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az alulirott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint,
I. Előzmények, bevezető rendelkezések
T.! Szerződő felek rögzitik, hogy kozottük 201l.U,.29. napján,,Üzemeltetési, kÓzszolgáltatási
vett vizikÖzművek
szetződés,, jott létre á, ónkoűányzat közigazgatási teruleténhasználalba
üzemeltetésére és viziközmű-szolgáltatás ellátására,

fentebb említett megállapodásuk a megállapodás
megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
megkötésekor hatályos jógszabályiótoirasomak
-használt,
M Ellátásért felelős kazigazgatási teniletén található
a izolgáltatás ,oi*
vízikozműv ek a vizikózmű_szolgáltató cégliajdonát képeáék.

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatályba léPett a
viziközmű-szolgáltatáúol szólo }OIL évi CCIX. tv. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY 20L3.
január t. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
qaaartuhjdánába adta a víziközmű-szolgáhatáshoz rendelt vízikózműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfuggetlen viziközmű,elemeket.

Felek rőgzitik, hogy a Víziközmű-szolgáItató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezettségének eieget téve 7. 2013. január 0l. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőkönyib.n dokuáentálta az )nkormányzat részérekiadott víziközművektárgYát, illetve
LŐt"ut a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

A

törvényi rendelkezés következtében szükségessévált, hogy

a

vizlközművekre
a vizikÓzmŐ,
felek
szabá|Yozzák
szerződő
vonatkoztatott tulajdonjag vákozására tekintettel
vízikÖzművek
szolgá,ltatás ellátása éráekébenaz önkormányzatak tulajdonába kerúlt
has]nálatának jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltatő áLltali eszkozhasználat ellenértékéq
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

/

4.1 lvIind,ezekre tekintettel szerződő felek a 201,1.11.29. napján megkotott ,,Üzemeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerző{ésiketazalábbitartalmielemekkelegészítikk,l,
II. Üzemettetési szenődés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
időtartamára
yszt. zg-T.§-aaan'sza{ályozot ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
vízikÖzművekre
bnkormányzat tilajdonát képáző és a Yíziközmű-szolgáltató által használt
nézve.
megállapodásuk
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott üzemeltetési

a

bérletbe vett víziközmű-eszkö zőket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltüntetett
jegYzőkÖnYv
n}ilvántartaiíerte*el) a jelen szárződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

tartalmazza.

foglalt
Víziközmű*zotgáttató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Vsá. 3l.§-ában
bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek mJgfelelőe n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves
6.1

A

az On kor m arty z at r észére.

bérleti díj mértékemegegyezlk az Ellátásért feletőshöz rendelhető ellátási terÜleten
található felhasználóktól beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %_ával.
7.1

A

tárgYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szotgáttató éves bérleti díjkénta
kávető l80 napon beltil koteles megfizetni az Ónkormanyzat szerződésszeni és a számviteli
jogszabályotnát megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.

követő 90 napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáltató a tángyév_et
-;
Onkormanyzar ellátási területén található felhasználÓktól
onkormárnyzat r{szére, hogy
milyen mórteni szolgáltatáú díjat szedett be (díjtcimeg közlés) annak érdekében, hogy az
örk*.ary*t a feníi bekezdésben meghatározott számlaküldési kötelezettségének eleget

A

tehessen.

IIL Egyéb rendelkezósek
létrejött tizemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83-§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzítik, hogy az annak megkötését követően hatálYba léPett Vsá.,
illetve az annakvégrehaJtásarol sioto 5sl20l3. (It.27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
9.1 Szerződő felek a közöttük

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

Vízikozmű-szolgáItató felhívja az Etlátásért felelŐs figyelmét, hogy az általa ftzeteI|
bérleti dijat a Vszt. 18.§_a alapján az Ónkormányzal köteles elkiilönítetten kezelni, és aá
kizárőlag a viziközmő fejlesztés ftnanszirozására - ideértve a vizikózmű fejlesztés céljára
igénybeiett hitellel osszehggő adósságszolgá|atteljesítését is - használhatja fel10./

A

/

az
szoígákató uta: az 58l20l3. (lI"27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek_re, amely szerint
a}{ivatal20
Elhtáűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja,

A

A fentiekre tekintettel az ónkormányzal kötelezettséget vállal, hogY a VÍzilózmŰ-szolgóltató
álta1 fizetett

kezeli,
bérleti díjat akoltségvetésre irányuló szabályok betartásával elkÜlÖnítetten

és azt csak célhoz kötötten

használja fel,

a Vsá. 29-§ (3) bek-e szerint a
Szeruődő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy
az Ellátásért felelős
vizikózműfejlesztéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt
szabálYokat, továbbá az
koteles gondóskodni, ide nem értve a Vszt. 30.§-ában foglalt lnilonos

ónkorűrtyzatot, mint tulajdonost terhelik

a

tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége-

felek a jelen megállapodásból (ideérlve azüzemeltetési szerzÖdést is) származó
kölcsönÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nérr", a liataskori szabályoktól fiiggően
Miskolci Jarásbíróság vagy aMiskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá.
11.1 Szerződő

a Vszt, 83,§ (1) bekSzerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva
íe _ az általuk korábLan *.gtotott uzeáehetési szerződésben nem szabálYozott kérdésekre
nézvea Vsá., valamint az sg7zots^ (l|.27.)Korm. rendelet előírásait alkalmazzálk1.2.1

A jelen szerződést megértve azzal irtuk a!á, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc, 20|3. április
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