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Mely létrejött egyrészről Ecsegfalva Község Onkormányzat (5515 Ecsegfalva,Fő u.67.;
képviseli: Kovács Mária Polgármester), mint Üzemeltetésbe adő, továbbiakban:
onkormányzat,

másrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., képviseli:
Uhrmann Károly gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy Lász|ő műszaki vezérigazgató-
helyettes együttesen eljárni jogosult képviselők)' mint Üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető
közcitt

aza|u|irott napon és helyen azalábbi feltételek szerint.

Előzmények

A Felek rogzítik, hogy 2008. október 13. napján együttműködési megállapodást
kötöttek, melynek aY. Az oNronrraÁNYZAT| rulRrooNÚ vtzll<özvtÚvpr Üzptr,ler.rrrÉse) (c)
Bérleti díj pontjának l3. pontja az a|ábbiakat rogziti ,,Az üzemeltetésbe vett önkormányzati
víziközmű-vagyontárgyak birtoklása, használata és hasznosítása ellenértékeként a közművet
tulajdonló részvényes önkormányzat a Tórsasóggal szemben bérleti díjat érvényesít.''

].2. A Felek rögzítik továbbá, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 2. számit
melléklete a közöttük 2008. október 13. napján létrejött üzemeltetési szerződés. Az
üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és kötelezettségei, (A) Az onkormányzatjogai,
bérleti díj 1. pontja az alábbi rendelkezést tarta|mazza: ,14z onkormányzat az üzemeltetésbe
adott vagyontórglak birtoklása, használata és hasznosítása átengedése fejében bérleti díjra
jogosult. "

],3. A Békés Megyei Vízművek ZÍt. 2012. március 12. napján tartott közgyűlése |0l20I2.
(III.12.) határozatával fogadta eI azÜzemeltető társaság 20|2. évi egységes szerkezetuúz|eti
tervét, mely tartalmazza azlJzeme|tető á|ta| az onkormányzatok részére fizetendő bérleti díj
összegét. Az ijzleti terv részvényesek _ közöttük a jelen szerződés kiegészítést aláírő
onkormányzat - által történő jőváhagyásával, az lJzeme|tető lgazgatósága 2012. áprilris 26.
napján tartott ülésén 78l20I2. (Iv.26.) számu határozatával tudomásul vette a 20|2. évi
bérleti díjak településenkénti összegét.

].4. A 2011. évi CCx. számu, a vizikozmú-szo|gáItatásról szóló törvény 65. $ (1).
bekezdése rögziti, hogy a közműves ivővizellátás és közműves szennyvize|vezetés és tisztítás
díját a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter
rendeletben á|Iapitja meg. Az onkormányzat árhatósági jogköre a hatályos törvényi
rendelkezések okán tehát megszíint, a bérleti díjak Felek kozott, je|en szerződés megkötését
mege|őző időszakban a|kalmazott eljárásrend szerinti, önkormányzati díjrendeletben történő
me ghatár o zásár a, e l fo gadás ára ninc s l ehető s é g.

].5. Tekintettel tehát az 1.1-1.4. pontban foglaltakra, Felek az IJzeme|tető á|ta| az
onkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az a|ábbi tartalommal állapodnak meg.
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2. A Felek rendelkezései

2.1. A Felek rogzitik, a I'2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és
kötelezettségei, (A) Az onkormányzat jogai' bérleti díj fejezet2. pontja az a|ábbirendelkezést
tartalmazza:
,,Az onkorm ányzatot megillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az aktuá|is vízdíjakban és
szennyvízdíjakban Ftlm3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és aZ éves
fogyasztói számlákban kiszám|ázott vízmennyiség és szenrtyvízmennyiség szorzatával. A
tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes, azza|, hogy az onkormányzat naptári
félévet követő hónapban a lJzeme|tető á|ta| szolgáltatott adatok ismeretében á||ítja ki 60
napo s fi z eté s i határi dőv e l számláj át az IJ zeme\tetó r é szér e .,,

2.2. A 2.1 pontbanrogzített bekezdést a Felek az a|ábbi2lAponttal egészítik ki:

,,2/A, A 2. pont tekintetében ivóvízdíjak esetében minden szegmensben: ő2,6] Ft/m3' a
me ghatórozott faj l ago S ö S Sze g.',

2'3. Felek kijelentik, hogy az 1.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződésben foglalt'
bérleti díj szám\ézásával kapcsolatos rendelkezéseket vá|tozat|an módon és tartalommal
egymás közötti jogviszonyukban továbbra is a|ka|mazzák.

3. Egyéb rendelkezések

3.], Jelen üzemeltetési szerződés kiegészítés 2012. január I. napjával lép hatályba és
hatá|ya a 2011. évi CCIX. törvény 74. s (2) bekezdés 3. pontjában fogla|t, vízikózmu-
szo|gá|tatás díjára és azok a|ka|mazásának kezdó időpontjára vonatkozó miniszteri rendelet
hatá|yb a lépé s éi g tart.

Felek jelen szeruődést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják

3.3. Jelen szerzíldés 4 eredeti példányban készült. Jelen szerződésbő| 2 pld. az
onkormány zatot, míg 2 p|d. az Üzeme ltetőt il leti.

Békéscsaba, 2012.június 1.
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