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és napon, az alábbi feltételek szerint,

I. Előzményelr, bevezető rendelkezések

kozotttik2all.I2.06, naplán,,Územeltetési, kÖzszolgáItatási
felek rögzrtik,hogy
-*
Ort oŰAryrrt köztgazgatási teniletén használatbavett vízikÖzművek
szerződés,, jott létre
üzemeltetéséreésvíziközmű-szolgáltatásellátásara,
1.1 Szerződő

2.1 Szerződő felek rögzíti! hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás
jőgszabályiótoirasomak megfelelt, továbbá a szerzőőés megkÖtésekor
megkotésekor hatályo s 'hisznált,
az Ellátásért felelős köagazgatási területén található
a izolgáltatás ,oiáo
vízikaÁűvek a víziközmű_szolgáImó cégtulaj donát képezték.
a
3.1 Szerzodő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYbaléPett
2013.
vizlkazmű-szolgáltatáriot *ioto 2011. évi CCIX. tv. (Vsá.), illetve annak 79.§-a, amelY
kotelezó rendelkezése alapjan az Ellátasért
;iiuá,r 1. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény
jekbstulajdónáb a adta avizikózmű-szolgálkatáshoz rendelt víziközműveket, ide nern érfve az
ún. rendszerfuggetlen viziközmű,elemeket.

a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzítik, hogy
-eieget
téve a 2013. január 0l. naPján kelt Ún. vagYonkiadási
kotelezeÁégének

jigyzőkonyiu"n dokuáentálta az ónkormányzat részérekiadott víziközmővektárgYát, illetve
iíőu"ut, a szolgáltatónáI fennálló nyilvántartási értékét,(tovabbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizikÖzművekre

vonatkoztatott tulajdonj og váhozására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vízlkÖzmŰszolgáltatás ellátáia érdekébenaz önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasáálatanak jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató altali eszkOzhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

/

4.1 Nhndezekre tekintettel szerződő felek a 2011.12.06. napján megkÖtott ,,Územeltetési,
megerősítve
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, aá
szerződésüketazalíhbitarlalmielemekkelegészittkk1
II. üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése

hogy akorábbanlétrejott üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
létesítenekaz
a yszt. 2g_31.§-ában'szabályozott ún, bérleti üzemeltetésiáltaljogviszonYt
vízikÖzművekre
használt
bní<ormányzaí tulajdonát képőző és a Víziközmű-szolgáltató
5./ Felek megállapodnak,

nézve.
szempontjából
A. bértetbe vett víziközmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás
jegyzőkönyvben
feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik
-sz.
?,,kiadási
jegYzőkÖnYv
kiadási

n}ilvántartaií erter.t.D

a

jeleo szórződés

1.

mellékletekéntnevesített

tartalmazza.

foglalt
Víziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - aYszt.31.§-ában
éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *.if"t.to" n - az uiúi bekezdésbe n meghatározott
az Onkormányzat r észére
6,1

A

-

rendelhető ellátási teűleten

7.1 A bérleti díj mértékemegegyezik az Etlátásért felelőshöz
óíj 5 %_ával
találhatő felhasinálóktól beszei etttárgyévi nettó szolgáltatási

a tárgYévet
szerződésszerű bérleti dfiat a Víziközmű-szolgáttató éves bérleti díjként
és a számviteli
kovető 180 napon belül köteles megfizetru az Ónkoimanyzat szerződésszerű
jogszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
8.1

A

köteles nYilatkozrri az
Vízikózmű-szolgáttató a tángyév_et követő 90 napon beltil Írásban
órckormanyzat eiátasi területén található felhasználÓktól
ónkormanyzat ,árér", Ilogy
hogY az
milyen mértéhi,robáttut{r, díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében,
örko,*áryrot a feliú bekezdéiben meghatá.o"Ótt számlalnildési kötelezettségének eleget

A

Ű

tehessen.

UI. Esyéb rendelkezések
a Vsá..83-§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a közöthik létrejött üzemeltetési megállapodásra és
hatálYba léPett Vsá.,
követően
rendelkezésre utalva rösátili- ltőgy az annak megkotését
nem engedő
illetve az annak végreha]tás aíat síorc 58Da]8. g.27 .) Korm. rendelet eltérést
rendelkezéseit maguk ra nézv e kötelezőnek tekintik,

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

fizetett
Yíziközmű-szolgáltató felhívja az Etlátásért feletős figyelmét, hogy az áItala
és azt
kezelni,
bérleti dtlat a vszt. ia.§-a alapjái az ónkormányzat köteles elkrilönítetten
céTlára
kizá$őlag a viziközmű Óit.rrt8, ftnanszírozására - ideértve a víziközmű fejlesáés
fel,
;gJryu"ir.tt hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja
10.1

A

bek-re, amely szerint az
szolgáltató vtal az ssna3. (II.27.) Korm, rendelet,5z,s t:l
megszegése esetén aíűvatal20
Eltátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terj edő birságga| sújthatja,

A

/

hogy a VÍziközmŰ-szolgáltató
A fentiekre tekintettel az ónkormányzal kótelezettséget vállal,
ellnilÖnítetten kezeli'
betartásával
a{iat aköltségvetésre iranyuto szaÚlyok
ákal fizetútbérleti
és azt csak célhoz kötötten

használja fel,

rögzitik, hogy a v9a z_l § (3) bek_e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabá iyozásrautalva
Úerződés iÉnnállása alatt az Ellátásért felelŐs
víziközmű fejlesáéséről a bérieti tizemeltetési
foglalt különös szabálYokat' tavábbá az
köteles gondoskodil;. nem értve avsÁ.3'.§-ában
a iulajdonát képező víziközmúvek
Onkorrnányzatot, ,nint tulajdonost terheiik
vagyonbiztosítási kötelezettsége,
(ideértve azűzemelteíési szerződést is) származó
I1.1 szerződő felek a jelen megállapodásból
fis.g99n kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvftakía niÁe, a hitáskori szabáiyoktor
i Miskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá,
Miskolci Járásbíróság

".gr

utalvaaYszt' 83'§ (1) bekI2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitőmegállapodásbaryJovábbá_
nem szabáIyozatt kérdésekre
íe _ azáltaluk korábban megkotott ureÁettőtesi szerződésben
az st7zon. GI.27.)Korm. rendelet előírásait akalmazzák.
nézvea Vszt.,
'atamint
foglaltak ügyleti akaratunknak
A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, bogy az abban
mindenben megfelel.

Miskolc, 2OI3. április
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