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Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata és a Békés Megyei Vízművek Zrt. között fennálló
üzemeltetési szerződés kiegészítésének módosítása

amely létrejött
egyrészről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. sz.,
képviseli: Molnár József polgármester) mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban: "Önkormányzat",

másrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Oobozi u. 5. sz., képviseli: Nagy
László műszaki vezérigazgató-helyettes valamint Rung Attila osztályvezető) a továbbiakban:
"Társaság", együttesen mint Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) Előzmény

A Békés Megyei Vízművek Zrt. és Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata között 2011. február 15.
napján, üzemeltetési szerződés kiegészítése jött létre a Csabacsűd külterület alatt található, az ingatlan
nyilvántartásba 0331/40 hrsz.-on felvett szennyvíztisztító telep Társaság üzemeltetésbe adása
tárgyában.

2.) Az 1.) pontban meghatározott szerződés kiegészítés BA.) pontja helyett az alábbi pont lép
hatályba:

" 4.) A B. 3. pont szerinti díjfelszámítással kiegyenlített szolgáltatás körébe az a kiszállítás tartozik,
amelyakiszállításban érintett, a település közigazgatási területén lévő, folyamatos vízszolgáltatásban
részesülő lakossági fogyasztási helyre nézve nem haladja meg havonta együttesen a 15 m3-t és az
adott hónap!?a!La. fQgy!l!>ztásLAelY~nelfogyasztott i"Óyíz ..JDennyiségét, ..nem~ lakossági .fogyasztók.
esetén a lekötött és közműfejlesztési hozzájárulással lefedett egy naptári hónapra vetített ivóvíz
kontingens mennyiségét. Ahhoz, hogy az Önkormányzat az egyes fogyasztók szennyvízszippantás
díjmegállapítása szempontjából lényeges adatait megismerhesse, a Társaság az adatokat elektronikus
adatbázis formájában - a féléves leolvasást követően - az Önkormányzatnak átadja, s a felmerülő
módosulásokat részére továbbítja."

3.) Az 1.) pontban meghatározott szerződés kiegészítés DA.) pontja törlésre kerül.

A felek a továbbiakban rögzítik, hogy az 1.) pontban meghatározott szerződés kiegészítés jelen
szerződés módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Ezen megállapodást a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírták.

Budapest, 20 II. március 31.
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műszaki vezérigazgató-helyettes osztályvezető
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