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Mikló s v ezérigazgatő
-

1

tepvÚLteteUen: Ficsor
mint v ízi kö zmű- s z ol gáltat ó

az alvlirotthelyen

és napon,

az alábbi feltételek szerint.

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
kÖzszolgáItatási
L.l Szerződő felek rögzitik,hogy kozofink2}l2.al.05. napján,,Üzemeltetési,
vízikÖzművek
vett
használatba
teruíetén
szerződés,, jőtt|&r;;z óik őanyrot iorigurgutasi

üzemeltetésereésviziközmű-szol,gáItatásellátására.
megállapodás
2,1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásu\.a
megfelelt, továbbá a szerződés rnegkÖtésekor
megkötésekor hatályos jogszabályi
-tur"nált, előírásoknak
az Eltátasért táuas közigazgatási terÜletén talalható
a szolgáltatás *oi*

iirrtoi*tivekaVíziközmű_szolgáltatócéggllajdonátképeáék.

megkÖtését kovetően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapítj ák, hogy a szerződésük
(Vsx.), illetve annak ]9,§. u, amely 2013'
vízlközmű-szolgáltatár"ror ,)oio zatf. eviccx. w.
köteleó rendelkezése alapján az EIIátásért
:"rra.-r. napjáiol ke"drre, a hivatkozott törvény rendelt víziközműveket, ide nem érwe az
jiirtartulajd'ónába adta avizlközmű-szolgáltatáshoz
"ún.
rendszerfiiggetlen v iziközmú- elemeket,

a fe{i

bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
januar 01. .napján kelt ún,_ vagyonkiadási
kötelezettségének ii"g"t téve 1. zo|s
j"evia6^űaen dokuűe ntálta az ónkormányzat részérekiadott vizlközmővektárgYÍ*, illetve
(továbbiakban: kiadási
azaknak a szotgittitóruál fennálló nyilrrárrtu.tá*i értékét.

Felek rögzitlk, hogy a

j

egyzőkönyvnek

Víziközmű-szolgáItató

nevezve)

uizlközművekre
törvényi rendelkezés követke áében szükségess é váIt, hogy a a vízik'zmŰfelek szabálYozzÍk
vonatkoztatott tulajdonj ag váltazására tekint ette| szárződő
víziközművek
ellátása éróekében az önkormányzatok tulajdonába kenilt

A

szolgáltatás
eszközhasználat ellenértékét,
használatának iog"i*.t, illetve a vízikózmű-szoigáltató általi
valamint ahasiÁati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

4./ IvIlndezekre tekintettel szerződő felek a 20tr2.0l.05. napján megkötott ,,Üzemeltetési,
kazszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve

,/
-

szerzőőésüket azalábbi tartalmi elemekkel egészítikki,

II. Üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyat történő kiegészítóse

tétrEöttizemeltetési megállapodásuk időtartamára
a ysrt. zg-T,§-auan'szabályozot, ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
ónkormanymt tulajdonát képézőés a Víziközmű-szolgáltató áhal használt vizlkÖzművekre
5,/ Felek megállapodnak, hogy a korábban

nézve.

bérletbe vett viziközmű-eszközőket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
(mely megegyezik a kiadási jegyzőkÖnyvben feltÜntetett
releváns ügyleti éítékét
jegYzőkÖnYv
nyilvántartaii erteu<el) a jelen szórződés 1. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

tartalmazza.

Víziközmű-szotgákató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Ysrt. 31.§-ában foglalt
rendelkezéseknek *.gf"1.1ő. n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat ftzet
az Ónkormányzat részére.
6.1

A

tenileten
7.1 A bérleti díj mértékemegegyezik az Eltátásért felelőshóz rendelhető ellátási
oÁ-ával.
találhatő felhasználóktól beszedettíárgyévi nettő szolgáltxási díj 5

8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Yíziközmű-snlgáltató éves bérleti díjkénta targYévet
követő 180 napon beltil koteles megfizetni az Önkormányzat szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.
Víziközmű-szolgáltató a tárgyév,et követő 90 napon belül Írásban kÖteles nYilatkozni az
ónkormányzar ellátási teniletén található felhasználÓktól
ónkormanyzat ré\zére,hagy
milyen mértékűszolgáltatási díjat szedett be (díjtomeg kOzlés) annak érdekében,hogy az
Óri.r*rny*t a feű bekezdélben meghaíározott számlaktildési kötelezett§égének eleget

A

;

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
létrejott üzemeltetési megállapodásra és a Vszt. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögzitlk, hogy az annak megkotésétkövetően hatályba léPett Vsá.,
illetve az annak végrehajtásáről sicita 5sl2013. (TI.27) Korm, rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.
9.1 Szerződő felek a közötti.ik

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
srabá|yorort kérdésekró nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Víziközmű-szolgáltató felhívja az Ettátásért felelŐs figyelmét, hogy az általa ftzetett
bérleti dijat a Vszt. t8.§-a alapján az Onkormányzat köteles elkiilÖnítetten kezelni, és aá
kizárőla§ a viziközmű fejlesztés ftnanszirozására - ideértve a viziközmű fejlesztés céljára
*
igénybe vett hitellel összefuggő adósságszolgáIatteljesítését is használhatja fel.
10./

A

szolgáltató utal az 5812013. (§.27.) Korm. rendelet 52§ (3) bek-re, amely szerint az
20
Elhtáíértfelelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

kötelezettséget vállal, hogy a YÍzikÖzmŰ-szoÍgáltató
szabályok betartásával elktilonítetten kezeli,
irányuló
által fizetett bérleti dijar aköltségvetésre
és azt csak célhoz kötötten használjafel

A fentiekre tekintettel az ótkormórtyzat

(3) bek_e szerint a
Szerzódő felek a fenti szabályozásra utalva rögzitlk, hogy a Vsa. 29.§
víziközmű fejlesaéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
továbbá az
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30. §-ában foglalt kúlönös szabályokat ,
tulajdonát képező vízikÖzművek
mint tulajdonost terhelik

a

onkorűányzatot,

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
(ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a hatásköri szabályoktól fiiggően kölcsönösen
Misko-1ci Íaia*uirorag vagy aMiskolci Törvényszékktzárőlagos illetékessége aláL1.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból

jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk korabLan -.gtotott üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézvea Vszt., valamint az ssjzots. (II.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzÍlk.
12.1 Szerződő felek

a

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

Miskolc, 2Ol3. április
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