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Yélerrrélye zte: Békés Megyei Vízmüvek Zrt.
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Mely létrejött egyrészről Pusztaottlaka Község onkormányzat (5665 Pusztaottlaka,
Felszabadulás u. 10.; képviseli: Simonka György Polgármester), mint Tulajdonos,
továbbiakban : onkorm ánv zat.

másrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., képviseli:
Uhrmann Károly gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy LászIő műszaki vezérigazgatő-
helyettes együttesen eljámi jogosult képviselők), mint Társaság, továbbiakban: Társaság
között

az aIu|irott napon és helyen az a|ábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy 2010. június 30. napján Vagyonkezelési Szerződést Kiegészitő
Megállapodást kötöttek. A Kiegészítő Megállapodásban a Felek a vagyonkezelési
jogviszonyra nézve olyan érte|mező, illetve kiegészítő rendelkezéseket tettek, melyek közös
rögzítése közvetlenül ajogviszony létrehozása kapcsán vált szükségessé, illetve ésszerűvé.

1.2. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012, március 12. napján tartott ktizgyűlése I0/20I2.
oII.12.) határozatával fogadta e| azlJzemeltető társaság 20|2. évi egységes szerkezetúüz|eti
tervét, mely tartalmazza azŰzeme|tető á|ta| az onkormányzatokrészére fizetendő bérleti díj
összegét. Az iz|eti terv részvényesek á|ta| történő jővÍthagyásáva|, az Üzemeltető
Igazgatősága 2012. április 26. napján tartott ülésén 78/2012. (Iv.26.) számíhatározatáva|
tudomásul vette a 2012. évi bérleti díjak települósenkénti összegét.

I.3. Tekintettel tehát aZ |.1-I.2. pontban foglaltakra, Felek a Társaság á|tal az
onkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az a|éhbi tartalommal állapodnak meg.

2. A Felek rendelkezései

2.], A Felek figzítik, a 1.1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződést kiegészítő
megállapodás B.2. pontja az a|ábbíak szerint módosul:

,,.Felek rögzitik, hogy a tisztán bérleti jogviszonyra a|apozott üzemeltetés körében maradó
regionális hálőzatra tekintettel, annak érdekében, hogy a település elIátását biztosító regionális
rendszeren szükségessé váIő, haváriás jellegű rekonstrukciós beavatkozások ftnanszírozására
a Társaság bérleti dijat fizet. melynek mértéke 2012. évben 1,00 Ft/m3 (értékesített
szo|gá|tatás) táfa.''

3. Egyéb rendelkezések

3.I. Jelen vagyonkezelési szerződést kiegészítő megállapodás módosítás 2012. január 1.

napjával lép hatályba és hatálya a2011. évi CCx. törvény 74. 5 Q) bekezdés 3. pontjában
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foglalt, viziközmíi-szo|gá|tatás díjrára és azok atrka|mazásának kezdő időpontjrára vonatkozó
miniszteri rendelet hatáIyba lépéséig tart.

3'2. Felek jelen szeruődést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyő|ag irják
a|á.

3.3, Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből 1 pld. az
onkormányzatot, míg 1 pld. a Társaságot illeti.

Békéscsaba, 20|2.június 1.
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2.számú me||ék|et

Pusztaottlaka 2ot2. |. negyedévi vagyon kezelési és regionális bérleti díia
(tájékoztató adat)

Felhívjuk figyelmüket orra, hogy jelen odatkijzlés csak tójékoztatási célból készült. A bérleti díj
onök részéről történő kiszómlózása az l. negyedévet érintően nem esedékes' orro - oz

Együtmíiködési 1zerződés alapjón . az első félévet követően kerül sor.

Vagyonkezelési díj Reglonális rendszerre eső bérleti díj
Mind összesen

rtlm' mt összesen rtTmt m' Osszesen

L9,70 24L7 47 615 1,00 2 4r7 2 477 s0 032

2012.évben a2otí.. évi díjak alapján képződött
vagyonkeze!ésiés regioná|is bér|etidíi ( l. negyedév)

Vagyonkezelési díj Regionális rendszerre eső bér|eti díj

Mind összesen

rtlm' mt Osszesen rtTmt mt összesen

11,60 -44 -510 2,60 -44 -tL4 -625


