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ott helyen és napon,
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0-0 a0

I

az alábbi feltételek szerint,

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerzodő felek rőgzitlk,hogy közöttnkz}lt.D.a6.
víziközművek
szerződés,, jott létre á, önkarűáryrat közigazgatási teruletén használatba vett
üzemeltetéséreésvíziközmű,szolgáltatásellátásara,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

a

megállaPodás
megfelelt, tovabbá a szerződés megkÖtésekor
megkötésekor hatályos jógszabályielőírásoknak
-használt,
az Eltátásért felelős közigazgatási területén található
a izolgáltatás .oi*
vízikozműv ek a víziközmű_szolgáltató céEulajdonát képexék.
3.1 Szerződő felek megállapitják, hogy a szerződéstik megkötését követően hatálYba léPett a
vizlkőzmű-szolgáltatárrot ,ioto 20ll. évi CCIX. w. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY 2013januar t. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alaPján az EIIátásért
qrurcrtulajd-Ónába adta avaikozmű-szolgáltatáshoz rendelt vízikozműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfirggetlen viziközmű-elemeket.

Felek rőgzitlk, hogy a Víziközmű-szolgálíató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kötelezettségének eieget téve ?. za1l3 . januar 0l. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőkonyiben dokuáe*álta az ónkormányzat részérekiadott viziközművektárgyát, illetve
"ŰŐu"ux
a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizlkózművekre
vonatkoztatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a víziközmŰ-

A

szolgáltatás ellátása érdekében az önkormányzatok trrlajdonába kenilt vízikÖzművek
hasáálatanak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató átali eszkOzhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

4.1 lvhndezekre tekintettel szerződő felek a ?011.12.06. napján megkotOtt ,,Územeltetési,
közszolgáltatási szerződésben' foglalt megállapodásukat fenntartva, aá. megerősítve
szerződésiket az alábbitartalmi elemekkel egészítikki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal törtónő

kiegészítése

Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött izemeltetési megállapodásuk időtartamára
a Vsá. zg_zt §]auun szabályozott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek a2
yíziközmű-szotgáItató által használt víziközművekre
ónkormányzat Úlajdonát képóző és a
nézrle.
5./

bérletbe vett vízikö zmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkÖnyvben feltÜntetett
jegYzőkÖnYv
nyilvántartaii e.teu..l) a jelen szerződés l. sz. mellékletekéntnevesített kiadási

A

tartalmazza.

Víziközmű-szolgákató abérletijogviszony fennállása alatt - aYszt.3l.§-ában foglalt
ftzet
rendelkezéseknek *.gf.1.1o"n - az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat

6.1

A

az Onkormány zat r észére.

bérleti dij mértékemegegyezlk az Ettátásért felelőshöz rendelhető ellátási tenileten
található felhasinálóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 Yo-ával.
7.1

A

szerzódésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáItató éves bérleti díjkénta tárgYévet
kovető l80 napon belül köteles megfizetni az Ónkormmyzat szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
8.1

A

Vízikazmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belul Írásban kÖteles nyilatkozni az
ónkormányzat r{szére, hogy Ű ónkormányzal ellátási területén található felhasználÓktól
milyen *érteni szolgáltatási dtlat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
óikarmányzat a feníi bekezdésben meghatározott számlalnildési kötelezettségének eleget

A

tehessen.

ffi. Egyéb rendelkezések
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési megállapodásra és a

Vsá. 83.§-ban foglalt

rendelkezésre utalva rőgzitik, hogy az annak megkOtését követően hatályba léPett Vszt.,
illetve az annak végrehajtásáről szólő 58l20l3. g27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban nem
szabáiyozott kérdésekró nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Víziközmű-szolgákató felhívja az Ellátásért felelŐs figyelmét, hogy az általa fizetett
bérleti d$at a Vszt. ta.g-a alapján az Onkormányzat köteles elktilönítetten kezelni, és azt
kizárőlag a vizikozmű fejlesztés ftnanszirazására - ideértve a vizikózmű fejlesztés céljára
igénybe vett hitellel összefuggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

A

,/

A, szolgáltató utal az 58/2013. (IL27.) 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 sújthatja.

A fentiekre tekintettel az Ónlarmányzat kötelezettséget vállal, hogy a Víziközmű-szolgáItató

által fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával ellailönítetten kezeli,
és azt csak célhoz kotötten használja fel.

Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint a
viziközmű fejlesztéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alaít az EIIátásért felelős
köteles gondoskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt hilönös szabáIyokat, tavábbá az
tulajdonát képező víziközművek
Onkormányzatot, mint tulajdonost terhelik
vagyonbiztosítási kötelezettsége.

a

felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó
jogvitákra
nézve, a hatáskori szabályoktól fuggően kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges
Miskolci Járásbíróság yagy aMiskolci Törvényszékb.lzárőlagos illetékessége alá.
11.1 Szerződő

l2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá. 83.§ (l) bekíe - az általuk korábban megkötótt üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kórdésekre
nézve aYszt., valamint az 58l2a16. (n.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzék.

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

Miskolc, 2013. április l7.
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