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azalu|írotthelyenésnapon,azalábbifeltételekszerint.
I. Etőzmények, bevezető rendelkezések

t,l

Szerződő

napján,,Územeltetési, kÖzszolgákathsi
kőzigazgatasi teruietenhasználatba vett vízikÖzművek

felek ragzitik,hogy közöttükzOILIL.}}.

szerződés,, jöLtIűí;;z oiuőaryrot
üzemeltetésereésvíztközmű_sza\gáltatásellátásara,

rnegállapodás
2.1 szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk.a
rnegkÖtésekor
szerződés
megkötésekor hatályo , i"ojuáaatyűtoirasoknak
'hísznőlt,

megfelelt, tovább á a

az Eltátásért táuus kÖagazgatási terÜletén található
szolgáltatá. *oi*
lajdonátképezték_
vizikő]művekaVíziközmű_szotgáttatócégfu

a

3./ szeruődő felek megállapítj

a szerződésük megkötését kóvetően hatályb a lépett a
évicclx. w. (Vsa,), illetve annak 79-§1, arnely za3'

ák, hogy

2011-.
vizlközmű-szolgáltatár".ot,"oio
törvény kötelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
hivatkozott
a
1. napjáú1 kezdve,
jitutartulajd'ónába adta avizikőzmű-szolgáltatáihoz rendelt vízikőzműveket, ide nern érwe az
ún. rendszerfu ggetlen v iziközmű-elemeket,

j;;'

a fe{i

bekezdésben hivatkozott tÓrvénYi
kelt ún,, vagyonkiadási
kötelezettségének Őega téve ?, zo{z. január 01.,.napján
illetve
viziközművektárgYát,
kiadott
:"úiaw"wuen dokuáe ntálta az ónkormányzat részére értékét.(továbbiakban: kiadási
u ,rotgáltotór"l fennállő nyiluántu.tá.i

Felek rögzítik, hogy

azoknak

j

egyzőkönyvnek

a

Víziközmű-szotgáttató

nevezve)

é

a

vízikőzművekre
vált, hogy
követke ztében szükségess
felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvonatkartatott tulajdonj og változására tekint ettel szérződő
került víziközművek
szolgáltatás ellátása éráekébenaz önkormány zatok tulajdonába
eszközhasznáÍat ellenértékét,
használatánut ;ogci.et, illetve a vízíközmű-szoigáltató altali
valamint ahasáni|ati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

A

törvényi rendelkezés

napján megkotott "územeltetési,
4.1 Nílndezekre tekint ettel szerződő felek a 2011,12,20,
fenntartva, azt rnegerÖsítve
kozszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat
ki.
,r"ri,d{ertket az atábbitaftalmi elemekkel egészítik

/

történő kiegószítése
II. Üzemeltetési szerződés bérteti j ogviszonnyal
megállaPodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott űzemeltetési
jogviszonyt 1étesítenekaz
a yszt. 29_3y§_ában szabá|yozoft ú;. berleti üzemeltetésiáItal használt vízikÖzművekre
ónkormónyzal tulajdonát képező és a Wzikozmű-szolgáltató
nézve,
5./

zóket, illewe azok.jelen megállaPodás szemPontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely me§egyerlk .?...t<iáaasi
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értékkeuu;.r.n szórződéí iiz. mellékleteként

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö

tarl,aLmazz,a.

6.1

A

alatt
Vízikbzmű-szolgókató abérletijogviszony fenná|lása

rendelkezéseknek ..'gf"t.to. n
az O nkormány zat részére.

- az

uiao=ai

-

aYszt.3l.§-ában foglalt

ftzet
bekezdésbe n meghatározott éves bérleti dijat

rendelhető ellátási tenileten
bérleti dí_i mértékemegegye zik az Ellátásért felelőshöz
szolg ákarási dij 5 %,ával
találhatőfelhasználóktól beszú ŐÚűígyévi nettó

7.1

A

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerzódéss zerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáItató
a, ÓrkŐ*ányzat szerződésszerű és a számviteli
kóvető 180 napon tet,il t otet"*
kiállított és közölt számlája alapján.
sierrubaryoknak megfelelően
köteles nyilatkozni az
A Ilíziközmű-szotgáltató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban
területén található felhasználÓktól
1nkormanyzat ,e"ÍiÍ", Ű;;";- Ónt oÁ*ryror etiátási
kÖzlés) annak érdekében'bagY az
milyen mértékúrro4áttutíú dijat szedett be (díjtomeg
,rá^laktildési kötelezettségének eleget
ónkormányzat a feíti bekezdéibe n meghaíárirőt

*"gn;i

tehessen.

Itr. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és uyr*-.s3.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a közöttük létrejött üzemeltetési
kÖvetóen hatálYba léPett Vszt''
rendelkezésre utalva rögzitik, hőgy az annak megkótését
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az amakrregrehfrtasaral s|arc 5slza3. @7l.)
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják,
jőgszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdésjainézvő a mindenkor hatilyos
irányadőnak.

* általa fizetett
i0./ A Víziközmű_szolgáItató felhívja a2 Ettátasért felelős figyelmét, \ow kezelni, és aá
elkiilÖnítetten
bérleti dijat a vszt. Ű.§ -a alapján az Ónkormányiat köteles
ideértve a vízikÖzmű fejlesztés céljára
kizárőlag a víztközmű fejlesztés ftnanszirozására is _ használhatja fel,
ige"vu"'""t, hitellei áss refrrygő adósságszolgálatteljesitését

amely szeritt az
szolgáItató utat az 5812013. (tI.27,) Korm. rendelet.5z.§ r:l bek_re,
esetén aÍflvatal20
Eltátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése
millió forintig terjedő birsággal sujthatja.

A

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogY a VÍzikÖzmŰ-szolgáltató

elkrilÖnítetten kezeli,
által fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és azt csak célhoz kötotten használja feI,

a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzittk, hogy
alatt az Etlátásért felelŐs
viziközmű fejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés fennállása
szabálYokat, továbbá az
káteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában foglalt különös
vízikőzmővek
képező
mint tulajdonost terheúk tulajdonát

a

Onkormányzatot,

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
jelen megállapodásból (ideértve azűzemeltetési szerződést is) származó
alávetik magukat a
esetleges jogvitákra néru", a liatáskori szabályoktől fuggő9n kölcsönÖsen
Miskolci Járásbíróság vagy aMiskolci Törvényszéklazárőlagos illetékessége alá,
1I.1 Szerződő felek

a

jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekkérdésekre
íe _ az áItaluk korábLan *"gÉotott rzeÁeltőtesi szerződésben nem szabálYozott
alkalmar"ák.
nézvea Vszt., valamint az ss7zo:] . g,.27.) Korm. rendelet elŐÍrásait
12.1 Szerződő felek a

A jelen szeruődést megértve azzal íríukalá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratunknak
mindenben megfelel.

Miskolc,

za3.

április 17.
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