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Mely létrejött egyrészrő| Gyomaendrőd Város Onkormányzat (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér t.; képviseli: Várfi András Polgármester)' mint Üzemeltetésbe adő,
továbbiakban : onkorm ánv zat.

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

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

1. Előzmények

I.]. A Felek rogzitik, hogy 2008. október 13. napján együttműködési megállapodást
kötöttek, melynek aY. Az oNronrraÁNYZATI rulerooNÚ vizIrÖzyltÚvpr Üzplapr-rrrÉsl) (c)
Bérleti díj pontjának 13. pontja az a|éhbiakat rcgziti ,,Az üzemeltetésbe vett önkormányzati
víziközmű-vagyontárgyak birtoklása, használata és hasznosítása ellenértékeként a közművet
tulajdonló részvényes onkormányzat a Társasággal szemben bérleti díjat érvényesít.',

1.2. A Felek rogzítlk továbbá, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 2. számu
melléklete a közöttük 2008. október 13. napján létrejött üzemeltetési szerződés. Az
üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és kötelezettségei' (A) Az Önkormányzatjogai,
bérleti díj 1. pontja az a|ábbi rendelkezést tartalmazza: ,,,4z onkormónyzat az üzemeltetésbe
adott vaglontárgyak birtoHása, használata és hasznosítása átengedése fejében bérleti díjra
jogosult. "

l.3. A Békés Megyei Vízművek Zrt.2012. március 12. napján tartott közgyűlése I0l20I2.
(III.l2.) határozatával fogadta e| az|Jzemeltető társaság 2012. évi egységes szerkezetúi:z|eti
tervét, mely tartalmazza az lJzemeltető á|taI az onkorm ányzatok részére fizetendő bérleti díj
összegét. Az uz|eti terv részvényesek _ közöttük a jelen szetződés kiegészítést a|áírő
onkormanyzat - által történő jóváhagyásáva|, az lJzeme|tető Igazgatósága 2012. április 26.
napján lartott ülésén 78l20I2. (IV.26.) számű határozatával tudomásul vette a 20|2, évi
bérleti díjak településenkénti összegét.

]'4. A 2011. évi CCx. számu, a víz1kazmű-szolgáltatásról szóló törvény ó5. $ (1).
bekezdése rogzíti, hogy a közműves ivővizel|átás és közműves szennyvíze|vezetés és tisztítás
diját a Hivatal javaslatának figyelembevételével a vízikozmú.szo|gáltatásért felelős miniszter
rendeletben á||apítja meg. Az onkormányzat árhatósági jogköre a hatályos törvényi
rendelkezések okán tehát megszíjnt, a bérleti díjak Felek között, jelen szerződés megkötését
mege|í\zó időszakban a|ka|mazott eljárásrend szerinti, önkormányzati dijrendeletben történő
me ghatát ozásár a, e l fo g adás ára ninc s l e hető s é g.

1.5. Tekintettel tehát az 1.|-I.4' pontban foglaltakra, Felek az lJzemeltetó áItal az
onkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az a|ábbi tartalommal állapodnak meg.



2. A Felek rendelkezései

2'1, A Felek rogzítík, a I.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és

kötelezettségei, (A) Az onkormányzat jogai, bérleti díj fejezet2. pontja az aIábbi rendelkezést
tartalmazza;
,,Az onkormányzatotmegillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az aktuá|is vízdíjakban és

szerrryvizdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és aZ éves
fogyasztói számlákban kiszám|ázott vízmennyiség és szennyvízmennyiség szorzatáva|. A
tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes, azzaI, hogy az onkormányzat naptári
felévet követő hónapban a Üzemeltető á|ta| szolgáltatott adatok ismeretében á||itja ki 60
napos fi zetési határidőve I szám|áját az Ü zeme|tető részére.',

2.2, A 2.1 pontbanrogzitett bekezdést a Felek az a|ábbi2lApontta| egészítik ki:

,,2/A. A 2, pont tekintetében ivóvízdíjak esetében minden szegmensben: 36,48 Ft/m3, a
szennyvízdíjak esetében minden szegmensben: ],0 Ft/m, a meghatórozott fajlagos öSszeg.,,

2.3. Felek kijelentik' hogy az 1.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződésben foglalt,
bérleti díj szám|ázásáva| kapcsolatos rendelkezéseket vá|tozatlan módon és tartalommal
egymás közötti jogviszonyukban továbbra is a|ka|mazzák.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen üzemeltetési szerződés kiegészítés 2012. január 1. napjával lép hatályba és

hatá|ya a 2011. évi CCx. törvény 74. s (2) bekezdés 3. pontjában fogla|t, vizlkozmú-
szo|gá|tatás díjára és azok a|ka|mazásának kezdó időpontjára vonatkozó miniszteri rendelet
hatályba lépéséig tart.

3.2. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jővéú.tagyő|ag irják
aIá.

3.3. Jelen szetződés 4 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből 2 pld. az
Önkormányzatot, mig2 p|d. az Üzemeltetőt illeti.

Békéscsaba, 20|2.június 1.
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