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Előzménye§ bevezető rendelkezések

naPján ,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzitik hogy közöttük2an.02.15.
uozígazgatási teruleten használatba vett vízikÖzművek
szeruődés,, jattlétre"az óimőaryrot

üzemeltetésére és víziközmű_szolgáltatás

ellátásara.

emlÍtett megállaPodásuk.a megállaPodás
Szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb
rnegkÖtésekor
ráuatyihakásoknak megfelelt, továbbá a szerződés
megkötóser.o, rrutaryorligr
'hÁznáIt,' az iuararer'
táerus közigazgatási terÜletén található

2.1

szolgáltatás .oi*
,ir^uarÁuvekaVíziközmű_szolgákatócégtulajdonátképezték.

a

megkÖtését kÖvetően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük
w. (Vsx), illetve annak 79.§-a' amelY 2013'
viziközmű-sza|gáltithr?or Joio zot{. évicctx.
az Ellátasért
a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján
januar l. napjától t
nem értve az
ide
"ao.,
adta a'vizikőzmú-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket,
felelőstulajdonába
"ún.
rerrds"Órfu ggetlen v izikőzmű,elemeket,

hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-szolgáltűó a feryi bekezdésben
január Ol,_.napján kelt ún,. vagyonkiadási
kótelezettségének iÍ"gJ téve 7 voís
vízikÖzművektárgYát' illetve
jegyzőkönyvben ooúá entáIta az }nkormányzat tészérekiadótt
értékét.(továbbiakban: kiadási
azoknak * ,rrtőíi"iiijt fennálló nliilrrántu,tári
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

vált, hogy a víziközművekre
törvényi rendelkezés követke zíébenszükségessé
sierződő felek szabá|Yozzák a vízikÖzmŰvonatkoáatott turajaonj ag váItozására tekint ettel
víziközművek
érJekébenaz ootor*any zatok tulajdonába került

A

szolgáltatás ellátása
haszná|atának jogcímét,illetve a vizikőzmű-s"Őlgáltatő
elemeit,
,ruiu*lot a hasinílati j ogvi szony egyéb tartalmi

altaii eszkÖzhasznáIat ellenértékét,

/

megkötÖtt ,,Üzemeltetési,
4.1 lúindezekre tekintettel szerződő felek a 2at2.02.15. napján
azt megerősítve
fenntartva,
közszolgáltatási szerződésben' fogtalt megállapodásukat
gészitik l.".
szerz ő désaket az alábbi tartalmi el emekkel e

kiegészítése
II. Üzemettetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő
megállapodásuk Ídőtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott Üzemeltetési
jogviszonyt létesitenek aZ
a Yszt. 29_31.§_ában szabályozotí ún, bérleti územe|tetési
által használt vizikazművekre
ónkormányzar tulajdonát képőző és a trríziközmű-szolgáltató
nézve.
5,/

jelen megállapodás szernpontjából
bérletbe vett vizikö zmű-eszkózöket, illetve azok.
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezlk ,u _ ,kiadási
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értékkeuu i"r"" szárződéJ i-sz. mellékleteként

A

tartalmazza.

_ aYsrt,31,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek -.'gf.l"lő" n - az alaUbi bekezdésben
az Ónkormányzat részére.
6.1

7

A

ellátási teruleten
.l A bérleti díj mértékemegogye zlk az Eltátásért fetelŐshöz rendelhető

találhatőfelhasználóktól

beszúentárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 Yo-áva|

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerzódésszerű bérleti díjat a Vízilazmű-szalgákaíó
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon uettit totetes megfizetru az Ónkirmányzat
szám|á1 a alapj án.
j i gszab ályo tnat megfel el ő en kiál l ított é s ko zolt

belül Írásban köteles nyilatkozni az
vízikozmű_szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon
ónkormányzat eilátási területén található felhasználÓktÓl
onkotmányza, ,erri{",
annak érdekében, hagy az
milyen mértélní,roryátutíri díjat szedett be (díjtomeg közlés)
rrirrrlalcildési kötelezettségének eleget
ónkormányzat a fetitt bekezdésben meghatar orőtt

A

*;;';,

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
foglalt
és uJr1
.83-§-ban
9.1 Szerződő felek a kozottük létrejott üzemeltetési megállapodásra
Vszt,,
lépett
hatályba
kóvetően
rendelkezésre utalva rögzitik, hőgy az annak megkotését
rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakvégreha]tásaiat siarc 58l2}l3. (llzl.) Korm.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
szabályazott kérdésja-ené"uéa mindenkor hatályos

irányadónak.

hagy az általa fiZetett
Vízikózmű_szolgáltató felhívja az Ettátásért felelős figyelm_et,
elkrilÖnítetten kezelni, és azt
bérleti díjat a v*a. Ű.§ -a a|apján az 1nkormányiat kÖteles
ideértve a vizikÖzmű fejlesztés céljára
kizárőlag a vízlközjmű r.lr"rae, ftnanszirozására _
fel,
igZ,vu.i.,t hitellei ciss refuggő adósságszolgáIatteljesítését is használhatja
10./

A

Korm. rendelet .5z § t:l bek-re, amely szerint az
szolgáItató utal az 5812013. (II.27.)'foglalt
kötelezettség megszegése esetén a lÜvatal 20
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben
millió forintig terjedő birsággal sújthatja,

A

/

A fentiekre tekintettel az ónkormanyza, kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szolgákató
kezeli,
betartásával elktilonítetten
ákal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irány,rrló szabáiyok
és aztcsak célhoz kótotten használja fel,

hogy a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik,
Énnállása alatt az Ellátásért.felelős
vízíközműfejlesztésérőla bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt klilonos szabálYokat ' továbbá az
koteles gondoskodni, ide nem értve a Vszt. 30.§-ában

onkormányzatot,

mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
(ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
1I.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból
figgően kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra ;;::zve, anltast ori szabáiyoktól
uMiskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá,

Miskolci Járásbíróság ,ugy

utalva a Vsá, 33,§ (1) bekl2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitőmegállapodásban, továbbánem szabályozott kérdésekre
re _ azáltaluk korábban megkötött uzeÁehaesi szerződésben
rendelet előírásait aka|mazzálk,
nézve ayszt.,,ralamint az sg7zorc. $I.27.)Korm.

ügyleti akaratunknak
A jelen szerződést megértve azzal iítuk alá, hogy az abban foglaltak
mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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