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az alábbifeltételek szerint.

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések
napján ,,Uzemeltetési, kÖzszalgáltatási
1./ Szerződő felek rögátik, hogy közöttük2012.02.17.
vizikÖzművek
szerződés,, jott létre L öit oűa"y*t köúgazgatási teniletén használatbavett
üzemeltetéséreésviz\közmű-szolgáhatásellátásara,

2.1 Szerzodő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a

megállaPodás
megkÖtésekor
megkotésekor hatályos jógszabályiátoirasoknak megfelelt, továbbá a szerződés
-wolgáltaá,
hásznált, az EIIátásért felelős kozigazgatási területén található
vízikozművek a víziközmű_szolgáItató cégtulajdonát képezték.

.oi*

a

3./ Szerződő felek megállapitják,Itogy a szerződéstik megkötését kÖvetőenhatályba léPett a
2013.
viziközmű-szolgáltatá*.ot ,"oio 20Tl. évi CCIX. tv. (Vsá,), illetve annak 79.§-a, amelY
az
EIIátásért
alaPján
rendelkezése
januar 1. napjáól kezdve, a hivatkozott törvény kötelező
qruartuhjdónába adta aviziközmő-szolgáItatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem érwe az
ún. rendszerfirggetlen viziközmú-elemeket.

Felek rögzitik, hogy a yízitózmű-szotgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
kotelezeúégének.i"g"t téve ?. 2aB. januar 01. napján kelt ún.. vagYonkiadási
jegyzőkönyio"o dokumentálta az Onkormányzat részérekiadott víziközművek tárgYát, illetve
a szolgáItatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

"ŰŐyn"t
j

egyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következtében szükségessé vált, hogy

a

vizlkÖzművekre
vonatkoztatott tulajdonjog vákozására tekintettel szerződő felek szabálYozzák a vízikÖzmŰszolgáltatás ellátása éráekébenaz önkormányzatok tulajdonába kerult vízikÖzművek
hasz-nálatanak jogcimét, illetve a viz7kőzmű-szolgáltató átali eszkozhaszná|at ellenértékét,
valamint ahasználati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

megkotott
2012. 02.17. napján
-ienntartva'
4.1 Mindezekre tekintettel szerzódő felek a
megerősíwe
aá"Üzemeltetési,
megállaPodásukat
rogrJ
,".ooJerb.n,
közszolgáltatási
l e g é sz ít i k ki
,".-i" o alrti kel az aláb b i tartalmi e em ekke
1

jogviszonnyal történő kiegészítése
II. üzemeltetési szerződés bérleti
létrejött üzemeltetési megállaPodásuk iőőtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban
jogviszonyt létesítenek az
a Yszt. 29_3L §_ában szabályozott ,in. ueri.ti üzemeltetésiáltal használt vízikÖzművekre
ónkormányzal tulajdonát képező ér u"'Úrikar*ű-szolgákató
nézve.
5./

A

releváns ügyleti J.tetet (mely
szárződjs't]iz.
nyilvántartasi ertekk-eu
tarta|mazza.

"l.rJ,

*oy.jelen megállapodás

szempontjából
jegyzőkönyvben feltüntetett
.?...uáaasi
^i§"gy"rrkmellékletekéntnevesített kiadási jegYzőkÖnYv

bérletbe vett vízikö zmű-eszközőket, illetve

fennállása alatt - a Vszt. 31' §-ában foglalt
Víziközmű-szolgáltató a bérletijogviszony
ftzet
bekezdésbe n meghatározott éves bérleti dijat
rendelkezéseknek ..'gi.iJo"" - u, uiaűai
az Ó nkormctny zat r észére,
6.1

A

7.1 Abérleti díj mértékemegegye zlk az Eltátásért felelőshoz
szolgáltatási dij
ta|álhatőfeihasználóktó1 beszú eútárgyévlnettó

rendelhető ellátási teruleten
5 %-áva|,

éves bérleti díjkénta tárgyévet
8./ A szerzódésszerű bérleti díjat a víziközmű-szatgákató
óaro\*anyzat szerződésszeni és a számviteli
követő 180 napon iatir-ioia.* ,n.g§";ioi *
j"gr*uarvo1,,at megfelelően kiállítótt és közölt szánlája alapjátt,
napon belül Írásban köteles nyllatkozni az
víziközmű-szolgáltató a tárgyév_et követő 90
órt oÁáyr"t etiátási teületén talá|hatő felhasználÓktÓl
ónkormanyzar ,uriií",
(díjtomeg kozlés) annak érdekében, hogy az
milyen mértékű,roryáttuá űjat szedett be
szimlaktildési kötelezettségének eleget
ónkormanyzat a *rít, bekezdéiben *"glrutaro"Ótt

A

;;;";-

tehessen.

ffi. Egyéb rendelkezések
megállapodásra és uy1183.§-ban foglalt
9.1 Szerződő felek a kozottuk létrejött üzemeltetési
annak megkóteset kÖvetően hatálYba léPett Vszt''
rendelkezésre utalva rögátk, togy
Korm. rendelet eltéréstnem engedő
illetve az annak riűáiűra"aiat síorc-lazo'. Q-27.)
tekintik,
rendelkezéseit magrikr a nézve kötelezőnek

;

hogy a megállapodásukban nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak,
hatÍlyos jágs"uuarYok rendelkezéseit tekintik
szabályozatt kérdése'ú!nén,ő u *ina"ntor
irányadónak,

*

á,ltala fizete,tl
figyelm9t, \osy
Víziközmű_szolgáItató fethívja aa Eltátásért felelős
kÖteles elkulonítetten kezelni' és azt
bérleti dijat a vszt. ri 5-a alapjá2 az ónkormányzat
ideértve a vízlkÖzmű fejlesztés céljára
kizárőlag a viztko)|mű r.ir.r"tá, ,{tnanszirozására
is - használhatja fel,
igénybe vett hiteilJ orr"*higgo adósságszolgálatteljesítését
10./

A

-

amely szerint az
utal az 58l2Ol3. (II.27.) Korm. rendelet .5z § t:l bek-re,
a Hivatal 20
esetén
megszegése
Ellátásért felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő birsággal sújthatja,

A szalgáIraű

a YÍziközmŰ-szolgákató
tekintettel az ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy
betartásával elktilonítetten kezeli,
által fizetettbérleti dijat akoltségvetésre irányuló szabályok
és azt csak célhoz kötotten használjafel,

A fentiekre

a Vszt. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződőfelek a fenti szabáIyozásrautalva rögzrtik, hogy
alatt az Ellátásért fetelős
vizikőzműfejlesztéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés fennállása
foglalt ktilönÖs szabálYokat, továbbá aa
koteles gondóskodni, ia. nem értve aysú,.30.§-ában
tulajdonost terheúk a tulajdonát képező víziközművek

onkormányzatot,

mint

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
is) származó
felek a jelen megállapodásból (ideértve azuzemeltetési szerződést
firggően kölcsönÖsen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra nt:lzve, o.t"atastori szabáiyoktól
alá.
Miskolci Jarásbíróság ,ugy uMiskolci Törvényszékh,tzárőlagos illetékessége
71.1 szerződő

aYszt' 83.§ (1) bekt2./ Szerződő felek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva
szabálYozott kérdésekre
íe _ azáltaluk korábLan nr"gÉotott rizeÁeltetési szerződésben nem
alkalmazzáÚ<.
előírásait
nézvea Vsá., uulamint az sa'/2otl. (TI.27.)Korm. rendelet

.A.

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

mindenben megfelei.
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Ficsor Miklós
vezérigazgatő

