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képviseletében: Tímár Herbert polgármester
mint eltátásért feletős éslvagy önkormányzat

másrészről BORSODVIZZ*I,

3527 Miskolc, Tömösi u. 2,
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rcfi"islreteUen: Ficsor Mikló s v ezérígazgatő
mirt v i z i kö zmű - s z o l gál tat ó

azalulirotthelyenésnapon,azalábbifeltételekszerint.
I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
1.1 Szerződő felek rőgzitik,hogy közöttük20l1.1t.2g.
teruleté n használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, iatt rct ,"'* Óhrorőrin yrot iorigazgatási
üzemeltetéséreésviziközmű-szo|gáltxásellátásara.

megállapodásu|.1 rnegállapodás
2,1 Szerződő felek rögzitik, hogy a fentebb említett továbbá
a szerződés megkötésekor

előírásoknak megfelelt,
megkötésekor hatályos jogszabalyi
'hásznáIt,
az iuararer, teteru' kőzigazgatási terÜletén található
.oi*

a szolgáltatás
iiritorÁuvekayíziíózmű_szalgáltatócé$ulajdonátképeaék.

megkÖtését kÖvetően hatálYbaléPett a
3.1 Szerződő felek megáliapttjÉlk, hogy a szerződésük
w. (Vsx,), illetve annak 79.§-a, arnely 2013.
viziközmű-szalgáltatáJrot ,ioio 2011. évi CCIX.
alaPján az EIIátásért
január 1. napjától ke"drre, a hivatkoá törvény kötelező rendelkezése
rendelt víziközműveket, ide nern értve az
felelőstulajdonába aóta aviziközmű-szolgáltatáshoz
"ún.

rends"Órfuggetlen viztközmű-elemeket,

Felek rögzitik, hogy a
jegyzőkönyvben

azoknak

j

u

llíziközmű_szolgdltató

a fe{i

bekezdésben hivatkozott törvényi

illetve
aoÜri.nta7ia az onkor*ányzat részérekiadott viziközművektárgYá*,
kiadási
(továbbiakban:
,roÍ§am*iat fennálló nyilrrá.rturtá.i értékét,

egyzőkönyvnek nevezve)

hogy a viziközművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségess é vált,
sierződő felek szabá|Yozzák a vizikazmŰvonatkoúatott tulajáonj og váltazására tekint ette|
kenilt víziközművek
ellátása éráekébenaz önkormányzatak tulajdonába

A

szoigáltatás

a

vizikőzmű-szoigáltató
uuiu*int ahasinílati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,
használatántrk jogcímét, illetve

altali eszkozhasznáIat ellenértékét,

/,

megkotott
"Uzemeltetési,
4.1 ]V ílndezekre tekint eítel szerződó felek a 2011,T1.29. napján
fenntartva' azt megerősítve
kozszolgáltatási szerződésben' foglalt megállaPodásukat
ki.
szerződésiket az alábbitartalmi elemekkel egészítik
kiegószítése
II. üzemeltetési szerződés bérteti jogviszonnyal történő
megállaPodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött izemeltetési
jogviszonyt létesíten_ek_az
a Vsá. zq_ti.§_auan'szaíályozott ún. bérleti üzemeltetésiáhal használt víziközművekre
onkormfuryzar rulajdonát képező és a víziközmű,szolgáItató
5./

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmő_eszközőket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns tigyi.ii értékét(mely megegyezik a náaasi
nevesített kiadási jegYzókÖnYv
nyilvántartási értékkel) a jelen szerződéí i-sz. mellékleteként

A

tartalmazza.

aYszí,3l,§-ában foglalt
Vízikózmű-szolgáltató abér|etijogviszony fennállása alatt meghatározott éves bérleti dijat ltzet
rendelkezéseknek megfelelőe n - az uiaűai bekezdésben
6.1

A

az Ónkormány zat részére.
7

ellátási teruleten
.l A bérleti díj mértékemegegye zik az Etlátásért feletőshöz rendelhető
oÁ_ával

taláIhatőfelhasználóktól

beszed eíttérgyévinettó szalgáItatási díj 5

yíákozmű-szotgáltató éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszerú bérleti dijat a
szerződésszení és a számviteli
követő rso napon Úelul koteles megfizetni a, ÓnŰ*anyzat
jogszabályomát megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján,
az
yíziközmű_szolgáItató a tárgyévet követő 90 napon belül írásban köteles nyílatkozn
található felhasználóktól
onkormányzat részére,hogy az ónkormanyzar eliátási területén
annak érdekében, hogy az
milyen mértéktí,robáttutíri díjat szedett be (díjtomeg közlés)
kötelezettségének eleget
onkormányzai u fuű bekezdésben meghatár orótt ,ri^laküldési

A

tehessen.

Itr. Egyéb rendelkezések

a.Vsá. 83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottiik 1étrejott üzemeltetési megállapodásra_és
követően hatályba lépett V,t::
rendelkezé*." ,riutrru rőgátik, higy az annak megkotését
rendelet eltéréstnem engedő
unnit. i,egr"h;fiásá;at síarc 58l2OI3, @,27.) Korm.
illetve

*

rendelkezéseitmagukranézvekötelezőnektekintik,

megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a
jógszabályok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdése-kró nézve a mindenkor hatályos
irányadónak.

hogY az áita]lafizetett
Víziközmű-szolgákató felhívja az..Eltátásértfelelős figyelmét,
elkülönítetten kezelni, és aá
bérleti díjat a Vszt. Ű.§-u alapján az Onkormányial köteles
a vizlközmű fejlesztés céljára
kizárőlag a víziközmű fejlesáés ftnanszirozására - ideértve _
fel,
igZrvu"i"" hitellel osszeiuggő adósságszolgálatteljesítését is használhatja
10./

A

bek_re, amely szerint aZ
szolgáltató úil, az 5812013. (11.27.) Korm. rendelet,52§ t:l
20
kötelezettség megszegése esetén a Hivatal
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben rogruh
millió forintig terj edő bir sággal sújthatj a,

A

kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szolgáItató
elktilonítetten kezeli'
akoltségveté*" i.i.y"ro sraúlyok betartásával

A fentiekre tekintettel az onkormányzat
ákal fizetettbérleti dijat
és azt csak célhoz kötötten

használla fel,

rögzítik, hogy a Vsx, 29,§ (3) bek_e szerint a
Szerződő felek a fenti szabáIyozásrautalva
Ízerződés Ennállása alatt az Ellátásért.felelős
vizlközműfejlesztéséről a bérieti ti""*.ti.t. si
:o s-ában foglalt kúlÖnÖs szabálYokat ' továbbá az
-tert.tit
köteles gondoskod*,lá. n.,n értve a vrrt.
a iulajdonát képező víziközművek
onkormányzatot, mint tulajdonost
vagyonbiztosítási kötelezettsége,
(ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
lI.1 szeruődő felek a jelen megállapodásból
ftggően kÖlcsÖnÖsen alávetik magukat a
esetleges jagvitákía ;i;e, a liatáskori s"auaiyoktól
Tórvénysz ékktzárőlagos i1letékessége alá,
Miskolci Járásbíróság-"^i,

"Miskolci

(1) bekjelen kiegészitőmegállapodásban,.íovábbá - utalva a Vszt. 83'§
kérdésekre
szerződésben nem szabálYozott
re _ azáltaluk korábban megkotott i:zeÁetátesi
rendelet előírásait alkalmazzák.
nézvea Vszt., uutu*int az ss7zo3. (II.27.)Korm.
I2.1 Szerződő felek

a

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

Miskolc,2013
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