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zol gáI tató

az alábbi feltételek szerint,

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
hogy közöttük 2011.11.30. napján ,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerzőóő felek rögzitik,
-*
ónkoőaryrot közigazgatási teruletén használatba vett vízikÖzművek
szerződé§, jott létre
üzemeltetéséreésvizikőzmű-szolgáltatásellátására,

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

megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
hásznált, az Ettátásért felelős közigazgatási területén található
ázolgáltatá.
ví zikoz-műv ek a víz i kö zmű _ s z o lgál t at a cégaiaj donat képeáék.
megkötésekor hatályos jógszabályiátoirasomak

a

.oi*

léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatályba
2073.
viziközmű-szolgáltatáúot ,ioto 2OII. évi CCIX. w. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amely
az
EIIátásért
január t. napjáál kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alaPján
qruurtulajd'Ónába adta avizlkőzmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nem érrge az
ún. rendszerfirggetlen viziközmű,elemeket.

Felek rögzítik, hogy a Vízikönnű-szotgákató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezeÁégének eieget téve ?. 2Ol3. január 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőkonryben dokuáeftálta az Ónkormányzat részérekiadott vizlkózmővektárgyát, illetve
"ŰŐu"ut
a szolgáItatónál fennállő nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizikőzművekre
vonatkoztatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabályozzák a vizikÖzmŰszolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek

A

has]nilatának jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

altali eszkozhasználat ellenértékét,

napján megkotott "územeltetési,
4.1 Túindezekre tekintettel szerződő fetek a 2011,11,30,
fenntartva, azt megerősítve
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat
ki.
,rrrraazr"ket azalábbi tartalmi elemekkel egószítik

jogviszonnyal történő kiegészítése
II. üzemettetési szerződés bórleti
územeltetésimegállaPodásuk időtartarrára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott
jogviszonyt létesítenek az
a Vsá. 29_3;§_ában szabályozott ú;. uerteti üzemeltetésiáltal használt víziközművekre
ónkormanyzar tulajdonát képező és a iírtkormű-szolgókató
nézve.
5./

*o\.jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű_eszkó zőket, illetve
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely melegyerit ?..kiadási
mellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értétkeuu i"r.n szárződéí i sz.

A

tartalmazza.
alatt _ a Vszt, 3l,§_ában foglalt
Vízikózmű_szolgáltató abérletijogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *'.'gr.bro.n - u, uiűi bekezdésben
az Ónkormányzat r észére6.1

A

rendelhető ellátási terÜleten

.l A bérleti díj mértékemegegye zik az Eltátásért fetelőshöz 5 %-ával,
nettó szolgáltatási díj
található felhasználóktól beszú átárgyévi
7

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Viziközmű-szotgáttató
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon u"ttit to,"les .egfiáni az Ónrul;rmányzat
lt számlá4 a al apj án,
a gszab ályotnat m egfel elő en kiál ít ott é s kózö
1

1

napon belül írásban köteles nyilatkozni az
A, Víziközmű_szolgáttató a tárgyévet követő 90
teniletén található felhasználóktól
ónkormányzat részére,bogy az Ont iÁanyzat eliátasi
(díjtomeg kÖzlés) annak érdekében'hogY az
milyen mértékti rrowáftuű dijat szeden be
számlaküldési kotelezettségének eleget
ónkormányzar a feníi bekezdésben meghatáro"Ótt
tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és u_vr1 83.§-barr foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottuk létrejott üzemeltetési
kÖvetően hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezé... .rtuúu rögzítik, bőgy az annak megkótését
(tlzl) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakregr"t"]o*Űat r|arc 58l20I3.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapitják,
hatá$oJ jogszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdés"i.,énézvá a mindenkor
irányadónak.

figyelmét, hogy az általa fizetett
Víziközmű_szotgákató felhívja az Eltátásért felelős
elktilonítetten kezelni, és azt
bérleti dijat a v.x. Ű.s -a alapján az Ónkotmányzal köteles
ideértve a vizikÖzmű fejlesztés cé[lára
kizárőlag a vizlkoz:mű r"jr.rx3, ftnanszírozására
is _ használhatja fel,
igervu"ir.,, hitellel osszeiuggő adósságszolgálatteljesítését
10./

A

-

szolgáltató utal az 58/2aB. GI.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
EilátáJért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő birsággal sújthatja,

A

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgákató

áhal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilonítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

(3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik, hogy a Vszt. 29.§
Ellátásért felelős
az
viziközmő fejlesxéséről a bérieti i.rzemeltetési szerzódés fennállása alatt
az
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt kulonos szabályokat, továbbá
vízikÖzművek
képező
mint tulajdonost terhelik a tulajdonát

ónkorűányzatot,

vagyonbiaosítási kötelezettsége.
II.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra ié.r", a hatáskori szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskolci Íar?sbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá.
Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83. § (1) bekíe _ az általuk korá,b6an megkötött üzemeltetési szerződésben nem szabályazott kérdósekre
nézve a Vszt., valamint az 58l2aB. GI.27.)Korm. rendelet előírásait alkalmazzík.

l21

A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, hogy az abban foglaltak Ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.
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