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I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

kÖzszolgíitatási
felek rögzitik hogy közöttnk2011.12.16. napján,,Üzemeltetési, vízikÖzművek
teruletén használatba vett
szerződé{, j.*létre'az óimőaryrot t arie*eutasi

t.l

Szerződő

üzemeltetésereésvizikőzmű-szolgáltatásellátásara,

megállapodásu!.a rnegállapodás
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett továbbá
a szerződés megkÖtésekor
,iaawi&aírásoknak megfelelt,
megkötéseko, rruteryorlZg,
"hísznált,
az ittioarar, qeuas kóúgazgatási területén talalható
*oi*

a szolgiútatá,
,i"ltoí^rvekaVízikózmű_szolgáttatócégtulajdonátképeaék,

megkÖtését kovetően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő fetek megáIlapitják, hogy a szerződésük
w. (Vszt), illetve annak 79.§-a, arnelY 2013,
viziközmű_szolgáltatáJ.ot Joio 2011, évi CCrx.
alapján az Ellátasért
január 1. napjától t.ár,.", a hivatkozot, to*ény koáező rendelkezése
ide nern értve az
aőta aviziközmű-szolgáltatáshoz rendelt viziközrrtűveket,
feletőstulajdonába
"ún.
rendszórfiiggetlen v iziközmű-elemeket,

Felek rögzítik, hogy
jegyzőkönyvben

azoknak
j

u

egyzőkönyvnek

a

víziközmű_szolgákató

1

f.li

bekezdésben hivatkozott tórvényi

illetve
doúáentálta az ónkormányzat részétekiadott vizíközművektárgYat,
kiadási
(továbbiakban:
,rotiiíáiiiat fennálló niilvántartási értékót.
nevezve)

hogy a viziközművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségess é vált,,
sierződő felek szabáIYozzák a viz\kőzmŰvonatkoztatott tubjJonj og változására tekint enel
került víziközművek
ellátása érdekébenaz onkormányzatok trrlajdonába

A

szolgáhatás
áltaÜ eszkozhasznáIat ellenértékét'
használatának jogcímét,illetve a víákozmű-szoigaltató
elemeit,
.ruiurnint a hasinilati jogviszony egyéb tartalmi

/

napján megkötött ,,územeltetési,
4.1 Mindezekre tekint ettel szerződő felek a 2071.12.16.
fenntartva, azt megerősítve
közszolgáltatási szer"ődésben,, foglalt megállapodásukat
ki.
,r"rraazruket az alábbitartalmi elemekkel egészítik
kiegészítése
II. üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő

izemeltetési megállapodásuk időtutamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött
jogviszonyt létesítenek aZ
a Vsá. zg_3]§_ában szabályozott ún. uerteti üzemeltetésiáltal használt vízikÖzművekre
onkormányzal tulajdonát képező és a Úzrkazmű-szolgáltató
nézve.
5./

zöket, illetve azok.jelen megállaPodás szemPontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely meiegyeriu ?..t<iáaasl
mellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartasi ertekkerl u i.r.o szórződéí i sz.

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö

tartalmazza.
alatt _ aYszt,31,§_ában foglalt
AVíziközmű_szotgáltató a bérleti jogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *.'gÁt.to. n - az uiaűu, bekezdésben

6.1

az Ónkormányzat

r

észére.

rendelhető ellátási
7.1 Abérleti dij mé*ékemegegye zik az Etlátásért feletőshoz
5
%,ával,
díj
találhatőfelhasználóktól beszú Őtttárgyévi nettó szolgáltatási

terÜleten

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szotgáItató
szerződésszerű és a számviteli
követó l80 napon uettit totet., rn.gnr.tni az Ónkoímányzat
kö zolt számlí$ a alapj án.
j i gsaab ályotnat< megfel el ó en ki á1 l ított é s
az
yízikozmű-szolgáltató a tárgyévet kóvető 90 napon belul Írásban köteles nyilatkozni
-;
o*iÁaryrot eilátási területén található felhasználóktólaz
onkormányza, ,erra-r",- hrgy
közlés) annak érdekében, hogy
milyen mértékti szolgáltatási díjlt szedett be (díjtomeg
,rá^laktildési kötelezettségének eleget
ónkormárryzat a feű bekezdésben meghatár á"ott

A

tehessen.

III. trgyéb rendelkezések
megállapodásra és uJ.l-.83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési
kÖvetően hatá|Yba léPett Vsá.'
rendelkezésre utalva figzitik, t,őgy az annak megkótését
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annak"eg.Jőia*aíat s|ata 5812013.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

(lll)

hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak,
jogszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdésj<r!nézvő a mindenkor tratalyos
írányadőnak.

*

altala ítzetett
figyelm9t, \osy
Yízikózmű_szotgáItató felhívja azEIIátásértfelelős
elkiilÖnítetten kezelni, és aá
bérleti dijat a vsx. Ű,§ -a alapján az onkormányiat kÓteles
ideértve a vizlkőzmú fejlesáés céljára
kizárőlag a vizlkozmű á;r.u"te, finanszirozására
is _ használhatja fel,
ige"yu."""rt hitellei ásszehiggő adósságszolgáIatteljesítését
10,/

A

-

szolgáltató uta] az ss}a:f . QI.27.) Korm. rendelet 52§ (3) bek-re, amely szennt az
20
EIIátáiért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

/

kötelezettséget vállal, hogy a YÍzikÖzmŰ-szolgáItató
kezeli,
ákal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elhilÖnítetten
és azt csak célhoz kötötten használjafel.

A fentiekre tekintettel az ónkormányzal

(3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik, hogy a Vszt. 29.§
Ellátásért felelŐs
az
vizíkőzmő fejlesáéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt
továbbá az
köteles gondóskodni, ide nem éríveaYszt.30.§-ában foglalt ktllonos szabálYokat,
vízikÖzművek
kéPező
tulajdonát
mint tulajdonost terhelik

a

ónkoriányzatot,

v agy onbizto sítási kötelezettsége.

is) származó
1I.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést
magukat a
alávetik
kölcsönösen
esetleges jogvitákra iérr", a hááskori szabályoktól fiiggően
Misko-1ci Í*a.bi.Orag va1y aMiskolci Törvényszékh,tzárőlagos illetékessége alá.
felek a jelen kiegészttő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk koráb|an 1n.gtotott üzemeltetési szerződésben nem szabályozort kérdésekre
nézve ayszt,,valamint az sglzots. (u.27.)Korm. rendelet előírásait alkalmazzák,
12.1 Szerződő

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak Ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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