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az alulirotthelyen és napoq az alábbi feltételek szerint.

I.

Etőzménye§ bevezető rendelkezósek

napján,,Üzemeltetési, közszolgáltatási
Szerződő felek rögzitik, hogy közöttük2OTI.12.27.
használatba vett víziközművek
teruletén
kőzigazgatási
jott
Onkormányzat
létre az
szerződés"
üzemeltetésére és víziközmű,szolgákatás ellátásara.

|.l

fentebb említett megállapodásuk a megállapodás
megkötésekor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkötésekor
a szolgáltatás során használt, az EIIátásért felelős kazigazgatási területén található
vizikőzművekaVizikónnű-szolgáltatócéglulajdonátképezték-

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

3.1 Szerződó felek megállapitják, hogy a szerződésük megkótését követően hatályba lépett a
vizikőzmű-szolgáhatásról szóló 20IT. évi CCIX. W. (VsX,), illetve annak 79.§-a, amely 2al3januar 1. napjáól kezdve, a hivatkozott törvény kOtelező rendelkezése alapján az Ellátásért
ide nem értve az
felelőstulajdonába adtaavizlközmű-szolgáItatáshoz rendelt víziközműveket,
ún. rendszerfuggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rőgzitlk, hogy a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kötelezettségének eleget téve ?. 2013, januar 01. napján kelt ún. vagyonkiadási

egyzőkönyvben dokume ntálta az Onkormányzat részérekiadott vizlközmővek tárgyát, illetve
szolgáItatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
a"oknuk
j egyzőkönyvnek nevezve)
j

A

a

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizikőzművekre
vonatkoáatott tulajdonjag váhozására tekintettel szerződő felek szabályozzák a viziközmŰszolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába került víziközművek
használatának jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató altali eszkOzbasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

/

4.1 lvItndezekre tekintettel szerződő felek a 2071.t2.27. napján megkotofi ,,Územeltetési,
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésiket az alábbi tartalmi elemekkel egészítikki.
II. Üzemeltetési szerz ődés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött územeltetésimegállapodásuk időtartamára
a Vszt. zg-zt.§-aaan szabályozott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
tulajdonát képező és a Vízikózmű*zolgáltató által használt víziközművekre
nézve.
5./

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben felttintetett

A

bérletbe vett víziközmű-eszközöket,

nyilvántartesi ertottel)
tartalmazza.

a

jelen szerződés 1, sz, mellékletekéntnevesített kiadási jegYzókÖnYv

Víziközmű-sztltgáttató abérletijogviszony fennállása alatt - a Vszt. 3l.§-ában foglalt
rendelkezéseknek megfelelően - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bórleti dijat ftzet
az Onkorm ány zat részére.
6.1

A

7.1 A bérleti díj mértékemegegyezlk az Ellátásért felelőshaz rendelhetó ellátási területen
találhatő felhasználóktól beszede,tttárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 Yo-ával.

8./ A szerződésszerű bérleti dijat a Vízikdzmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárgyévet
követő 180 napon belül köteles megfizetni az Onkarmartyzal szerződésszerú és a számviteli
jagszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.

A

llízikózmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belül írásban köteles nyilatkozni az
ónkormányzat részére,hogy az Ónkormánymt ellátási területén található felhasználóktól
milyen mértekti szolgáltatási díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
óikormányzat a feűi bekezdésben meghatározott számlaküldési kötelezett§égének eleget
tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
9.! Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzítik, hogy az annak megkOtését követően hatályba lépett Vszt.,
illetve az annak végrehajtásáról szóló 58l20l3. g27) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban nem
szabáÍyozott kérdésekrenézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

A

Vízikózmű-szolgáltató felhívja az EIIátásért felelős figyelmét, hogy az áItala fizetett
bérleti dijat a Vszt. 18.§_a alapján az Onkormányzal köteles elktilonitetten kezelni, és aá
kizárőlag a viziközmű fejlesáés ftnanszirozására - ideértve a vizikőzmű fejlesáés céljára
igénybe vett hitellel összefiiggő adósságszolgálat teljesítésétis - használhatja fel.
10./

-

/

szolgáltató utal az 58l20I3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő birsággal sujthatja.

A

tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a YÍziközmŰ-szolgáltatÓ
általfizeteltbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával ellailÖnítetten kezeli,
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

A fentiekre

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Yszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
vizlközmű fejlesxéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt krilonos szabályokat,továbbáaz
tulajdonát képező viziközművek
ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

vagyonbiaosítási kötelezettsége.

Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nézve, a hatásköri szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Miskolci iarásbíróság vagy aMiskolci Törvényszék kizárólagos illetékessége alá.

ILl

jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá * utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk korábban megkotött üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve a Vszt., valamint az 58l2O13. (II.27.) Korm. rendelet elŐÍrásait alkalmazzák.
I2.1 Szerződő felek

a

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

Miskolc, 2013. április
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Ficsor Miklós
vezérigazgatő

