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az alu|katt helyen és napon, az aléhbi feltételek szerint.

L Előzményelr, bevezető rendelkezések
1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 201I.I2.20. napján,,Űzemehetési, közszolgáltatási
Ont or*ary*t közigazgatási teruleténhasznáIatba vett vízikÖzművek
szerződés,, jött létre

*

üzemeltetéséreésvizikőzmű-szolgáltatásellátására.

2,1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk

a

rnegállapodás
megkötésekor hatályos jógszabályi elóírásoknak megfelelt, továbbá a szerződés megkÖtésekor
a izolgáltatás során használt, az Eltátásért felelős közigazgatási teületén található
vízlközművek a ílíziközmű-szolgáltató cégíulajdonát képeáék.
3.1 Szerződő felek megállapitlák, hogy a szerződésük megkötését kovetően hatályba lépett a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CC[X. W. (Vszt.), illetve annak 79.§-a, amely 20T3.
januar 1. napjáiol kezdve, a hivatkozott törvény kOtelező rendelkezése alapján az Ellátásért
víziközműveket, ide nem érrve az
feletőstulajdónába adta avíziközmű-szalgáltatáshoz rendelt
ún. rendszerftiggetlen vaiközmű-elemeket.

Felek rögzitik, hogy a Víziközmű-szotgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott törvényi
kötelezettségének eleget téve ?. 20t3. januír 0l. napján kelt Ún. vagyonkiadási
jegyzőkönyuU.., dokumentálta az Ónkormányzat részérekiadott vizlközművektárgyát, illetve
-*Őt"u*,
a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé váIt, hogy

a

vizikőzművekre
vonatkoáatott tulajdonjogváltozására tekintettel szerződó felek szabályozzák a vizikőzmŰszolgáltxás ellátása érdekében az önkormányzatok tulajdonába kenilt vízikozművek
használatanak jogcímét, illetve a vizlközmű-szolgáltató általi eszkozhasználat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

/

4.1 lvIlndezekre tekint ettel szerződő felek a 2a1,1.12.20. napján megkötött ,,Územeltetési,
aÜ megerősítve
közszolgáltatási szerződésben, foglalt megállapodásukat fenntartva,
szerződZsiketazalábbitartalmielemekkelegészitlkl<'
kiegészítése
II. üzemettetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő
üzemeltetési megállapodásuk
5./ Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejott

a yszt,

időtartamára

jogviszonyt létesítenek az
zg_3t.§_ái|ii'rruíáyo.ott ún. bérleti üzemeltetési

által használt vizíkozművekre
ónkormanyzal tulajdonát képező és a víziközmű-szalgáItató
nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett vízikö zmű-eszkózöket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezík 7 ,kiadási
nevesített kiadási jegYzőkÖnYv
nyilvántartasi erteu<eu u;"r.n szárződés i sz. mellékleteként

A

tartalmazza.

_ aYszt,31,§_ában foglalt
Víziközmű_szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt
_ az ÚŰai bekezdésben meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek -.'gf.1.1ő. i
az Ónkormányzat r észére.
6.1

A

ellátási
7,1 Abérleti díj mértékemegegyezik az Ettátásért feletőshöz rendelhető
oÁ_ával,
beszed őtttárgyéri nettó szolgáltatási díj 5

találhatőfelhasinálóktól

8.1

A

szerződéss zeű

terÜleten

bérlai díjat a Yíziközmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárgyévet

megfizetru az Ónkoimanyzat szerzódésszeni és a számviteli
jagszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlőja alapján,

követő 180 napon uetut

t<otetes

kÖteles ny7latkozru az
Víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő 90 napon belül Írásban
található felhasználÓktól
onkormányza, ,errii",-Űri-L ónkormányzat eiletási teniletén
az
milyen mértéIu,robáttutÍ, dijat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében,ltogy
eleget
órírir*ary*t a fenii bekezdésben meghatár ozoft számlaküldési kötelezettségének

A

tehessen.

ilI. Egyéb rendelkezések
és a_Vs{..83.§-ban foglalt
9./ Szerződő felek a kozotttik létrejött üzemeltetési megállapodásra
kÖvetően hatálYba léPett Vsá.'
rendelkezésre utalva rögzitík, hőgy az annak megkotését
nem engedő
illetve az annakvégreha]tásaiat s|arc 58l20I3. (n27) Korm. rendelet eltérést
rendelkezéseit magukr a nézve kötelezőnek tekintik,
nem
A kiegészítettbérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjítk" hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srabáíyorott kérdésJkrénézvá a mindenkor hatályos

irányadőnak.
álta]€ rlzetetl
Yíziközmű_szolgáItató felhívja az Eltátásért fetelős figyelmét, holy
kezelni, és art
bérleti díjat a vs"t. Ű.g-a alapján az onkormányzat köteles ellnilönítetten
céljára
fejlesztés
ideértve a víziközmű
kizárőa§ a vizikózmű ált.srtés ftnanszirozására
felisé;vu."""tt hitellel osszeh;ggő adósságszolgáIatteljesítését is - használhatja
10.1

Y

A

-

A

szolgáItató uta], az 58l20I3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szerint az
Ettáfisbfi íelelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 2a
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.
tekintettel az Onkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szolgáltató
áItal fizetettbérleti díjat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elhilonítetten kezeli,
és aá csak célhoz kötötten használja fel.

A fentiekre

Szerződő felek a fenti szabályozásrautalva rögzítik, hogy a Vsá.29.§ (3) bek-e szerint a
viziközmű fejlesáéséről a bérleti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelŐs
köteles gondóskodni, ide nem értve aYszt.30. §-ában foglalt lnilonos szabályokat, tavábbá az
ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik a tulajdanát képező viziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.

t1l

Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
esetleges jogvitál<ra nézve, a hatáskori szabályoktól fiiggően kölcsönösen alávetik magukat a
Miskolci Járásbíróság vagy aMiskolci Törvényszékklzárőlagos illetékessége alá.

- utalva aYszt.83.§ (1) bek_
nem
szabá|yozott kérdésekre
re az áttaluk korábban megkötött izemelteté,si szerződésben
nézve a Vsá., valarnint az 5812013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.
12.1 Szerződő felek a jelenkiegészitő megállapodásban, továbbá

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

Miskolc, 2013.
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