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L Előzménye§ bevezető rendelkezések
napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzitik, hogy közöttük2OILI2.!6.
teruieten használatba vett vízikÖzművek
szerződés,,jtitt retre i" Óimőarryr"t közigazgatasi
üzemeltetésereésvíziközmű-szoLgá|tatásellátására.
megállapodás
_1
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásu!
a szerződés rnegkötésekor
továbbá
megkötéseko, tutarvo*lig*Áaryiáaírásoknak megfelelt,
hísznált, az EIIátásért íáeus közigazgatási
szolgáltatá,

,oi*

a

terÜletén található

iiritoi^rvekaVízikozmű_szotgáltatócégtulajdonátképezték.

megkötését követően hatályba lépett a
3.1 szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük
(Vszt,), illetve annak 79.§-a, arnelY za]B,
vizíközmű_szolgáltatáíot,)oio 2011. évi CCrx. w.
rendelkezése alaPján az Ellátásért
,, apjaia kerdre, a hivatkozott törvény kötelező
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ii;iőriulajd'ónába adta a'valközmű-szolgáltatáshoz
"ún.
rends"árfiiggetlen v íztkőzmű-elemeket,

üffi;T

Víziközmű-szolgdkató a feryi bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
a
Felek rógzitlk, hogy
'"i"g", téve ZOÍZ január 01,_.napján kelt ún, vagyonkiadási
kötelezettsógének
?.
víziközművektérgYát, illetve
jegyzőkönyvuen aoúáentálta az }nkormányzat részétekiadott
fennálló ,rliluánturtá*i értékét.(továbbiakban: kiadási

azoknak

j

u

egyzőkönyvnek

,rotg,il;oű*i,l
nevezve)

törvényi rendelkezés követke rtében szükségessé vált, hogy

a

uiztkőzművekre
sierződő felek szabáIYazzák a vizikÖzmŰvonatkaztatou turajaonj og változására tekint enel
zatok tulajdonába került vízikózművek
szo|gáltatás ellátása éraekében az önkormány
általi eszközhasználat ellenértékét,
használatának jogJ*et, illetve a vízikózmű-szoigáltató
oaiumi"t a hasináIati j ogviszony egyéb tartalrni elemeit,

A

megkotott ,,Üzemeltetési,
4.1 ívíindezekre tekint ettel szerződő felek a ?a11.12.t6. napján
azt megerősítve
fenntartva,
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat
szerződésaket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
kiegészítése
II. Üzemeltetési szerződés bérteti jogviszonnyal történő
územehetésimegállapodásuk időtartamára
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott

jogviszonyt létesitenek aZ
29_31.§_ában szabályozott ún. bérleti üzemeltetési
yíziközmű-szolgáltató
által használt vízikÓzmúvekre
onkormányzat tulajdonát képőző és a

a Vsá.
nézve.

megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszkö zöket, illetve azok .jelen
jegyzőkönyvben feltrirrtetett
releváns ügyleti értékét(mely megegye"ik 1 _kiadási
jegYzőkÖnYv
,íii"a"i*aiíe.ten eD a jaen szórzódés-i"sz. mellékleteként nevesített kiadási

A

taftalmazza.

a|att _ a Vszt, 3l,§_ában foglalt
L,{íziközmű_szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek r,n.'gf.t.to. n - az uúlui bekeidésben
6.1

az Ónkormányzat

r

észére.

rendelhető ollátási
7.1 Lbérleti díj mértékemegegyezik az Ettátásért feletőshöz

ta|á|hatőfelhasználóktól

terÜleten

beszedeti tárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %-ával,

éves bérleti díjkénta tárgYévet
s./ A szerződésszeni bérleti díjat a Viziközmű-szolgáItató
szerződésszeni és a számviteli
követő 180 napon letrt t otetes megfizetnt az Ónkoímanyzat
josrrubatvot nat megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján,

belril Írásban kÖteles nYilatkomi az
Vízikozmű-szolgáItató a tárgyévet követő 90 napon
található felhasználóktól
1nkormányzat részére,hagy az Onkormányzar eliátási 1erületén
érdekében, hogy az
annak
milyen mértékúurováttúíu, díjat szedett be (díjtomeg közlós)
,rá^lalaildési kötelezettségének eleget
1nkormányzat a feu]ti bekezdésben meghatár irőtt

A

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és u_V*1 .s3.§-ban foglalt
9.1 Szerződőfelek a közöttrik létrejott üzemeltetési
kÖvetően hatálYba léPett Vszt''
rendelkezésre utalva iogxtik, hogy a" annak megkótését
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakueer.hűtaraiot s|arc 58l20I3.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

gzl)

hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják,
jógszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályazatt kérdés"iainézve a mindenkor hatályos
irányadónak.

T

áútala íizetett
figyelmét, tto§y
Víziközrnű_szoígákató felhívja az Ettátásértfelelős
és azt
kezelni,
elkÜlÖnítetten
bérleti díjat a vua. Ű.§ -a alapján az Ónkormányial köteles
ideértve a viziközmű fejlesztés céljfua
fuzárőIag a viziköz:mű á;t"rx3, ftnanszirozására _
fel_
hitelleiö;§Zehiggo adósságszo|gálatteljesítését is használhatja

10./

A

üúüi.it

az
szolgáltató utal az 58l2Ol3. (n.zT.) Korm. rendelet 52§ (3) bek_re, amely szerint
20
Hivatal
a
esetén
megszegése
Ettátás"ért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő bir ságga| sújthatja,

A

tekintettel az önkorwtányzat kötelezettséget vállal, hogY a VÍzikÖzmŰ-szolgákató
betartásával elkÜlÖnítetten kezeli,
ehal fizetettbérleti dijat a költségvetésre irányuló szabályok
és aá csak célhoz kötötten használja fel,

A fentiekre

hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásrautalva rögzítik,
fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
vizlközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt lailonÖs szabálYokat, tavábbá az
koteles gondóskodni, ide nem értve a Vsá. 30. §-ában

onkormhtyzatot,

,,,int tulajdonost terhelik

a

tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
is) származó
felek a jelen megállapodásból (ideé rtve azüzemeltetési szerződést
fiiggően kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a nltast o.i szabályoktól
alá,
Miskolci Jarásbiróság vagy a Miskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége
T7.1 Szerződő

utalva a Vsá. 83.§ (1) bekI2./ Szerződó felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá nem szabálYozott kérdésekre
fe _ azáltaluk korabLan *.gÉotott tizeÁelteiési szerződésben
alka|mazzák,
ne^" a Vszt., valamint az sg7zoB. (II.27.)Korm. rendelet előírásait

A jelen szerződést

akaratunknak
megért,te azzal írtuk a|á, hogy az abban foglaltak ügyleti

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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