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az alábbi feltételek szerint,

I. Etőzménye§ bevezető rendelkezések
1.1 Szerződő felek

napján,,Üzemeltetési, kÖzszolgáItatási
használatba vett vízikÖzművek
teniletén
kozigazgatási

figzitik,hogy közöttiJk2}t2.02.2O.

szerződés,, jott létre

L

Oinoőa"y^t

üzemeltetéséreésvizikózmű,szolgá|tatásellátásara,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentebb említett megállapodásuk a megállapodás

a szerződés
*"gkoter"tor hatáLlyos "rru'r"ná|t,
iogszabályiálőirasoknak megfelelt, továbbá
az Etlátásért fetelős kőÁgazgatási területén található
a izolgáltatás ,oi*
vizikaitmlvek a yíziközmű_szolgáltató cégtulajdonát képezték.

rnegkÖtésekor

hatálYba léPett a
3.1 Szerződő felek megátlapitják, hogy a szerződésük megkotésétkovetően
arnelY 2aI3.
79.§-a,
annak
vizlközmű-szalgáltxőúot,ioio 2OII. évi CCIX. tv. (Vsá.), illetve
kótelező rendelkezése alaPján azEllátasért
;urua. 1. napjáúl kezdve, a hivatkozott törvény
jetetőstulajdinába adta aüzikozmű- szolgáltatáshoz rendelt víziközműveket, ide nem értve az
ún. rendszerfuggetlen viziközmű-elemeket,

Felek rögzitk, hogy a Víziközmű-szolgáttató a fenti bekezdésben hivatkozott tÖrvénYi
vagyonkiadási
kotelezett-ségénekli"get téve 1 za{s. januar 01. napján kelt ún__

j"ú|aw"yiu.n dokuáentálta

"uíőwx a
j

egyzőkönyvnek

A

illetve
n}ilvántartási értékét.(továbbiakban: kiadási

az ónkormányzat tészérekiadott víziközművektárgYát,

szolgáltatónál fennálló
nevezve)

törvényi rendelkezós következtében szükségessévált, hogy

a

viztközművekre
a vízlkÖzrrüvonatkoztatott tulajdonjog változására tekintettel szerződő felek szabálYozzák
víziközművek
kerult
szolgá|tatás ellátása éráekében az önkormányzatok tulajdonába
ellenértékét,
hasz]nálatának jogcímét,illetve a viziközmű-szolgáltatő általi eszkozhasználat
valamint ahasinálati jogviszony egyéb tartalmi elemeit,

4.1 lújndezekre tekintettel szerződő felek a 2012.02.20. napján megkotÓtt ,,Uzemeltetési,
kozszolgáltatási szerződésben" foglalt megállapodásukat fenntartva, azt megerősítve
szerzőúsüket az alábbi tartalmi elemekkel egészitik ki,
II. Üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyat történő kiegészítése
időtartamára
Felek megállapodnak, hogy a korábban létrejött üzemeltetési megállapodásuk
az
jogviszonyt
létesítenek
a yszt, zg_:t.§-auan-szaíályozott ún. bérleti üzemeltetési használt vízikÖzművekre
onkormanyml úlajdonát képóző és a Víziközmű-szolgáltató által
5./

nézve.

jelen megállapodás szempontjából
bérletbe vett víziközmű-eszkö zőket, illetve azok
jegyzőkönyvben feltüntetett
releváns ügyleti értékét(mely megegyezik a ,kiadási
jegYzőkÖnYv
nyiivántartaiíerte*el) a jelen szárződés 1. sz. mellékleteként nevesített kiadási

A

tartalmazza.

3l.§-ában foglalt
Víziközmű-szolgáltató a bérleti jogviszony fennállása alatt - a Vszt.
éves bérleti dtlat ftzet
rendelkezéseknek *.if.t.to" n - az alabbi bekezdésben meghatározott
az Onkormányzat részére.
6,1

A

tenileten
bérleti díj mértékemegegyezlk az Ellátásért felelőshöz rendelhetó ellátási
5 %,áva]i
találhatőfelhasinálóktól beszúe.u tárgyévi nettó szolgáItatási dij

7.1

A

a tárgYévet
szerződésszeni bérleti dilat a Víziköznrű-szolgáltató éves bérleti díjként
és a számviteli
követő 180 napon beliil koteles megfiretnl az Ónkoimanyzal szerződésszerii
al apj án,
j o gszab ályo knat< megfel elő en kiá| l ított é s kozolt számláj a
8.1

A

köteles nYilatkozni az
Víziközmű-szolgáItató a tirgyévet követő 90 napon belül Írásban
ónkormánymt réÁzére,hogy Ű ónkormányzar eliátási teniletén találhxó felhasználóktÓl
hagY az
milyen mértékűrrotgáttatári dijat szedett be (díjtomeg kozlés) annak érdekében,
óit or*anyrrr a fenii bekezdéiben meghatározoft számlakrildési kötelezettségének eleget

A

tehessen.

ilL

Egyéb rendelkezósek

és a
9.1 Szerződő felek a kozottrik létrejott üzemeltetési megállapodásra

Vsá.

83.§-ban foglalt

léPett Vszt.,
rendelkezésre utalva rögátlk, hogy az annak megkötését követően hatálYba
nem engedő
illetve az annakvégreha]tásaiat síarc 5sl2OI3. @.27.) Korm. rendelet eltérést
rendelkezé seit magukr a nézve kotelezőnek tekintik,
nem
A kiegészített bérleti jogviszonyra utalva felek megállapítjak, hogy a megállapodásukban
jogszabályok rendelkezéseit tekintik
srabáiyorott kérdéseLinézvő a mindenkor hatályos

irányadónak.
általa flzetetÍ
Víziközmű-szolgáltató felhívja az Ellátásért felelős {igyelmét, holy T
és azt
bérleti dijat a vszt. ia,§_a alapján az Onkormányzat köteles elktilonítetten kezelni,
céljára
fejlesztés
kizfuőlag a vizlközmű É;t.r"té,ftnanszírozására - ideértve a vizikőzmű
feligenyu."u.,, hitellel osszehiggő adósságszolgálatteljesítését is - használhatja
10./

A

2

szolgáltató utal az 5812013. (II.z7.) Korm. rendelet 52.§ (3) bek-re, amelY szerint az
Ellátá|ért felelősl a fenti bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a Hivatal 20
millió forintig terjedő birsággal zujthatja.

A

/

tekintettel az ónkormányza, kötelezettséget vállal, hogy a VÍziközmŰ-szalgáItató
iltal fizetettbérleti díjat a koltségvetésre irányuló szabályok betartásával elktilonítetten kezeli,
és aá csak cé|hozkotötten használja fel,

A fentiekre

(3) bek-e szerint a
Szerződő felek a fenti szabályozásrautalva rögátik, hogy a Vszt. 29.§
víziközmű fejlesxéséről a bérieti üzemeltetési szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős
továbbá az
koteles gondóskodni, ide nem értve a Vsá. 30. §-ában foglalt lailonos szabályokat,

olnkorniányzatot,

mint tulajdonost terhelik a tulajdonát képező víziközművek

vagyonbiztosítási kötelezettsége.
felek a jelen megállapodásból (ideértve azüzemeltetési szerződést is) származó
magukat a
esetleges jogvitál<raiérr", a hatásiori szabályoktól fuggően kölcsönösen alávetik
alá.
illetékessége
kizarólagos
Miskolci Íaiarui.o.ag vagy a Miskolci Törvényszék
11.1 Szerződő

(1) bek!2.1 Szerződő felek a jelen kiegészítő megállapodásban, továbbá - utalva aYszt.83.§
kérdésekre
re _ az általuk korábLan *.gÉotott üzemeltetési szerzódésben nem szabálYozotÍ
nézve a Vszt., valamint az sslza]§. GI.27 .) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák-

A jelen szerződést megértve azzal irtuk alá, hogy az

abban foglaltak Ügyleti akaratunknak

mindenben megfelel.
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