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I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
hogy közöttük 20t2.01.27 . napján,,Uzemeltetési, kÖzszolgáltatási
Szerződő felek rögzitik,
"*
Oit oűri*yr"t közigazgatási területén használatba vett vízikÖzművek
szetződés,, jött 1étre
üzemeltetéséreésviziközmő-szolgáItatásellátásara,

t.l

fentebb említett megállapodásuk a megállaPodás
megkÖtésekor
megkotésekor hatályos j-ogszabályiótőirasomak megfelek, továbbá a szerződés
-szolgáltatá,
*oi* hÁznált, az Ellátásért felelős köágazgatási területén ta]áIhatő
a
vízikozművek a víziközmű_szolgáltató cé$ulajdonát képezték.

2./

Szerződő felek rögzitik, hogy

a

a léPett a
3.1 Szerádő felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését követően hatálYb
2013.
vizikőzmő-szolgáltatőrror uioio 20ll. évi CCD(. w. (Vszt.), illetve annak 79,§-a, arnelY
az
EIIátásért
alapján
rendelkezése
j,Á"á t. napjáál kezdve, a hivatkozott törvény kötelezó
jekbstulajd^Ónába adtaavíziközmű-szolgáItatáshoz rendeltvízlkőzműveket, ide nem ériwe az
ún. rendszerfuggetlen víziközmű-elemeket.

Felek rőgzitik, hogy a yíziközmű-szolgáItató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kötelezettségének iieget téve a 2013. januar 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási

jegyzőköny;ben dokuáe ntálta az ónkormányzat részérekiadott víziközművektárgYát, illetve
"ui&"ur a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizikőzművekre
vonatkoztátofi tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYazzék a vizlkőzmŰszolgáltatás ellátása éráekébenaz önkormányzatok tulajdonába kerÜlt vízikÖzművek
hasInálatának jogcímét, illetve a víziközmű-szolgáítatő altali eszkozhasznáIat ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 lvItndezekre tekintetlel szerződő felek a 2012.01,27. napján megkotott ,,Územeltetési,
kozszolgáltatást szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, aá megerősítve
szer ző désűket az alábbi tartalmi e l e m ekkel e gé szitlk 1<t,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban tetr.j,itt_ ti".rn.tt{JJi
Felek megállapodnak, 'szabályozott
ún. bérleti üzemeltelésj, j9qviqzo|rt tÉj,e$snet. a"
a yszt. zg-lt.§-ábun
víziközművekre
ónkormányzat úlajdonát képező és a VíziközműrszolgáItató áItil használt
5./

nézve.

A

bérletbe vett vízlközmű-eszközöket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkönyvben feltrintetett
jegYzőkÖnYv
nyilvántartaii erte*el) a jelen szórződés l. sz. mellékletetént nevesített kiadási
tartalmazza.
a bérleti jogviszony fenItállása alatt - a Yszt. 31.§-ában foglalt
ftzet
rendelkezéseknek -.lgr"t.to.n _ az alábbi bekezdésben meghatár,ozott éves bérleti dtlat
az Ónkorm arty zat r észére.
6.1

A

yíziközmű-szolgáltató

bérleti díj mértékemegegyezlk az Eltátásért felelőshöz rendelhető ellátási teruleten
találhatő felhasználóktól beszed etttírgyévinettó szolg áltatási dij 5 %,ávaL

7./

A

8./ A szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárgYévet
követő 180 napon belül köteles megfizetru az Ónkormányzat szerződésszerű és a számviteli
jogszabályotnák megfelelően kiállított és közölt számlája alapján.
víziközmű-szolgáltató a tárgyévet kóvető 90 napon belül Írásban köteles nyllatkorni az
Onkormányzat ellátási területén található felhasználóktól
ónkormányzat rétrzére, hogy
milyen mértélűszolgáltatiii díjat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében, hagy az
Órur*any*l a fenii bekezdésben meghatározott számlalnildési kötelezettségének eleget

A

á

tehessen.

III. Egyéb rendelkezések

Vsá. 83.§-ban foglalt
léPett Vszt,,
hatálYba
rendelkezésre utalva rögzítlk, hogy az annak megkotésétkövetően
illetve az annakvégrehijtásáral siorc 5sl2013. @27) Korm. rendelet eltéréstnem engedő
rendelkezé seit magukr a nézve kötelezőnek tekintik.
9.1 Szerződő felek a kozotttik létrejott üzemeltetési megállapodásra és a

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítják, hogy a megállaPodásukban nem
srabáíyorott kérdéselró nézve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadőnak.
Víziközmű-szolgákató felhívja az Eltátásért felelős figyelmét, hogy az általé fizetett
bérleti dijat a Vszt. ta.§-a alapján az Ónkormányzat köteles elktilonítetten kezelni, és art
kizárőlag a viziközmű fejlesáés ftnanszirazására - ideértve a víziközmő fejlesztés céljÍra
igénybe-vett hitellel osszefiiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja fel.
10./

A

szolgáltató utal az 58l20I3. (II.27.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amely szeint az
Elhtáűrt felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a lÜvatal 20
millió forintig terjedő birsággal sújthatja.

A

/

kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szalgákató
kezeli,
áhal fizeteítbérleti dílat aköltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilÖnítetten
és azt csak célhoz kötötten használjafel.

A fentiekre tekintettel az ónkormányzat

a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögzitlk, hogy a Vsá. 29.§ (3) bek-e szerint
viziközmű fejlesáéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Elláűsért felelős
az
köteles gondóskodni, ide nem értve a Vszt. 30.§-ában foglalt hilOnOs szabályokat, továbbá
vízikÖzművek
tulajdonát képező
ónkoriányzatot, mint tulajdonost terhelik

a

v agy

onbinosítási kötelezettsége,

jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerzódést is) származó
a
esetleges jogvitál<raiérr", a hatáskori szabályoktól fuggóen kölcsönösen alávetik magukat
Miskűci Íar]sbíróság vagy aMiskolci Törvényszékktzárőlagos illetékessége alá.
1I.1 Szerződő felek

a

felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá- utalva a Vszt. 83.§ (1) bekíe _ az általuk koráblan **glotott üzemeltetést szerződésben nem szabályozott kérdésekre
nézve ayszt., valamint az 58l20T3. (11,27 .) Korm. rendelet előírásait akalmazzák.
12.1 Szerződő

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak Ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.

Miskolc, 2013, április i7.
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