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az

feltételek szerint,
aiulir otthelyen és napon, az a|ábbi

I. Előzmények, bevezető rendelkezések
napjtn,,Uzery9lt3tési, közszolgáItatási
I.1 Szerződő felek ragÁtlk_hogy közöttük2o11,1z,|4,
uoas*iutási teruÉénhaszná|atba vett vízikÖznrűvek
szerződés,, jottlé*,eil, ói*oő,:*yrot
üzemeltetéséreésvízikőzmű-szolgáltatásellátásara.

említett megállapodásu|.1 megállapodás
Szerződő felek rögzítik, hogy a ferrtebb
rnegkÖtésekor
jogszabá|yi eloirasoknak megfelelt, továbbá a szerződés
megkötésekor hatályos 'hásznált,
köágazgatÍsi teruletén található

2.1

az iít,:nrer' tetetds
szolgaltatá. ,oi*
vízíkőzművekaVíikazmű_szolgákatócég§ulajdonátképeaék,

a

3.1Szerződőfelekmegállapitják,hogyaszerződésükmegkötésétkövetőenhatálybalépetta
b-Ó* w. (Vsztl), illetve annak 79.§-a, arnely 20L3'
viziközmű-szo|gá|tatáJrot *roio zo:-l.e"i
alaPján az Ellátásért
januar 1. napjától u"iar",a hivatkozott1o*ony koteleÓ'iendelkezése
ide nem értve az
adtaJvu,iközmű-r"orseúerrroz rendelt víziközműveket,
felelőstulajdonába
"ún.
."nd*"Órfiiggetlen

viziközmű-elemeket,

Felekrögzitik,hogyaVízikÓzmű-szolgáItatólftryibekezdésbenhivatkozotttörvényi
janvás 01,_ napján kelt ún,, vagyonkiadási
kötelezettségének eleget téve 1 voil
v.otkÖzmúvektárgYát' illetve
jegyzőkönyvb.n aoúá. *álta * o"iiÁanyirt részérekiadóit
értékét.(továbbiakban: kiadási
azoknak a szolgáltatónáI fennálű nlítuanta.tesi
j

egyzőkönyvnek nevezve)

é vált, hogy a viziközművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségess
vizikőzmŰettel s]erződő felek szabá|Yozzák a
'
vonatkoztatott tulajdonj og váltazá*arul.tint
vízikÖzművek
kerÜlt
éráekében * áokor*any zatok tulajdonába
A

szolgáltatás eltátása

illetve a virikáom-szoigáltató
ahusrnárxi jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

használatának jogcimét,

""r,r.i*

altaii eszkozhasznátlat ellenértékét'

napján megkotótt "územeltetési,
4.1 NItndezekre tekintette| szerződő felek a 20I1.t2.I4_
fenntartva, azt megerősítve
közszolgáltatási szerződésberr,, foglalt megállaPodásukat
la.
ir"oa {er"ket az a|ábbi tartalmi e emekke l e gészitik
1

történő kiegészítése
II. üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal
megállaPodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott izeme|tetési
jogviszonlt létesítenek az
a yszt. 29_3y §_ában szabályozott ú;. borleti üzemeltetésiáItal használt vízikÖzművekre
ónkormányzat tulajdonát képőző és a Víziközmű-szolgáItató
nézve.
5,/

A

*oy.jelen megállapodás

szempontjából
feltüntetett
értékét(mely meiegyerit ?,_t<iáaasi jegyzókonyvbenjegyzőkönyv
sz. mellékleteként nevesített kiadási
szárzódés"

bérletbe vett víziközmű-eszkö zöket, illetve

releváns ügyleti
nyilvántartasi erte*erl u;.r"n

i

tartalmazza.
alatt _ a Yszt, 3 1, §_ában foglalt
Víziközmű_szolgáltató a bérletijogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek ,n.'gf.t to. n - az uiŰ, bekezdésben
az Onkormányzat részére.
6.1

A

rendelhető ellátásí terÜleten
bérleti díj mértékemegegye zik az Eltátásért felelőshöz
szolgáltatási díj 5 Yo-ával,
taláIhatőfelhasználóktól beszed etttárg,révi nettó

7.1

A

éves bérleti díjkéntatárgYéveI
szerződésszerubérleti díjat aVíziközmű.szolgáltaló
szerződésszeni és a számviteli
kölető 180 napon uetut totetes"*egfirelru az Ónko"rmányzat
kozolt számláj a alapj án,
j o gs;zab ályotn at megfel e ő en ki ál ított é s
8./

A

1

1

napon belÜl Írásban kÖteles nyl|atkozru az
eúátási teniletén találhxő felhasználÓktól
közlés) annak érdekében, hogy az
milyen mértélní,ro,náttutíű díjat szedett be (díjtomeg
kötelezettségének eleget
ónkorrnányzat a fetíti bekezdéiben meghatá.o"Ótt szádakrildési

a tárgyévet követő 90
onklrmányza, ,uríiÍ"","r;;;a-Ó*orianyror

A

l/íziközmű-szolgáltató

tehessen.

III. Egyéb rendelkezósek
foglalt
megállapodásra és
9,1 Szerződő felek a közöttük létrejött üzemeltetési
^yY.83.§-ban
kÖvetően hatálYba léPett Vszt.'
rendelkezésre utalva rögzítik, bőgy az annak megkótését
gz1.1Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakuegrehfrtasarat s|ata 5sl2OI3.
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak,
jógszabalYok rendelkezéseit tekintik
szabá|yozott kérdése"krénénő a mindenkor hatilyos
irányadónak.

T

álta]la ftzetett
nogy
Vízikózmű_szolgákató felhívja az Etlátásért felelős figyelmét,
kezelni, és aá
bérleti díjat a Vsx. 18.§ -a alapján az önkormányiat köteles elkí,ilönítetten
a vizikÖzmő fellesztés céljára
kizárőlag a vízlközmű fejlesztés frnanszirozására - ideértve _
fel,
igZ"yu."r"t tlt"tt"i áss zefoggő adósságszolgáIatteljesítését is használhatja
10.1

A

(:l bek_re, amely szerint az
szolgáltató utal az 58l20l3. (n.27 .) Korm. rendelet .5z §
megszegése esetén a Hivatal 2a
Etlátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedó bírsággal sújthatja,

A

kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgáltató
betartásával elktilonítetten kezeli,
áhal rlzetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok
és art csak célhoz kötötten használja fel,

A fentiekre tekintettel az Onkotmaruyzat

hogy a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabályozásrautalva rögzittk,
Énnállása alatt az Ellátásért ÍelelŐS
viziközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerzódés
foglalt különÖs szabálYokat'továbbáaz
köteles gondoskodni, ide nem értve ayszt.30.§-ában
iulajdonát képező víziközművek
a
tulajdonost terhelik

onkormányzatot,

*lnt

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
Územeltetési szerződést Ís) származő
szerződő felek a jelen megállapodásból (ideé rtve az
fiigg99n kölcsÖnÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvitakra-É:rr", unátast ori szabáiyoktól
illetékessége alá,
Miskolci Járásbíróság ,ugj uMiskolci Törvényszékázírőlagos

It.l

jelen kiegészitőmegállapodásban, továbbá _utalva a Vsá, 83,§ (1) bek_
nem szabályozott kérdésekre
íe _ az általuk korábban megkotott rizeáeteté si szerződésben
előírásait akalmazzák,
nézve ayszt.,valamint az ss7zo3. (II.27.)Korm. rendelet
T2.1 Szerződő felek

a

foglaltak ügyleti akaratunknak
szeruődést megértve azzal irtuk aIá, hogy az abban
mindenben megfelel.

A jelen
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