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Mely létrejött egyrészrő| Yésztő Város onkormányzat (5530 Yésztő, Kossuth u. 62.;
képviseli: Molnár Sándor Polgármester)' mint Üzemeltetésbe adó' továbbiakban:
onkormányzat,

másrészről a BékésMegyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., képviseli:
Uhrmann Károly gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy Lász|ő műszaki vezérigazgatőhelyettes együttesen eljárni jogosult képviselők)' mint Üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető
között
aza|u|irott napon és helyen aza|ábbi feltételek szerint.

1.

Előzmények

1.l, A

Felek rogzítik, hogy 2008. október 13. napján együttműködési megállapodást
melynek aY. Az oNronveNyZAT| rularooNÚ vtzl<özuuvpr Üzpvpr-rrrÉsr) (c)
Bérleti díj pontjának 13. pontja az a|ábbiakat rögzíti: ,,Az üzemeltetésbe vett Önkormányzati
víziközmiÍ-vagyontárgyak birtoklása, hasznólata és hasznosítása ellenértékekénta közművet
tulajdonló részvényesönkormányzat a Társasággal szemben bérleti díjat éruényesít.',
kötöttek,

1.2. A Felek rogzitik továbbá, hogy az l.1. pontban hivatkozott szerződés 2. számtt
melléklete a közottük 2008' október 13. napján létrej<itt üzemeltetési szerzódés. Az
územe|tetésiszerződés V. A Felek jogai és kötelezettségei, (A) Az onkormányzatjogai'
bérleti díj 1. pontja az a|ábbi rendelkezést tartalmazza.. ,fz onkormányzat az üzemeltetésbe
adott vagyontárg1,lak birtoklása, használata és hasznosítása ótengedése fejében bérleti díjra

jogosult. "

1'3, A BékésMegyei Vízművek Zrt.2012. március 12. napján tartott közgyiilése 10l20I2.
(III.12.) határozatával fogadta e| azlJzemeltető társaság 2OI2. évi egységes szerkezetű üzleti
tervét, mely tartalmazza az lJzeme|tető á|ta| az onkorm ányzatok részérefizetendő bérleti díj
összegét. Az iz|eti terv részvényesek- közöttük a jelen szerződés kiegészítésta|áirő
onkormányzat - által ttjrténő jőváhagyásáva|, az lJzeme|tető lgazgatósága 2012. ápri|is 26.
napján tartott ülésén7812012. (Iv.26.) számu határozatával tudomásul vette a 2012. évi
bérleti díjak településenkénti összegét.
].4' A 2011. évi CCx. számű, a vizikozmú-szo|gá|tatásról szóló törvény 65. $ (l).
bekezdése rogziti, hogy a közműves ivóvÍze||átás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
diját a Hivatal javaslatának figyelembevételével a viziközmu-szo|gá|tatásért felelős miniszter
rendeletben á||apítja meg. Az onkormányzat árhatósági jogköre a hatályos törvényi
rendelkezések okán tehát megszíjnt, a bérleti díjak Felek között' je|en szerződés megkötését
mege|őzó időszakban a|kaImazott eljárásrend szerinti' önkormányzati dijrendeletben történő
me ghatár ozásár a,
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].5. Tekintettel tehát az 1.l-1.4. pontban foglaltakra, Felek az Üzeme|tető áIta| az
onkormányzat részérefizetendő bérleti díj mértékérőljelen okiratban foglaltak szerinti

mértékbenés módon az alábbi tartalommal állapodnak meg.

2. A Felek rendelkezései

2.],

A Felek rögzitlk, a I.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és
kötelezettségei' (A) Az onkormányzatjogai, bérleti díjfejezet2.pontjaazalábbirendelkezést
tartalmazza:
,,Az onkormányzatotmegillető bérleti díj éves mértékemegegyezik az aktuá|is vízdíjakban és
szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és aZ éves
fogyasztói számlákban kiszám|ázott vízmennyiség és szennyvizmennyiség szorzatáva|. A
tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes, azza|, hogy az onkormányzat naptári
felévet követő hónapban a Üzemeltető á|ta| szolgáltatott adatok ismeretében állítja ki 60
napos fi zetési határidővel szám|áját az IJ zeme]teto részére...

2.2.

A2.1pontbanrogzitettbekezdéstaFelek aza|ábbi2lAponttalegészítikki:

,,2/A. A 2. pont tekintetében ivóvízdíjak esetében minden szegmensben: 88,38 Ft/m3 a
szennyvízdíjakesetében minden szegmensben: 1,0 Ft/m' meghatározott fajlagos összeg,',

2'3,

Felek kijelentik' hogy az 1.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződésben foglalt,
bérleti díj szám\ázásával kapcsolatos rendelkezéseket vá|tozat|an módon és tartalommal
e
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Egyéb rendelkezések

3.1.

Jelen üzemeltetési szerződés kiegészítés2012. január 1. napjával lép hatályba és
hatá|ya a 20|1. évi CCx. törvény 74. s (2) bekezdés 3. pontjában fogla|t, viz1közmtiszo|gá|tatás díjára és azok a|ka|mazásának kezdő időpontjára vonatkozó miniszteri rendelet
hatá|yba lépés éi g tart.

3.2.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt' jóváhagyólag írják

a|á.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből

3.3.

onkormán y zatot, mig 2 pld. az Üzemeltetőt illeti.

Békéscsaba, 2012.június
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