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azalvlirotthelyenésnapon,azatábbifeltételekszerint'
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

napján,,Űzemeltetési, kÖzszolgáItatísi
Szerződő felek rögzitik,hogy közöttük2}Tl.|2.06.
tertiletén használatba vett vízikÖzművek
szetződés,, jott|ét.eil óimőrnyr"t iszigazgatási
üzemeltetéséreésvíziközmű-szolgákatásellátásara,

|.l

2.1Szerződőfelekrögzítik,hogyafentebbemlítettmegállapodásuk.amegállapodás
a szerződés megkÖtésekor
megkötésekor hatá1}orlig-""u"ryiátoi.aron
-hur"

ak megfelelt, továbbá

kaágazgatást terÜletén található
iir*o]^rivek a Víziközmű_szotgáItató cégtulajdonát képeáék.

a

szalgáltatás ,oián

nált,

az Ettatásért tŐrcus

megkötését kovetően hatálybalépett a
3.1 szerűdő felek megállapitlák, hogy a szerződésük
(Vsx.), illetve annak 79,§-a, amelY 2013,
viziközmű_szolgákatáJ.ot *"oio 2O1I. évi CCIX. tv.
alapján az Ellátásért
január l. napjától k."drr., a hivatkozott törvény koteleá rendelkezése
rendelt víziközműveket, ide nem értve az
felelőstutajdonába adta a-viziközmű-szolgáltatáihoz
"ún.
rendszórfuggetlen víziközmú-elemeket,

hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzítk, hogy a Iríziközmű-szotgáttűó a feryi bekezdésben ún, vagyonkiadási
január 01, napján kelt
kötelezettségének ii.g", téve ?. ZOiZ.
illetve
jegyzőkönyvb"n aoúá. ntálta az ónkormányzat részérekiadottviziközmúvektárgYáÚ",
(továbbiakban: kiadási
azoknak u ,roíiiűii"a fennálló nyilrrántu.tá.i értékét.
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

törvényi rendelkezés kóvetke ztében szükségess é vált, hogy

a

uízikőzművekre
sierződő felek szabálYozzél< a vizikÖzmŰvonatkoztatott tulajdonjog változására tekintettel
önkormányzatok tulajdonába kenilt vízikÖzművek
szolgá|tatás ellátáa érJekében
altali eszkozltaszná|at ellenértékét,
haszlálatánat ;ogJme1 illetve a vizlkózmú-szoigáltató
valamint ahasinilati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

A

M

napján megkotott ,,Üzemeltetési,
4,1 lvhndezekre tekint ettel szerződő felek a 2011.12_06,
fenntaÍtva, art megerősítve
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat
ki.
saerződZsüket azalábbi tartalmi elemekkel egészítik
kiegészítése
II. Üzemeltetési szerződés bérteti jogviszonnyal történő
hogy a korábban létrejött űzemeltetési megállaPodásuk Ídőtartamára
5./ Felek megállapodnak, 'sraőátyarott

ún. bérleti üzemeltetési jogviszoryt létesítenekaz
által használt vizlkazművekre
ónkormanyzar tulajdonát képező és a víziközmű-szolgáItató

a yszt.

2g_3I §_ában

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszközöket, illetve azok
jegyzőkönyvben leltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyez|k ? ,_kiadási
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
,ryil.ran u*aii e.tetteD a jelen szárződéí 1. sz. mellékleteként

A

íartalmazza.

-

aYsÚ..31.§-ában foglalt
alatt
6 | A l,íziközmű-szolgáltató abérleti jogviszony fennállása
_
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek n'.'gf.t.to. n az alau-Ui bekeidésben
az Ónko rm ány z at részére.
ellátási tenileten
bérleti dí_i mértékemegegye zlk az Etlátósért fetelőshöz rendelhetó
díj 5 %,áva1
található felhaszrálóktól besze? őatárgyévinettó szolgáltatási
7.1

A

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszení bérleti dijat a Víziközrnű-szotgáItató
szerződésszerű és a számviteli
követő 180 napon uettit totetes megfizetru az onkorma;nyzat
számláj a alapj án.
j i gs, zab ályo tnat< megfel elő en kiál l ított é s kö zölt
uz
tárgyévet követő 90 napon belül Írásban kÖteles nY7latkomi
tog"Ű ónkormányzat eílátási,teületén található felhasználóktól
érdekében, hogy az
milyen mérteni ,roBáttutír, díjat szedetí be (díjtomeg kozlés) annak
a fel,]ti bekezdésben meghatár ozótt számlaktildési kötelezettségének eleget

A

Víziközmű-szolgákató
onkormányzat ,erra|r",

a

óitor*ary*t

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések

és uYrl.83.§-ban foglalt
9,1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra
hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezésre utalva rógzitik, hőgy az annak megkötését követően
eltéréstnem engedő
illetve az annakvegreh;Jtasaiat s|ata 5812013. (n.27.) Korm. rendelet
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srab{lyorott kérdésj<ri nézvő a mindenkor hatályos

irányadónak.
áIta'|a fizetetl
hoey
Vízikózmű_szolgáttató felhívja az Ettátásért felelős figyelmét,
és aá
kezelni,
bérleti dijat a vsrt. Ü.5 _a alapján az onkormányzal köteles ellnilönítetten
ideértve a vizlközmű fejlesztés céljára
kizárőIag a vizlközmű Élt.r"té*ftnanszirozására
igJ"vt."r.tt hitellel osszehiggó adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel,

10.1

T

A

-

szerint az
szolgáItató utal az 58DaB. gI.27.) Korm. rendelet.5Z§ tll bek-re, amely
20
Hivata|
a
esetén
Etlátás-ért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikózmŰ-szolgáltató
elktilonítetten kezeli,
áhal fizetettbérleti dtlat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és art csak célhoz kötötten hasznáIjafel.

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat

29,§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzitlk, hogy a Vsx,
Ellátásért felelŐs
vízlközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Jzerződés fennállása alatt az
szabálYokat, továbbá az
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszt,30.§-ában foglalt lailonos

mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek

Ónkorm|ányzatot,

v agy onbizto sítási kötelezettsége.

Il .l Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideé rtve az üzemelteté si szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra iérr", a tratas[ori szabályoktől fiiggően kölcsönösen
alá.
lvfiskolci Járásbírósá gvagy a Miskolci TörvényszéklazárŐIagos illetékessége
jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá- utalva aYszt.83.§ (1) bekíe _ az általuk korábLan -.gLotott iizeáeltetési szerződésben nem szabálYozort kérdésekre
nézve aysú..,valamint az sa7zots, (11.27.)Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.
I2.1 Szerződő felek

a

A jelen szerződést megértve azzal írtuk alá, hogy az

abban foglaltak

ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, }a13. április
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