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L Előzménye§ bevezető rendelkezések
1,.! Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük

201 L.12.19. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási

teruietén használatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jottlétre-az óiuőaryrot kőzigazgaási
üzemeltetésére és víziközmű_szolgáltatás ellátásara.
megállaPodás
2.1 Szerződő felek rögzítik, ltogy a fentebb emlÍtett megállaPodásu! .1 megkötésekor
megfelelt, továbbá a szerződés
*.gkolor"kor hata1}o|r- j"osrráaalyi"álőírásoknak
'űznált,
az Etlátásért 1áeus kozigazgatási terÜletén talalható
a szolgáLltatá, *oi*

,ri"itorát, ek a yíziközmű_szolgáftató

cégtula.,donát képezték_

megkötését köveóen hatályba lépett a
3.1 szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük
(Vszt.), illetve annak 79-§--a, amelY 2073.
viziközmű-szolgá|tatáúot ,"oio 2011. évi CCIX. tv.
az Ellátásért
t. napjáiól ke"dve, a hivatkozott törvény köteleó rendelkezése a|aPján
jitaartulajdinába adtaaviziközmű-szolgítkatáshoz rendelt vizikÖzműveket, ide nem értve az
"ún.
rends"erfirggetlen v ízikőzmű-elemeket,

j*á,

Felek rögzitlk, hogy a yíziközmű-szotgáltató a fe{i

bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi

részérekiadott viziközművektárgYÍtt, illetve
;.!v"tir.o"vit.n dokuáentálta az ónkormányzat
kiadási
azoknak u ujgiúrd*t fennálló n}ilvántartási értékét,(továbbiakban:
j

egyzőkönyvnek nevezve)

é

a

viziközművekre
vák, hogy
követke ztében szükségess
felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvonatkoztatott tulajdonj og változásara tekirrtettel szerződő
kerü!. víziközművek
szolgáltatős ellátása era"teu"" az önkormárryzatok tulajdonába
altali eszkozhasználat ellenértékét,
használatánat jogjmet, illetve a víziközmű-szoigáltató
valamint ahasinilxi jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

A

törvényi rendelkezés

naPján megkotott ''Územeltetési'
4.1 Ivhndezekre tekint ellel szerződó felek a 2a11.12.1g.
fenntartva, azt megerősítve
kozszolgáltatási ,""."ádé*b"rr,, foglalt megállaPodásukat
ki.
,i"r)a{er"ket azalábbi tartalmi elemekkel egészítik
történő kiegészítése
j
II. üzemeltetési szerződés bérleti ogviszonnyal
létrejött üzemeltetési megállaPodásuk
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban

időtartamára

bérieti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
a Vszt. 29_31.§_ában szabá|yozatt ún.
yíziközmű-szolgáltató áhal használt vízikÖzművekre
onkarmanyzaí tulajdonát képező és a
nézve.

zöket, illetve azok ,jelen megállapodás szempontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti ..rete, (mely me§egyerik __u_..kiadási
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartási értékkerlu i.r.n szárződéí i"sz. mellékleteként

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö

tartaImazza.
alatt - a Vszt. 3l.§-ában foglalt
Víziközmű-szolgáltató abérletijogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek *"'gf.r.to.I - az aaúi bekezdésben
6.1

A

az Onkormanyzat részére.

rendelhető ellátási terÜleten
7.1 Abérleti díj mértékemegegye zlk az EIIátásért fetetőshöz
titatt atafehasznalóktól beszed

"tttíogyérinettó

szolgá|tatási dij 5 %_ával,

díjkénta tárgYévet
s.l A szerződésszeni bérleti őijat a íIíziközmű-szolgáltató éves bérleti
és a számviteli

szerződésszenÍ
követő 180 napon i"t,it t o,"tes megfizetni az ónkoímómyzat
alapján,
számlája
jogszabályotnat megfelelően kiállított és kozolt

beltil Írásban kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű_szolgáltató a tfugyévet kovető 90 napon
területén található felhasználÓktÓl
ónkormányzat részére,ltogy az Onkormanyzal efiatási
kozlés) annak érdekében, hogy az
milyen mértékti rrobáttxíri díjat szedett be (díjtomeg
,"árnlaki,ildési kötelezettségének eleget
onkormanyzat a feiti bekezdéiben meghatáro"Ótt

A

tehessen.

nI. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és a Vszt..83.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottiik létrejott üzemeltetési
követően hatályba lépett Vszt,,
rendelkezésre utalva rögÁtk, hőgy a, annak megkotését
gt1l1Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakvegreha]tásaíat srarc 58l20I3.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy
jogszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott teraesJtrl né,uő a mindenkor hatályos

irányadónak.

hogy az altala fizetett
Víziközmű_szolgáttató felhívja azEítátásértfelelős figyelmét,
kezelni, és aá
bérleti dijat a vr"t. rl.s -a alapján az Önkormányzat koteles elktilonítetten
céIjára
fejlesáés
ideértve a viziközmű
kizirőlag a vizlkaJmű r.it.rrt3, ftnanszirozására
_
fel
igJríu""""tt hitellel osszefuggő adósságszolgáIatteljesítését is használhatja
10./

A

-

amely szerint az
szolgáltató uta] az 58l20l3. (n.27.) Korm. rendelet,5z§ t:l bek_re,
megszegése esetén a Hivatal 20
Eltátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő bírsággal sujthatja,

A

VÍzikÖzmŰ-szolgákató
A fentiekre tekintettel az ó*kormanyzat kötelezettséget vállal, hogy a
betartásával elktilonítetten kezeli,
ákalrlzetettbérleti a|ut uköltségvetesre irányuló szabályok

és aztcsak célhoz kötotten használja fel,

hog1 a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerzódő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítlk,
fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
viziközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt külonÖs szabálYokat, továhbá az
köteles gondoskodni, iae nem értve a Vszt. 30.§-ában
iulajdonát képező víziközművek
terhelik

onkormányzatot,

áint

a

tulajdonost

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
is) származó
felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést
magukat a
alávetik
kÖlcsÖnÖsen
fiig.g9:n
esetleges joguitakía iir,re, a h-atást<ori szabaiyoktól
illetékessége alá,
Miskolci Jarásbíróság va)y aMiskolci Törvényszék kizarólagos
17.1 szerződő

Vszt. 83.§ (1) bekfelek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva a
nem szabálYozott kérdésekre
re _ azáltaluk korabtan *.gtotott tizeÁeltetési szerződésben
előírásait alkalmazzák.
nézvea Vszt., ,,abÁint az sg7zoB. (II.27.)Korm. rendelet
12.1 Szerződő

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

Miskolc, Z0l3. április
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