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az alábbifeltételek szerint,

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
201 1.12.29. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
1.1 Szerződő felek rögzítik,hogy közöttük
vízikÖzmúvek
t orúixási teruletén használatba vett
szerződés,, iattwre'az óimőaryro,
územeltetéséreésvíziközmű-szolgáltatásellátásara.

megállapodásuk a rnegállapodás
2,1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett tovabbá a szerződés megkÖtésekor

megfelelt,
megkötésekor hatályos jagszabá|yr előírásoknak

közigazgatási terÜletén található
szo'gáltatá, ,oi* hisznált, az iilatarar, táeus
donát képezték,
víziközmíivek a Vízikozmű-szotgáltató cégtulaj

a

megkötését kovetően hatályba lépett a
3,1 szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük
w. (vsaj, illetve annak 79.§-a, arnely 2013.
víziközmű_s"olgártaiáíár Joio zoi. eviCCIX.
t<otetezo rendelkezése alapján az Elíátősért
januán 1. napjától u"rar", a hivatkozott tá*eny
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
felelőstulaidonába idru u'vizlkózmű-szolgáltatáshoz

'ún.

rend s"Órfu ggetlen vizikőzmű,el emeket,

fTli bekezdésben
1
januar 01,..napján kelt ún,. vagyonkiadási
kótelezettségének eleget téve 1 7oű
vizikÖzművektárgYáÚ.' illetve
jegyzőkönyvb.n noúá. ntálta u, o*iÁányzat tészérekiadótt
Felek rögzitk hogy a
azoknak

j

víziközmű_smlgáItató

u ,roígiűriiit fennállJ-

egyzőkönyvnek

hivatkozott törvényi

.,1Íitueota.ta*i értékét.(továbbiakban: kiadási

nevezve)

a

vált, hogy
törvényi rendelkezés következtében szükségessé
sJerződő felek szabálYozzák u vízikőzmŰvonatkoáatott tulajdonj og változására-tekintettel
kerult vízikÖzművek
ellátasa éróekében az áoto.*aoy zaíok tulajdonába

A

szolgáItatás
használatának jogcímét,illetve a víziközmű-szoigáltató
ahas)nilati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

"uiu-i"t

víziközrnűvekre

altaÜ eszkozhaszná|at ellenértékét'

4.1 Ivhndezekre tekintettel szerződő felek a 20|t.1?.2g. napján megkotott ,,Üzemeltetési,
megerósítve
közszolgáltatási szerződésben' foglalt megállapodásukat fenntartva, azÍ
szerződésr:ketazalábbitartalmielemekkelegészítikki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, 'sraíályarott
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenekaz
a yszt. zglst §]abun
által használt vízikÖzművekre
bnkormányzar tulajdonát képőző és a Víikózmű-szolgáltató
5./

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű_eszközöket, illetve azok
jegyzőkonyvben feltüntetett
,.t"uar,. ügyleti értékét(mely megegyezik a ,kiadási
nevesített kiadási jegYzókÖnYv
nyitrranturtaií ertetter) u jelen szórződés 1.'sz. meltékleteként

A

tarta]mazza.

_ a Vsá, 3l,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáttató a bérleti jogviszony fennállása alatt
éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek ..ir"t.to, n - az alabii bekezdésben meghatározott
az Ó nkor m arty z at r észére.
6.1

A

rendelhető ellátási tenileten
bérleti díj mértékemegegyezik az Ellátásért fetelőshöz
^ felhasználóktól beszú itt tárgyévi nettó szolgáltatási dij 5 %,áva1
található
7.1

éves bérleti díjkénta targYévet
8./ A szerzódésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szotgákaíó
és a számviteli
követő 180 napon uettit totetes megfizetu az Ónkoimányzal szerzódésszeni
a alapj án
j o gszab ályotnat< m egfe l elő en kiál ított é s kozolt számláj
1

_

kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáItató a tárgyév_et követő 90 napon beltil Írásban
Onkormányzat eliátási .terüetén található felhasználÓktÓl
onkormányzat ,errei*|,, nosi
érdekében, hogy az
milyen mértéhí,roryáttutíii díjat szedett be (díjtomeg közlés) annak
eleget
óit**any^t a feíti bekezdésben meghatárazott számlaküldési kötelezettségének

A

á

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
és a,Ys{.83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozotrtik létrejott üzemeltetési megallapodásra
követően hatálYba léPett Vsá.'
rendelkezésre utalva rőgÁtik, hőgy az annak megkötését
rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakregíen;Jtasaíat síarc 5sn}l3. @.27,) Korm.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,

nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srabáiyorott kérdésj<ri nézvő a mindenkor hatályos
irányadónak.

általa fizetett
Víziközmű_szolgákató felhívja az Etlátásértfelelős figyelmét, hogy Y
kezelni, és aá
bérleti dtlat a vsrt, Ű.5 -a alapján az Onkormdnyzat köteles elktilonítetten
vizlkÓzmű fejlesáés céljára
kizárőlag a vizlkőzmű r.jt.rrtÓ, ftnanszítozására - ideértve a
fel
igJrvu""".t, hitellel osszefuggő adósságszotgálatteljesitését is - használhatja
10./

A

bek-re, amely szerint az
szolgáltató uta] az 58/2aB. GI.27,) Korm. rendelet.5z§ t:l
megszegése esetén a Hivatal 20
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja,

A

/

hogy a vízikazmű-szolgákató
tekintettel az onkormányzat kötelezettséget vállal,
szabalyok betartásával elktilonítetten kezeli,
áhal fizetettbérleti díjat aköltségvetésre irányuló
és aztcsak célhoz kötötten használja fel,

A fentiekre

hog_y a Vszt, 29,§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik,
Énnállása a|att az Ellátdsért felelŐs
vízikőzműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt lnilonos szabálYokat ' továbbá az
köteles gondoskodni, ide nem értve a vsrt. 30.§-ában
víziközművek

onkormányzatot,

,irrt

tulajdonost terhelik

a

iulajdonát képező

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
jelen megállapodásból (ideé rtve azüzemeltetési szerzódést is) származó
fuegóen kÖlcsÖnÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvitákía;izve, a hltásköri szabáiyoktól
uMiskolci Torvényszékkizarólagos illetékessége alá,
Miskolci Járásbíróság
1,I.1 Szerződő felek

a

"uei

utalva a Vszt. 83.§ (1) bekI2,1 Szerződő felek a jelen kiegészitőmegállapodásban,.továbbá si szerződésben nem szabályozott kérdésekre
re _ az általuk korábban megkötött ,i"áettete
g.27.)Korm. rendelet előírásait alka1mazzák,
nézvea Vszt., ,ruháint az sa7za3.

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

Miskolc, 2013. április
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