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az alulírotthelyen és napon, az alábbi feltételek szerint,

I.

Előzmónye§ bevezető rendelkezések

kozottük 201t.LI.29. napján,,Územeltetési, kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzitlk,hogy
-*
órkoűaryrot kozigazgatási teruletén használatba vett víziközművek
szerződés,, jott létre
üzemeltetésére és vizikózmő-szolgáltatás ellátására,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás

megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
EIIátásért felelős köágazgatási területén található

megkötésekor hatályos jógszabályiitOirasomak

a izolgáltatás *oi* hásznált, az
vizikőiművekavíziközmű_szolgáltatócégtulajdonátképezték.

3.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződésük megkötését követően hatályba léPett a
vizikőzmű-szolgáltatáúól szolo za]llr. évi CCIX. w. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amelY 2013,
január l. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kötelező rendelkezése alapján az Ellátásért
rendelt vízikÖzműveket, ide nem értve az
feletőstulajd-Ónába adta avíziközmű- szolgáhatáshoz
ún. rendszerfuggetlen viziközmű,elemeket.

Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-szolgáItató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kotelezettségének eieget téve a 2013. január 0l. napján kelt Ún. vagYonkiadási
jegyzőkönyiben

"ŰŐa"uu
j

a

tárgyát, illetve
nyilvántartási értékét,(továbbiakban: kiadási

dokuÁentálta az önkormányzat

szolgáltatónáI fennálló

részérekiadott viziközművek

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizlkőzművekre
vonatkoztatott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabályozzék a vizikőzmŰszolgáltat:ás ellátása éráekébenaz önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasáálatanak jcgcímét,illetve a viziközmű-szolgáltató általi eszközhasználat ellenértékét,

A

valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 Nhndezekre tekintettel szerződő felek a 2011.11.29. napjan megkotott ,,Územeltetési,
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerződésűket az alábbi tartalmi elemekkel egé§zítik ki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, 'rruőályoroft
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
a yszt. zglzt §]abun
ónkirmányzat tilajdonát képézőés a Víziközmű-szolgáltató által használt víziközművekre
5./

nézve.

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltüntetett
jegYzőkÖnYv
n}ilvántarteií ertekl<el) a jelen szórződés l. sz. mellékletekéntnevesitett kiadási

A

bérletbe vett vízikö zmű-eszközöket,

tartalmaz.za.

Víziközmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Vsá. 3l.§-ában foglalt
dijat flzel,
rendelkezéseknek ,n.Igf.1.1ő.n _ az alábbi bekezdésben meghatározott éves bérleti
az Ónkormartyzaí r észére.
6.1

A

bérleti díj mértékemegegyezlk az Ettátásért felelŐshöz rendelhető ellátási tenileten
találhatőfelhaszrrálóktól beszedetttárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 Yo-áva|.

7.1

A

8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáIntó éves bérleti díjkénta tárgYévet
kávető l80 napon beltil koteles megfizetni az Onkormfuzyzar szerződésszerű és a számviteli
jogszabályoknák megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
Vízikozmű-szolgáltató a tángyévet követő 90 napon belül Írásban kÖteles nyilatkozni az
ónkormányzar ellátási területén található felhasználóktÓl
ónkormányzat ré\zére,hogy
milyen mórtem szolgáltatiii díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
ónkormányrat a fetíti bekezdésben meghatározatt számlaküldési kötelezettségének eleget

A

á

tehessen.

UI. Egyéb rendelkezések

Vsá. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rőgzitk, hogy az annak megkOtését követően hatálYba léPett Vsá.,
illetve az annak végrehajtásáről szőlő 5Sl20T3. (n.27,) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és a

rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek

tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállaPodásukban nem
szabal-yozott kérdései<ró nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

víziközmű-szolgáható felhivja az Eltátásért felelős figyelmét, hogy az általa fizetett
bérleti díjat a vszt. ts.§-a alapján az onkormányzat köteles elktilonítetten kezelni, és azt
kizárőlag a vizlkőzmű fejlesztés ftnanszírozására - ideértve a vizlközmű fejlesztés céljára
igénybelett hitellel összefuggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10.1

A

/

szolgáltató utal az 58/2a13. (II.27) Korm. rendelet 52§ (3) bek-re, amely szerint az
ilIátáűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő bir ságga| sújthatja.

A

A fentiekre tekintettel az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VízikönnŰ-szalgákató

kezeli,
által fizetettbérleti dijat aköltségvetésre aányuló szabalyok betartásával elktilÖnítetten
és azt csak célhoz kötötten használja fel.

(3) bek-e szerint a
Szerződó felek a fenti szabályozásra utalva rögzitik, hogy a Vszt. 29.§
víziközmű fejlesztéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
továbbá az
kötele§ gondóskodni, ide nem értve a Vszt. 30. §-ában foglalt ktilonos szabályokat,
tulajdonát kéPező vízikÖzművek
ónkoőányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

vagyonbiztosítási kötelezettsége-

l1l

Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a trataskori szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskúci }árá.biró.ág vagy aMiskolci Törvényszék kizarólagos illetékessége alá(1) bekt2.1 Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§
íe - az általuk koráb|an *.gtotott üzemeltetési szerződésben nem szabályozort kérdésekre
nézve ayszt.,valamint az 5812013. (n.27.) Korm. rendelet elŐirásait alkalmazzák.

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

Miskolc, 2013. április l7.
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