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Kötötték egyrészről Telkibánya Község önkormányzata
3896 Telkibánya, Nagy u. 2.
Törzsszám: 348474a0O
képviseletében:Mester Lászlóné polgármester
mint e I l át ás é r t fe l e I ő s éslv agy önkorm ány z at

másrészről

az alulirotthelyen

nonsouvíz zrt.

3527 Miskolc, Tömöst u. 2.
cégsegy zékszám. C g. 0 5 - 1 0-0 a0 I 42
képviseletében: Ficsor Miklós v ezérigazgató
mint v ízi kö zmű - s z o lgá l tat ó

és napon,

az alábbi feltételek szerint,

I. Előzménye\ bevezető rendelkezések
kÖzszolgáltatási
I.1 Szerződő felek rögzitik,hogy közöttükzaII.I2.I4. napján,,Üzemeltetési,
vízikÖzművek
vett
szerződés,, jattlétre'az óűroőaryrot kőzigazgatási teruleténhasználatba
üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatás ellátására,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk _1

megállapodás
megkÖtésekor
a
szerződés
továbbá
megfelelt,
jíg."uuatyi-álőirasoknak
-"gkóie."kor hatályo* 'hísznált,'
az Eltátásért felelős közigazgatási területén található

a

szolgáltatás *oi*

vizika]tnűvekaVíziközmű_szolgáltatócégd,iajdonátképezték.

hatálYba léPett a
3./ Szetződő felek megállapítják, hogy aszerződésük megkötését kÖvetően
arnelY 2013.
79.§-a,
annak
vizlközmű-szolgáltatáriot Úoio zott. évi CCIX, w. (Vszt.), illetve
kötelező rendelkezése alaPján az Ellátásért
iur"a. t. napjáiól kezdve, a hivatkozott törvény
jáetastuhjáónába adta avíziközmű- szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfu ggetlen

v

izlkőzmű-elemeket,

Felek rögzitlk, hogy a yíziközmű-szolgáIntó a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
vagyonkiadási
kotelezeúégénekii.g., téve ?. zo{s. január 01. napján kelt ún,,

dokuáentálta az Onkormfuryzat részérekiadott viziközművektárgYát, illetve
i.gv"otoryiuen
'ű&ouu a szolgáItatónál fennálló n}ilvántartási órtékét. (továbbiakban. kiadási
j

egyzőkönyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés követke ztében szükségessé vált, hogy a vízikőzművekre
a vizlkőzmŰvonatkonátott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabá|Yozzák

A

kenilt_ vízikÖzművek
szo|gáltatás ellátása érdekében az önkormárryzatok tulajdonába
ellenértékét,
hasínilaténakjogcímét,illetve a vizlközmű-szolgáltató általi eszkozhasznáIat
valamint ahasináIati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

megkötött ,,Územeltetési,
4.1 lvhndezekre tekintettel szerződő felek a 2aII.I2.I4. napján
fenntartva, aá megerősítve
közszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat
ki.
szerződZsriket az alábbi tartaImi elemekkel egészítik

kiegészítése
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő
megállapodásuk időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési
jogviszoryt létesítenekaz
a Yszt. 2g_3| §_ában szabályozott ún. bérleti üzemeltetésiáltal használt vízikÖzművekre
ónkormányzar tulajdonát képézőés a Vízikózwű-szolgáltató
nézve.
5./

megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű_eszközöket, illetve azok.jelen
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti ener.e, (mely megegyezik a, ,kiadási

A

nyilvántartasi erten<eu
tartalmazza.

a

jaen

szórződés"

i-sz. mellékleteként nevesített kiadási jegYzőkÖnYv

alatt _ a Vszt, 31,§_ában foglalt
AVíziközmű_szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása
meghatározott éves bérleti dijat ftzet
rendelkezéseknek -.'gf"t"to" n - az aauui bekezdésben
6.1

az Ónkormányzat

r

észére.

rendelhető ellátási terÜleten
bérleti díj mértékemegegye zik az Eltátásért felelőshöz
díj 5 %_áva1
ta!álhatőfelhasinálóktól beszúett tárgyévi nettó szolgáltatási
7.1

A

éves bérleti díjkénta tárgYévet
szerződésszerű bérleti díjat a Víziközmű-szolgáItató
szerződésszerű és a számviteli
követő l80 napon uettit totetes megfizetru a, Ónkormányzat
jogszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.
8.1

A

követő 90 napon beltil Írásban kÖteles nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáItató a tíngyév_et
-;
Onkormányzar eliátási teniletén található felhasználÓktól
onkormanyzat ,érré|r",, hrrgy
annak érdekében, hogy az
milyen mértékűrrobáttúíridilat szedett be (díjtomeg kozlés)
kötelezettségének eleget
onkormányzat a feű bekezdésben meghatá.o"Ótt számlaküldési

A

tehessen.

ilI. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és a_Vs1 .s3.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a közöthik létrejott iizemeltetési
követően hatályba lépett Vsá,,
rendelkezésre utalva rőgzittk, hőgy az annak megkötését
Korm. rendelet eltéréstnern engedő
illetve az annakoeg..űiaraíat s|ata 58lz0l3, $17.)
rendelkezó seit magukr a nézve kotelezőnek tekintik,
a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy
jogszabálYok rendelkezéseit tekintik
szabályozott kérdéseLinézvő a mindenkor hatályoJ

irányadónak.

figyelmét, hogy az általa fizetett
Víziközmű_szotgáItató felhívja az Eltátásért felelős
kezelni, és azt
bérleti dijat avsx. Ű.§-a alapján az onkormányzat köteles ellailönítetten
céIjára
fejlesáés
a vizlkÖzmű
kizárőlag a vizlköz:mű Élt"r"tÓ, ftnanszirozására - ideértve _
használhatja fel,
ige"vu."".t, hitellel oss refr:ggő adósságszolgálatteljesítését is
10.i

A

Korm rendelet ,5z s t:l bek-re, amely szerint aZ
szolgáltató uta| az 58l20t3. (II.27.)'foglalt
kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
EIIátásért felelőst a fenti bekezdésben
millió forintig terjedő btrsággal sujthatja,

A

A fentiekre tekintettel az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VÍzikÖzmŰ-szolgákatÓ
kezeli,
betartásával elktilonítetten
által fizetetbérleti dijat aköltségyetésre irányuló szabályok
és azt csak célhoz kötotten használja fel,

hogy a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva rögátik,
Énnállása alatt az Ellátásért felelős
vizlközműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés
foglalt ktilönös szabálYokat, továbbá az
köteles gondoskodni, ia. nem értve a Vsá. 30.§-ában

1nkormányzatot,

mint tulajdonost terhelik a iulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
is) származó
felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést
fuggően kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákfa ;;:ru", urr"atastori szabáiyoktól
illetékessége alá,
Miskolci Jarásbíróság vagy a Miskolci TörvényszékV.tzírőlagos
1,1.1 Szerződő

utalva a Vsá. S3,§ (1) bekt2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá szabálYozott kérdésekre
íe _ az általuk korábban megkötott rizeáeltete si szerződésben nem
alkalmazzákelóírásait
nézvea Vszt., ,ruhÁirrt az st7zotl. (11,27.)Korm. rendelet

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

Miskolc,

za1.3. április 17.

a Község Önkormányzata

Ficsor Miklós
vezérigazgatő

