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I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

I./ Szerződó felek rögátik, hogy közöttük2at2.}I-I7. napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáltatási
vett víziközművek
s)erződés,, jött létre Í, öűroőarry^t kazigazgaási területén használatba

iizemeltetésére és víziközmű- szolgáItatás ellátásara,

Szerződő felek rögátik, hogy a fentebb említett megállapodásuk 1 rnegállaPodás
megfelelt, továbbá a szerzódés megkÖtésekor
*"gkörer"kor hatályos jógszabályiótoirasomak
-t**"nált,
az EíIátásért felelős közigazgatási teniletén található
a izolgáltatás ,oi*
vizikő]művek a Vízikö zmű_szotgáltató cégtulaj donát képeaék.

2./

3,l Szerződő felek megállapitják, hogy a szerződésük megkötését kÖvetóen hatályba lépett a
79.§-a, amelY zaB.
viziközmű-szolgáltatárrot ,"oio 2011, évi CCIX. tv. (Vszt.), illetve annak

rendelkezése alaPján az Elldtásért
jelelőstubjdónába adta avíziközmű-szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerftiggetlen viziközmű,elemeket,

pn;á, 1

napját"ól kezdve, a hivatkozott törvény kötelezó

a yízikózmű-szolgáttató a ferrti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzitk, hogy
-"iug"t
téve 1. 2013. januar 01. napján kelt Ún. vagYonkiadási
kotelezettségének
jegyzőkönyiu.n dokuáentálta az ónkormányzat részérekiadott viziközművektéagYát, illetve
'uíőtora a szalgáltatónál fennállő nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzókonyvnek nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessévált, hogy a viziközművekre
a vízikÖzmŰvanatkoztátofi tulajdonj og változásara tekintettel szerződő felek szabálYozzák
víziközművek
szolgáltatás ellátáia érJekébenaz önkormányzatok tulajdonába került

A

hasáálatanak jogcímét,illetve a viziközmő-szolgáltató
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

általi eszkozhasználat ellenértékét,

megkotött
a 2012,01j7, napján
"Üzemeltetési,
4.1 lvhndezekre tekint ette| szerzódő felek
fenntartva' aá megerősítve
rogru,.'-^ÁgailaPodásukat
kozszolgáltatási *""r"áoeru..r,
egészítikki,
J*"OaZ-ur. et az alÁbitartalmi elemekkel
j ogviszonnyal történő kiegészítése
II. üzemeltetési szeruődés bérleti

/

megállaPodásuk Ídőta*amáta
a korábban létrejött üzemeltetési
hogy
megállapodnak,
az
5./ Felek
,".- ÚJÓti üzemeltetési jogviszonYt létesítenek
a Vszt. 2g_31§-d;;".úlyozott
használt vízikÖzmúvekre
és a"^Vízíkdzmű-szolgákató á|tal
ónkormányzaí tulajdonát képező
nézve.

A

bérletbe vett víziközmű_eszkö zőket,

megállapodás szempontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett

; .náaasi
kiadási
"r;"gÖik
,"árzodji]]'sz meile'etekent nevesített

releváns ügyleti enJte, (mely
nyilvántartási értékkiu
"l.r"i,
futtalmazza-

illewe azok.jelen

jegYzőkÖnYv

a Vsá. 31.§-ában foglalt
bérleti.jogviszony fennállása a|att meghatározott éves bérleti dijat ftzet
aiőaibekezdésben
az
n
,.gf.l"lő.
^Víziközmű-szolgáltatóa
rendelkezéseknek
az Ónkormárryzat részére,
rendelhető ellátási terÜleten
díj mértékemegegye zlk az Etlátásért feletőshözdíj 5 ,Á_áva1',
7.1
nettó szolg áltatási
^bérleti
feihasználóktát u.*"úű tárgyévi
található
éves bérleti díjkénta tárgyévet
wzikönnű-snlgáltaró
a
díjat
bérleti
s.i A szerződésszerú
ónmíránYmt szerződésszerű és a számviteli
követő 18o napon bJrt-iioia.*"*.gn""ini
és kozolt számlája alapján.
jogszabályoknak *;;áidő"n kiállított
az
90 napon belul írásban köteles nyilatkozni
tárgyévet.követő
a
A víziközmű_szalgóltató
i"rut,ten található felhasználóktól
onfulrmányzat réázére, hogy az
érdekében, hogy az
szedett be (díjtomeg közlés) annak
mértékű
milyen
s"Ídaktitdesi kotetezettségének eleget
uekezdésben
i"nTi
u
ónkormanyza,
6.1

i

o";;;ől,*hi:
r:,;űlódíjat
;;ilil;Ótt

tehessen.

Itr. Esyéb rendelkezések

és u.V'1 s3,§-ban foglalt
1étrejott üzemeltetési megállapodásra
9./ Szerződő felek a kozotttik
követően hatályba lépett vsá''

rrogy u" uÁ* megtótesei
rendelkezésre utalva rögátilq
nem engedó
sólJs anots (il-27)Korm, rendelet eltérést
illetve az annakvégrehajtásaról
tekintik,
rendelkezé.eit *agrík, u ié"" kötelezőnek
megállapodásukban nem
utalva felek megállapítjak, hogy a
jogviszonyra
bérleti
A kiegészített
rendelkezéseit tekintik
u *ina.or.o, hudlvo. jágs"uuarvok
szabályozott kérdésekenézve
ir6nyadőnak,
az áItalaftzetett
az Etlátásértfelelős figyelmét, hogY
10.i A Víziközmű_szolgáttatófelhílja
kótelei elkiilÖnítetten kezelni' és azt
Űir,r*ányzat
r,
ataple2
a
avrx.-il,gbérleti dijat
a viztkÖzmű fejlesáés céIjára
ui.*ár^i ör.r"te, 1rno;n rir|orására - ideértve
kizárőlag
_
is használhatja fel,
^ hitelű ti*".iúggo
vett
igénybe
"dór;;r;;íiá^,teljesítését

2

bek_re, amely szerint aZ
szolgáItató uta] az 58/2013. (n,27.) Korm. rendelet.5z§ t:l
megszegése esetén a Hivatal 20
Etlátásért felelőst a fenti bekezdésben'foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő birsággal sújthatja,

A

hogY a YÍziközmŰ-szolgákató
tekintettel az ónkormányzaí kötelezettséget vállal,
s"abalyok betartásával elktilonítetten kezeli'
áhalfizetettbérleti ai;ut u kóltségvetésre irányuló
és aá csak célhoz kötótten használja fel,

A fentiekre

rögzítik, hogy a Vsá, 29,§ (3) bek_e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásra utalva
Jerződés Énnállása alatt az Ellátásért felelŐs
víziközmű fejlesztésérőla bérleti üzemeltetési
30.§-ában foglalt ktilonos szabálYokat' továbbá az
köteles gondoskodni, ide nem értve a Vszt.
víziközművek

Onkormányzatot,

*int

tulajdonost terheiik

a

iulajdonát képező

vagyonbiztosítási kötelezettsége,
azüzemeltetési szerződést is) származó
II.1 Szerződő felek a jelen megállapodásból (ideé rtve
firggően kÖlcsÖnÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvkáv,ía niÁe, a hltásÉori szabáiyoktól
kizarólagos itletékességealá.
Miskolci Jarásbíróság-"ugi uMiskolci Törvényszék
(1) bekjelen kiegészitőmegállapodásban,.továbbá - utalva a Vszt. 83'§
nem szabá|yozott kérdésekre
íe _ azáltaluk korábban megkotott tizeáetúe si szerződésben
(!I.27 .)Korm. rendelet előírásait alkalmazzák,
nézvea Vszt., ,rutu*i.rt az sa7zo3.
12.1 Szerződő felek a

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

Miskolc, Z0I3. április

17.
lJ{jiit{}ij\

i; (i\di]tili

iri,j t,tl i.\Ii];

lii",i]i

il;i;,lilil 1 \

ll, l\,
í--____J* - \ \"
\
.,,;\

\, +*\l\

l ./ ŰJ,'9V,

t //

Tiszatardos Község
Varga Sándor
polgármester

\

,,t
i.:"

F]

/l_z

BORSODVIZ Zrt
Ficsor Miklós
vezérigazgatő

l,ili-i i!-11i
],]i i,íiiX_}

