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az alulírotthelyen

és napon, az a|ábbi feltételek szerint,

I. Előzménye§ bevezető rendelkezések

hogykózöttiik2012.03.08. napján,,Uzemeltetési, kÖzszolgáItatási
felek rógzittk
-*
vett vízikÖzművek
szerződés,,jött létre órt rűianyrot kazigazgatási teruleténhasználatba

1.1 Szerződő

üzemeltetésereésvizikózmű-szolgáltatásellátására,
megállapodás
2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásu\ _1 rnegkÖtésekor

.n"gkffir.kor

a

tavábbá a szerződés
hatá1}o|r -hur"
Íosrráaatyiótoirason ak megfelek,

nált, az Ettátásért feletős köúgazgatási
szolgáltatás *oián
vizlközÁűvekaVíziközmű_szolgáltatóaégtulajdonátképexék.

terÜletén talalható

követően hatályba lépett a
3.1 Szerződő felek megáIlapítják, hogy a szerződésük megkötését
illetve annak 79-§-a, amelY 20T3.
vizlközmű-szolgá|tatáúot *"oto 20Il. évi CCIX. tv. (Vszt.),
j;;"ár 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény kotelező rendelkezése alapján az Elíátásért
jitrtartulajd'Ónába adta avizíkazmű-szolgáItxáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfi,iggetlen viziközmű,elemeket,

a Víziközmű-szolgáltató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
Felek rögzií:k, hogy
""ieget
téve ?. zo{z. január 01. napján kelt ún,, vagyonkiadási
kötelezettiégének

dokuáe ftáka az önkormányzat részérekiadott viziközművektárgYát, illetve
:.Jv"or.ti.:ríuen
"űőuout. a szolgáltatónál fennálló nyilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási
j

egyzőkönyvnek

A

nevezve)

törvényi rendelkezés következLében szükségessé vált, hogy

a

vizlkőzművekre
a vízikÖzmŰvonatkotátott tulajdonj og változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák
kerü! víziközművek
siolgáltatás ellátáa éráekében aZ önkormányzatak trrlajdonába
ellenértékét,
eszkozhasznáIat
hasáálatanak jog"i*et, illetve a viziközmő-szolgáltató altali
valamint ahasinúati jogviszony egyéb tartalmi elemeit.

4.1 Mindezekre tekinte,ttel szerződő felek

/

a 2012.03.08. napján megkotOtt,,Uzemeltetési,

kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva,
szer ző désüket az alábbi t artalmi el e mekkel egé szítik l<t,

azt

megerősítve

II. t]zemeltetési szerződés bérleti j ogviszonnyal történő kiegészítése
hogy a korábban létrejott üzemeltetési megállapodásuk időtartamára
Felek megátlapodnak, 'szaiályozott
ún. bérleti üzemeltetési jogviszonyt létesítenek az
a yszí. zg-gt §-aban
órukormónyzal tulajdonát képóző és a Víziközmű-szolgáltató által használt vízikÖzművekre
nézve,
5./

A

bérletbe vett vízlkőzmű-eszkö zőket, illetve azok jelen megállapodás szempontjából
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a kiadási jegyzőkÖnyvben feltÜntetett
jegYzőkÖnYv
nyilvántartaiierte*el) a jelen szerződés l. sz. mellékletekéntnevesített kiadási
tutalmazza.
L,íziköznú-szolgáltató abérletijogviszony fennállása alatt - a Vszt. :t §-aPa_1 foglalt
rendelkezéseknek ,n.gf"t.lő.n - az alábbi bekezdésbenmeghatározott éves bérleti dijat ftzet

6.1

A

az O n korm ány zat részére.

bérleti díj mértékemegegyezlk az Eltátásért felelőshöz rendelhető ellátási tenileten
található felhasználóktól beszed etttárgyévi nettó szolg áltatási dlJ 5 %,ával.
7.1

A

8./ A szerződésszerű bérleti dijat a Vízikózmű-szolgáltató éves bérleti díjkénta tárryévet
követő 180 napon beltil koteles megfizetru az Ónkormányzat szerződésszeni és a számviteli
jogszabályoknak megfelelően kiállított és kozolt számlája alapján.

A

Vízikazmű-szolgáltató a tárgyévet követó 90 napon belül Írásban kÖteles nyilatkoznt az
ónkormányzat réÁzére,hogy á Onkormúnyzal ellátási teniletén található felhasználóktól
milyen mártékű szolgáltatási dtlat szedett be (díjtomeg közlés) annak érdekében, hogy az
onkntmányzat a fen|t bekezdésben meghatározott számlakrildési kötelezettségének eleget
tehessen.

III. Egyéb rendelkezések
9./ Szerződő felek a közóttük létrejott üzemeltetési megállapodásra és a Vsá. 83.§-ban foglalt
rendelkezésre utalva rögatlk, hogy az annak megkotésétkövetően hatályba lépett Vsá.,
illetve az annakvégrehijtáséről szőlő 58l2OI3. @.27.) Korm. rendelet eltéréstnem engedó
rendelkezéseit magukr a nézv e kötelezőnek tekintik.

A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapídak, hogy a megállapodásukban nem
szabáíyorort kérdésekrenézve a mindenkor hatályos jogszabalyok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

yíziközmű-szotgáttató felhívja az Ellátásért felelős figyelmét, hogy az Íitala rlzetett
bérteti dijat a Vsx. ls.§-a alapján az Ónkormányzat köteles elkrilönítetten kezelni, és aá
kizííőlag a vizlközmű fejlesáés flnanszirozására - ideértve a viziközmű fejlesztés céljára
igénybe vett hitellel összefuggő adósságszolgáIatteljesítését is - használhatja fel10./

A

szerint az
szolgáltató uta] az 58l20I3. (n.27 .) Korm rendelet .5z § tll bek-re, amely
megszegése esetén a Hivatal 20
Eltátás-ért .felelőst a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség
millió forintig terjedő birsággal sújthatja,

A

tekintettel az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogY a VÍzikÖzmŰ-szolgáltató
elkÜlÖnítetten kezeli,
áhal fizetettbérleti dijat akoltségvetésre irányuló szabályok betartásával
és aztcsak célhoz kötötten használja fel,

A fentiekre

a Vsa. 29.§ (3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásrautalva rőgzitik, hogy
az Ellátásért felelŐs
viziközmőfejlesáéséről a bérieti üzemeltetési Úerződés fennállása a|att
szabálYokat,továbbáaz
kí.ilönös
foglalt
köteles gondáskodni, ide nem értve ayszt.30.§-ában
mint tulajdonost terheiik a tulajdonát képező víziközművek

Onkormányzatot,
vagyonbiáosítási kótelezettsége.

felek a jelen megállapodásból (ideértve az üzemeltetést szerződést is) származó
kölcsönösen alávetik magukat a
esetleges jogvitákra ié^", a t-atastori szabályoktól fiiggő9n
Miskolci Jarásbírósá gvagy a Miskolci Törvényszékktzárőlagos illetékessége alá.
1,1,.l Szerződő

(1) bekfelek a jelen kiegészitő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt. 83, §
kérdésekre
re _ M általuk koráb|an 1n.gÉotott tizeáeltetési szerződésben nem szabályozott
alkalmazzák,
nézl,e a Vsá., valamint az ss7zatl. (í1.27 )Korm, rendelet elŐÍrásait
12.1 Szerződó

szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy
mindenben megfelel.

A jeten

Miskolc, 2013, április

az

ügyleti akaratunknak

abban foglaltak
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