
- tsur - sPl tal e-ath

Bérleti-üzemeltetési szerződés
L. sz. kiegészítése

ame1y létrejött egyrészrő|:

MAKÓ vÁRoS ÖNr<onvrÁwyzere
cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

adőszám: 1 57 269 1 3 -2-06

s tatrs z ttkai számj eI 1 57 269 1, 3 _ B 41' 1' - 321, -0 6

törzskönyvt azonosítő szám: 7 269 17

képviseli: Dr. Buzás Péter polgármestet, mint viztközmű-tulaidonos, Ellátásért Felelős

(továbbiakb an EIIátásétt FeIeIős)

valamint,

az ALF)LDVÍZ Regionátis Vízikrjzmű-szolgáltató Záttkőtiíen Miíködő
Részvénytárcaság
székhe|y /cirn: 5ó00 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

cégjegyzéks zám: 0 4_10-001 5 B0

ny tbv ántattő B író s á g : Gyulai T ö w ény s z ék C é gb ító s á ga

adószám: 13 100887 -2-0 4

stausztikai számjel: 1 3 1 00887'3 600'1 1 4-04

bankszám|aszám: 1' 0402609'26017 9 89-00000000,

mint Vízrkö zmű- s z olgáltató (továbbiakb an : Víz i krj z m ií's z o Ig á I ta tl1

továbbiakban együttes en Felek

között az a|ulfuott napon és helyen az alábbi feltételekkel'

1. Előzmények
1.1. Á Felek tőgzítlk, hogy közötttik 2013. május 30. napján azEIIátásétt Felelős tulajdonában

á1]ő víziközmű_rendszerekYízilközmű'szolgáltatő áItalj' - a aí{körynű-sio/giltatásni/ sióló 2011. éui

CaX. firvény (touábbiakban: Vks{u.) 2' Í 21. pont s7einÍi kö1rniiues iuóuíryllátás ai ahhoi kapcso/ódó

nlEi)lési tííryuí7 biryosítás, touábbá a kö7nűues s1enn1uí"ryhniés h * tit{ítrit - üzemeltetése tárgyában

bérleti üzemeltetést szerződés jött létre.

1.2. Á fenti hivatkozott üzetneltetési szerződés a Vksztv' rendelkezése a?apján a Magyat

Energeukai és l{özmíj_szabáIyozási Hivatal (továbbialrban: Hivatal) felé benyújtásra került

jőváhagyásra, amelyet a Htvatal a 2221 /201,3. sz. határozatával1óváhagyta.

1,.3. A Felek tögzíuk, hogy a KEOP-1'2.0/2F-2008_0001'. azonosítószámú projekt keretében

2014. évben az a|ábbi településeken valósul meg teljesen új szenn1wízhálőzat: Ápátfalva, Földeák,

I(iszombor, Magyarcsanád' Matoslele.

1,.4. Á Yíztkőzmű'szolgáItatő az 1.3. pontban hivatkozott településekkel az ott leírt

szennyvízháIőzat üzemeltetésére vonatkozőan a Yíz1közmű-szolgáItató bérleti-üzemeltetési

jogviszonyt hozléte.
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1.5. A Felek tögzítii, hogy ^z 
1"3'

szennyvízháLőzatok kiépiilését követően

Makó Vátos Önkormányzat terv\etén és

jutnak és ott megtisztitásra kerülnek'

pontban meghatátozott települések szennyvizei a

a települések közötti szennyvízháIőzaton keresztül, a

lozátólagos tulajdonában lévő szennyvízúsztító telepre

2. A Felek rendelkezéseí
A Felek rögzítik, hogy a jelen szeruődés kiegészítés 1.4. pontjában leírtak okán az 1'1' pontban

rögzitettbérleti-üzemeltetési szerződés 14. Átmeneti rendelke4é'wk 1. pott1át az alábbi tendelkezéssel

egészítik llr:

,4páÍJalua, F-öldeák, Kisyornbor, Mag1larcsanád és Maroslek tekpi;lések uonatkovásában a srynnjui71is71ítási

fe'taiankat a Makó Várot onkorrnán1yat nn)ktén és ki7ánítagos talajdontib1n huő srynryuí{is7!ító nlep látja

el, igt a mál- tekpiilésen értékesített ft7tinlá7ott) srynryyuí|rnenryliség után Makó Város onkorvtáry7atát afenti

tetepiiléseken alkalma7ott Maglar Energetikai- és Ko7n;íí:7abá!o1ási Hiuatal álta/jóDóhaTyLtt s<0/gáltatási d!'

hatál1balépésének napjától 6,50 Ft/n' + Áfa öss1egíí bérleti d/ is megilleti. Felek r|;g71tik, hogy a jekn pontban

Írsklt bérkti d/ tárglában a Vírykö7nű-s?olgáltató a7 Apá|falt'a, I]öldeák, Kis(ombor, Magyarcsanád és

Maroslele telepli/ések s7enn1uí7 uírykiivrnű-renrlsryrének i)rymeltetésre negkötiitt sry'ryődések hatál\ba lépésátől

s?initott eg1l éu rnúlta érdemi thgyalásokat, eg1le?tetéseket'fbl1tatnak k aiakkorJ'erunálló gaidasági, níís(aki

,ir7rr1rkr, ás tén1adatokra tekintettel annak érrlekében, hryy o bérkti rt/ mértékének feliihi7:gilata által a

köryntűrendsryrek hossryi táutifentttarthatóságaJinansryro7ási oldalról is bi{osíthatt1 legyen'

A Fe1ek tögzítlk, hogy a jeIen szerzódés kiegészítéssel nem édntett rendelkezéseí váItozatJan

formában és tartalommal hatályban matadnak'

A Felek a jelen szetződés kregészítést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt iőváhagyő|ag

írták aLá.
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