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Előzmónye§ bevezető rendelkezések

kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rőgzitlk,hogy közöttnk2}7z.a2.01. napján,,Üzemeltetési,
használatba vett vízikÖzművek
szetződés,, jou|énre'az óimőaryr"t közigazgatási teruletén
üzemeltet é sére és víziközmű- szolgáltatás el lát ásara,

2.1 szerződő felek rogzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállapodás
megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
..gk;re*"kor hatályo , i"ogrrábályi"Ótőirasomak
-hászníút,
az Ellátásért felelős közigazgatási területén található
a szolgá|tatá, ,oivizikőJművek a Víziközmű_szolgáltató

cégtulaj donát képezték_

kÖvetően hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megállapttják, hogy a szerződésük megkötését
annak 79.§-a, amelY 20l'3.
vizlközmű-szolgáltatár.or ,)oio 2011. évi CCIX. tv. (Vsa.), illetve
kötelező rendelkezése alapján az Ellátásért
ianra. 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény
jetelőstulajd'Ónába adta a'vizikózmű-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem érfge az
ún. rendszerfuggetlen víziközmű-elemeket,

Felek rögzitik, hogy a yíziközmű-szolgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvónYi
ún. vagyonkiadási
kotelezett-ségének iieget téve 7. zo|s. január 0l. napján kelt

jejyzőkonyiuen aoruá efiálta az ónkormányzat részérekiadott vizikőzművek tárgYát, illetve
"űővnut a szolgáItatónal fennálló n}ilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy a vizikőzművekre
a vizikőzmŰvonatkoaatott tulajdonj og változására tekintefrel szerződő felek szabálYozzák
szolgáltatás ellátása érJekébenaz önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek

A

ellenértékét,
hasáálatárrak jogcímét,illetve a víziközmű-szolgáltató általi eszkozhasználat
valamint ahasinálati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

/./

/

megkotott ,,Uzemeltetési,
4./ Mindezekre tekintettel szerződő felek a ?a12.02.0l, napján
azt megerősítve
fenntartva,
tá"Jo'r-garrurari szerzódésben" foglalt megállapodásukat
szeruődzsüket azalábbi lÉlrtalmi elemekkel egészítikki.
kiegészítése
II. üzemeltetési szerződés bérteti j ogviszonnyal tÖrténő
megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési
ysrt. zglt §]ábun sraőá|yorott ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesitenek az
használt vízikÖzművekre
önkarmáyrar tulajdonat r<epezo és a Víziközrnű-szotgálató által
nézve.
5./

a

illetve azok jelen megállapodás szempontjából
relevánsiigyletiértékét(melymegegyezikakiadásijegyzőkönyvbel.felttintetett
kiadási jegYzókÖnYv
nyilvántartaií e.te*.l) a jelen szórződés 1. sz. mellékletekéntnevesített

A

bérletbe vett víziközmű-eszközöket,

tartalmazza.
31.§-ában foglalt
Víziközmű-szolgáItató abérletijogviszony fennállása vlat! - a Vszt.
éves bérleti dijat ftza
*
rendelkezéseknek ,n{f.1.1ő. n az uiúi bekeidésben meghatározott
6.1

A

az Ó nkor m ány z at r észére,
terÜleten
7.1 Abérleti díj mértékemegegyezik az EIIátásért felelŐshöz rendelhető ellátási

díj 5 Yo-ával.
található felhasználóktól beszed éttttogyérinettó szolgáltatási

a tárgYévet
s./ A szerződésszerű bérleti díjat a trríziközmű-szatgáItató éves bérleti díjként
és a számviteli
követő 180 napon beltil koteles"megíizetni az Ónkoimanyzal szerződésszerű
j

a aIaP1 án.
o gszab ályot<nat megfel elő en kiál l ított é s ko zOlt számláj

köteles nyilatkozni az
víziközmű-szolgáltató a tárgyév_et követő 90 napon belül irásban
ónkormányzar eliátási területén található felhasználÓktól
ont oriiiyrot részére,hogy
hogY az
milyen mértékűszolgáltatíű díjat szedett be (díjtomeg \tilt9s), annak érdekében,
órtor*:iiy*t a feu]ti bekezdésben meghatározot számlaküldési kötelezettségének eleget

A

L

tehessen.

ilI. Egyéb rendelkezósek
Vsá- 83.§-ban foglalt
léPett Vsá,,
hatálYba
rendelkezésre utalva rögátik, hőgy az annak megkotésétkövetően
nem engedó
illetve az annakvégrehajtásarat siarc 5812013. {n.27,) Korm. rendelet eltérést
rendelkezéseitmagukranézvekötelezőnektekintik.
és a
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra

nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogv a megallapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdésekre nénő a mindenkor hatályos
irányadónak.

fizetett
Víziközmű-szolgáltató felhívja az..Ellátásért felelŐs figyelmé| hogy az általa
és azt
kezelni,
bérleti dijat a Vszt. Ú.§-a alapján az onkormányzat köteles elktilÖnítetten
céllára
kizárőlig a víziközmű É;t.*"té,ftnanszitozására - ideértve a vizlközmű fejlesáés
fel.
igénybe'vett hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja
10./

A

/

az
szolgáItató úal az 58l2O13. (II.27.) Korm. rendelet.5z§ t:l bek-re, amely szerint
aHivatal20
megszegése esetén
Ettátás"ért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terjedö bírsággal sújthatja,

A

kótelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szalgáItató
ellnilÖnítetten kezeli,
által fizetett bérleti díjat a költségvetésre irányuló szabályok betartásával
és azt csak célhoz kötötten használja fel,

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat

29,§ (3) bek_e szerint a
Szerzódő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vszt.
Ellátásért felelős
viziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alalt az
szabályokat,továbbáaz
koteles gondóskodni, ide nem értve a Vsá. 30.§-ában foglalt ktrlonos
víziközművek
képező
tulajdonát
tulajdonost terhelik

Ónkorűányzatot,

*int

a

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
is) származó
tI.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideéítveazüzemeltetési szerződést
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a hatáskori szabályoktól fuggően kölcsönösen
Miskolci Járásbíróság .rra1y aMiskolci Törvényszékktzfuőlagos illetékessége alá.
83.§ (1) bekI2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vsá.
kérdésekre
íQ _ az általuk korabtan ,n.gLotott iizeÁeltetési szerződésben nem szabálYozott
akalmazzák,
előírásait
nézve aYszt.,valamint az saizots. (IL27)Korm. rendelet

A jelen

szeruődést megértve azzal

írtuk alá, hogy az abban foglaltak Ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013. április
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