasználÓktól
milyen mértekti szolgáltatási dijat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében, hogY az
ón|kormányzat a fet|ti bekezdéiben meghatározott számlalcildési kötelezettségének eleget

A

tehessen.

ilI. Egyób rendelkezések
9.1 Szerződő felek a kozottuk létrejött üzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt

rendelkezésre utalva rögátik, hogy az annak megkOtését követően hatálYba léPett Vsá-,
illetve az annak vógrehajtásaról szóló 58l20t3. (n27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit maguk ra nézve kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megallaPodásukban nem
szabáIyozott kérdésekrénézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

í/íziközmű-szolgáttató felhívja az Ellátásért felelős figyelmét, hogy az általa fizetett
bérleti dijat a Vszt. ts.§-a alapján az Onkormártyzat köteles elktilonítetten kezelni, és aá
kizííőlag a vizlközmű fejlesaés ftnanszirozására - ideértve a viziközmű fejlesztés céljára
igénybe vett hitellel összefiiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel10./

A

Korm. rendelet.5z§ (tl bek-rg amely szerint az
szalgáItató ntat az 58t20I3. (n.27.)'foglalt
kÖtelezettség megszegése esetén a Hivatal 2a
EIIánsért felelőst a fenti bekezdésben
millió forintig terjedő birsággal zujthatja,

A

YÍzikÖzmŰ-szolgákató
A fentiekre tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a
kezeli,
betartásával elktilonítetten
ákal fizetettbérleti őijat aköltségvetesre irányuló szaúályok
és artcsak célhoz kötötten használjafel,

hog_y a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabályozásrautalva rögzítik,
Énnállása alatt az Ellátásért felelős
viziközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Üerződés
foglalt ktilönös szabálYokat,továbbáaz
köteles gondoskodni" id. nem értve a Vsá. 30.§-ában
tulajdonát képező víziközművek
a
tulajdonost terhelik

hnkormányzatot,

*int

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
(ideé rtve az üzemelteté si szerződést is) származó
szabáiyoktól fiiggően kölcsönÖsen alávetik magukat a

1|.l Szerződő felek a jelen megállapodásból

esetleges jogvitákía né:rr", uliataskori

alá.
Miskolci Jarásbírósát vasi aMiskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége

utalva a Vsá. 83,§ (1) bekt2.1 Szerződő felek a jelen ktegészitőmegállapodásban, továbbá nem szabálYozott kérdésekre
te _ azáltaluk korab|an *"gkottitt tizeáeltetési szerzódésben
előírásait alkalmazzá*^'
nézve ayszt,,.ralamint az sűzotz. (II.27.) Korm. rendelet

A jelen

szerződést megértve azzal

irtuk

aIá, hogy

az abban foglaltak ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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