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az alőbbt feltételek szerint,

I. Etőzmények, bevezető rendelkezések

felek rögzittk,hogy közöttük 201 I.12.I2.. napján,,Üzemeltetési, kÖzszo|gáltaÍási
teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,,jtlu létre Íz Óimőarryrot közigazgatási

1,1 Szerződő

üzemeltetéséreésvíziközmű-szolgáltatásellátására.
megállapodás
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásul_1 .a megkÖtésekor

*.gkátJ*"to. rrutavo.]igr ráaaryibaírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés
a szolgáltatás ,oi* használt, az Ettátásért felelős közigazgatási teniletén található

,ri"ito"átiro ek a Vízikönnű_szolgáltató cégwlajdonát képeáék.

megkötését követően hatáIyba lépett a
3.1 szerződő felek megátlapítják, hogy a szerződésük
(Vsx.), illetve annak 79.§-a, amelY 2013,
vizlközmű_szolgáltatáíot ,)oio zat{. evicclx, w.
a hivatkozott törvény köteleó rendelkezése alaPján az EIIátásért
ide nem értve az
"apiaiatk""drre,
jríitartuhjdánába
adta avaikozmű-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket,
"ún.
rends"Órfu ggetlen v íziközmő-elemeket,

j;;;-i.

Felek rögzítik, hogy

a

yíziközmű-szolgáItató

a feryi

bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi

részérekiadott vízikazművektárgYát, illetve
:"iirato^v-7u.n aoári."teiá az )nkormányzat
értékét.(továbbiakban: kiadási
azo.<nak a ,rotgiiatanil fennálló n}ilvántartási
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

a vizikőzművekre
törvényi rendelkezés követke zlében szükségessé vált, hogy
felek szabálYozzik a víz|kÖzmŰ'
vonatkoáatott tulajdonj og váItozására tekint ettel szátződő
vízikÖzművek
ellátása éráekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt
A

szalgáltatás
altali eszkoz\lasználat ellenértékét,
használatának iog"irot, illetve a víziközmű-szolgáltató
,ralamint a hasrnálati j ogviszony egyéb tartalmi el emeit,

/

napján megkotott "üzemeltetési,
4./ Mindezekre tekint ette| szerződő felek a Z0I1,12,I2,
fenntartvq aú, megerősíwe
közszalgáltatást *".."oaeru"n" foglalt megállapodásukat
,."rraűruket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
történő kiegészítése
j
Ir. tizemeltetési szerződés bérleti ogviszonnyal
megállaPodásuk időtartamára

izeme|tetési
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött
jogviszonyt létesítenekaz
a Yszt. 29,3!§_ában szabályozott ú;. berteti üzemeltetésiiútal haszná]t vízikÖzművekre
ónkarmányzar tuhjÁnát képéző és a--Úziknzmű-szolgáltató
5./

nézve.

A

illetve azok. jelen megállapodás szempontjából
(mely *egegy"rit ..u...t<iáaasi jegyzőkönyvben feltüntetett

bérletbe vett vízikö zmő-eszkőzöket,

releváns ügyleti

Űue,

jegYzőkÖnYv
szárződéí il sz. mellékleteként nevesített kiadási
nyilvántartási értékk-eu
"l.r.i,
tutalmnz,za.

jogviszony fennállása alatt - a Vszt. 3l.§-ában foglalt
AVíziközmű-szotgáttató a bérleti
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek áör.r.ro." - * uiűrbekezdésben
6.1

az Ö nkorm arty z at

ré szére,

rendelhetó ellátási tenileten

díj mértékemegegye zík az Eltátásért feletőshÖz
dij 5 %-ával,
^bérleti
felhasználóktól beszáett tárgyévinettó szolgáltatási
található
7.1

éves bérleti díjkénta tárgyévet
szerződésszerű bérleti őíjat a Víziközmű-szolgáItató
o*o;-ányzat szerződésszedí és a számviteli
követő 180 napon u.rt r r.t,.r., *"gn""t;
kiállítótt és kozolt számlája alapján.
;"gr*uavomát megfelelően

8.i

A

*

köteles nyilatkozni az
tárgyévet követő 90 napon belul Írásban
eliátási teniletén található felhasználóktól
ónkormányzat részére, hogy az onioÁáyr"r
(díjtomeg kozlés) annak érdekében'hogY az
milyen mértéhi,ritgáttuá díjat szedett be
eleget
a fetiti bekezdésben *.gt utero"Ótt ,"a*laküldési kÖtelezettségének

A

yíziközmű-szolgáltató

a

ónkormányzat

tehessen,

III. Eryéb rendelkezések
megállapodásra,és uJ*T .83'§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottiik létrejott üzemeltetési
megkótését követően hatálYba léPett Vszt,,
rendelkezésre utalva rögzítik, hogy a" annak
(II-27) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakregr"t.]ia.aiat s|arc 58l2OI3.
tekintik,
rendelkezéseit magrikr a nézve kotelezőnek
hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják,
tekintik
nézrő a ,,'irrdenko. hatáyos jógszabáyok rendelkezéseit

szabályozott r<eraosJr<ri
irányadónak.

figyelmét, hogY az általa fizetett
Viziközmű_szolgáItató felhívja az Eltátasérr felelős
kÖteles elktilÖnítetten kezelni' és aá
bérleti díjat a Vsa. r's 5-a alapjál az-Ónkormányzar
ideértve a vízikÖzmő fejlesáés céljára
klzárő|ag a vizko)|mű úr.ote, _finanszkozására
is _ használhatja fe1.
igénybe vett hitellei or*r"higgo adósságszolgátatteljesítését
10./

A

-

Korm. rendelet.5Z§ t:l bek-re, amely szeint az
szolgáItató uta| az 5sl20l3. (II.27.)'foglalt
kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
Etlátásért felelőst a fenti bekezdésben
millió forintig terjedő birsággal zujthatja,

A

/

kötelezettséget vállal, hogy a YÍzikÖzmŰ-szolgóltató
betartásával elhilÖnítetten kezeli,
ákal fizetettbérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok
és azt csak célhoz kotötten használja fel,

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat

hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik,
fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
víziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt ktilÖnÖs szabálYokat , továbbá az
köteles gondoskodni, id. nem értve a Vsá. 30. §-ában
iulajdonát képező víziközművek
tulajdonost terhelik

önkormányzatot,

mint

a

vagyonbiaosítási kötelezettsége,
szerződést is) származó
szerződő felek a jelen megállapodásból (ideéftve azüzemeltetési
alávetik magukat a
kÖlcsÖnÖsen
fis.s99n
esetleges jogvitákra nérr", a iataúori szabáiyoktól
illetékessége alá.
Miskolci Járásbíróság vagy aMiskolci Törvényszék kizárÓlagos

I|,l

utalva a Vszt. 83,§ (1) bekl2.1 Szerződó felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá nem szabálYozom kérdésekre
íe _ az általuk korábban megkötött tizeáelteta si szerződésben
rendelet előírásait alkalmazzik,
nézvea Vszt., valamint az sg7zo3. QI.27.)Korm.

A jelen szerződést

megértve azzal irfukalá,hogyazabbanfoglaltakügyletiakaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 20|3. április
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