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I. Előzmények, bevezető rendelkezések
naplán,,Űzemeltetési, kÖzszolgáltatási
1.1 Szerződő felek rögzitik hogy közöttükz}lt.Il3a.
vizikőzművek
t aris*surasi teruietelhasználatba vett
szerződés,, jott|étreil óimőrnyrot
üzemeltetésereésvíziközmő-szolgálrtatásellátásara.

megállaPodá.Ú.? megállaPodás
Szerződő felek rögzitik, hogy a fentebb emlÍtett
megkÖtésekor
jogszabálvi .roirasáúur. megfelelt, továbbá'a szerződés
megkötésekor hatályo s ,űznált,
található
teruletén
az iítarrxar, táems közigazgatási
a szolgáItatá, ,oi*
,irlro]^rvekaVízikózmű_szolgáltatócéglvlajdonátképezték,

2./

hatáIYba léPett a
2013.
EIIátásért
rendelkezése alaPján az
januar 1. napjától t""o.,o", a hivatkozott törvény kotetező
rendelt víziközműveket, ide nern értve az
felelőstulaidonáb a adta avaiközmű-szolgáltatáshoz
"ún.
rend rrórfiiggetlen v iziközmő,el emeket,
megkÖtését kÖvetóen
3./ Szerződőfelek megállapitják,hogy a szerződésik
w. (Vszt), illetve annak 79,§-a' amely
víziközmű-szolgáLtatáJ.ot ,)oio 20Il,évi CCIX.

hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögziík, hogy a Vízilózmű-szolgáItató 1 f.li bekezdésben
januar 01,. napján kelt ún,. vagyonkiadási
kótelezettségének eleget téve 1, voil
illetve
jegyzökönyvbe. ooúá efiáha az ónkormaÓ*'részérekiadott vízikÖzművektárgYát'
értékét.(továbbiakban: kiadási
azoknak a ,-Íiaiiáiiiit fennállJ nyilránturtári
j

egyzőkönyvnek

nevezve)

hogy a vizikőzművekre
törvényi rendelkezés követke ztében szükségess é vált,
sierződő felek szabálYozzák a vizikÖzmŰvonatkoztatott tulajd;;j og változására tekint ettel
tulajdonába kerÜtt vízikÖzművek
szolgáltatás ellátáa éráekében az ánto.*anyzatok
ellenértékét,

A

hasznáIatának jogcímét,illetve a víz7kőzmő-szŐ|gá|tatő
elemeit,
,ruiumirrt a hasinilati j ogviszony egyéb tartalmi

altali eszkozhasnÁlat

4.1 lvItndezekre tekint ette] szerzódő felek a 20t1.I2,3O,
fenntartva,
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat
^ir"rraaZrr:,ketazalábbitartalmielemekkelegészitlkkt.

napján megkotott "Üzemeltetési,
azt megerősítve

/

történő kiegészítése
j
II. üzemeltetési szerződésbérteti ogviszonnyal
5./

Felek

a Yszt.

üzemeltetési megállaPodásuk időtartamára
megállapodnak, hogy a korábban létíejött
üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
2g_3L

§_ában szabályazott ir1,

ónkormány zal tulaj donát
nézve.

üp;á ;,

a

qeúi

Vízi

kűű

- sz

ol gáltató áIia| használt vízikÖzművekre

zöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
feltüntetett
(mely megegyezik a t<iádesl jegyzőkönyvben. jegYzőkÖnYv
releváns ügyleti éítékét
mellékletekéntnevesített kiadási
nyilvántartási értékkel)a jelen szórződés 1. sz.
twtalmazza,
jogviszony fennállása ?I^t! - aYszt,31 §-ában foglalt
6.1 L Víziközmű-szotgákató a bérleti
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek megfeleláen - u, uiúibekezdésben

A

bérletbe vett víziközmű-eszkö

az Ónkormárryzat

részére,

7./ Abérleti díj mértékemegegye zík az EIIátásért feklőshö,l.rendelhetó
ari nettó szolg áltatási dij 5 % áv al,
taláIhatő felhasználóktól b e sz á Ji úo sy

ellátási teruleten

-

éves bérleti díjkénta tárgYévet
8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáltató
szerződésszerü és a számviteli
követő 180 napon uertir táieres megfizetni az Ónkoímanyzat
és kozolt számlí|a alapján,
j osr"uuáúor.nár. *"gf"lelően kiállítótt
belül jrásban köteles nyí|atkozni az
A vízikózmű-szolgáltató a tárgyévet kovető 90 napon
területén található felhasználÓktól
ónkormányzat részére,uáiÍ'* Ói*rr-a"yr"r etiátási
érdekében, hogy az
milyen mértékűszolgiltaííJiaat szedett be (díjtomeg |ti.zt9s),annak
,ra^lalnildési kÖtelezettségének eleget
ónkormányzat a fenti uekezdosue n meghatárirőt
tehessen.

ilI. Egyéb rendelkezések
és a Vsá. 83,§-ban foglalt
9./ Szerződő felek a közöthik létrejött üzemeltetési megallapodásra
megkótését követően hatálYba léPett Vszt,,
rendelkezésre utalva rögúttk, ltogy az annak
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annakvégrehajtásaíat srarc 5sl20l3. F-27)
rendelkezéseitmagukranézvekötelezőnektekintik.

h99J u megállaPodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják,
hatályos jágszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabáIyozott kérdésekre néruéa mindenkor
irályadőnak.
figyelmét, hogY az ttkalaftzeÍett
Vizikózmű-szolgáItató felhívja az.Etlátásértfelelős
köteles elhilönítetten kezelni, és art
bérleti dijat a Vsá. 18.§ ]u"Űi"" az onkormányzat
avizikőzmű fejlesztés céljfua
ázárőlag avizlkőzmű r.;i.rrtÉ*ftnanszirozására - ideértve használhatja fel,
is
igénybe-vett hitellel tirr".áiggá adósságszolgáIatteljesítését 10./

A

2

szolgáltató utal az 58l2O13. (n.27.) Korm. rendelet 52§ (3) bek-re, amely szertnt az
Elbtáűrt felelőst a fenti bekezdósben foglalt kötelezettség megszegése esetén a lÜvatal' 20
millió forintig terjedő bírsággal sújthatja,

A

/

kötelezettséget vállal, hogY a VÍziközmŰ-szolgákató
elkrilonítetten kezeli,
ehal fizetettbérleti dijat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és azt csak célhoz kötötten használlafel.

A fentiekre tekintettel az ónkormanyzat

29.§ (3) bek_e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Vszt.
az Ellátásért felelős
vizlközmű fejlesaéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt
szabáIYokat,továbbáaz
krilonos
foglalt
kötele§ gondóskodni, ide nem értve aYszt.30.§-ában

Ónkorűányzatot,

mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező viziközművek

v agy onbiztosítási kötelezettsége.

is) származó
11./ Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideérMe azüzemeltetési szerződést
alávetik maglkat a
esetleges jogvitákra iérr", a tratasfori szabályoktól ftrggően kölcsönösen
íaia.bi.orag vagy aMiskolci Törvényszékktzárőlagos illetékessége alá.

Miskűci

felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk koráb|an *.gkotótt üzemeltetési szerződésben nem szabálYozott kérdésekre
nézve ayszt.,valamint az sg/zaB. gI.27.)Korm. rendelet elóírásait alkalmazzák1.2,/ Szerződő

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak

ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.
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