
VAGYONKEZELÉSISZERZŐDÉST
KIEGÉSZÍTŐ MEÁLLAPODÁS

3. számú MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat (5731 Sarkadkeresztúr,
Vörösmarty u. 7.; képviseli: Bakucz Péter Polgármester), mint Tulajdonos, továbbiakban:
Önkormányzat,

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

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy 20 10. július 14. napján Vagyonkezelési Szerződést Kiegészítő
Megállapodást kötöttek. A Kiegészítő Megállapodásban a Felek avagyonkezelési
jogviszonyra nézve olyan értelmező, illetve kiegészítő rendelkezéseket tettek, melyek közös
rögzítése közvetlenül a jogviszony létrehozása kapcsán vált szükségessé, illetve ésszerűvé.

1.2, A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012, március 12. napján tartott közgyűlése 10/2012.
(1i1.12.) határozatával fcrga'dnr-et'a'Z' Ü7emelter'ó rátsa'ság-2'Ot2: é i-egységenze'tk'etefű"uzleTI -
tervét, mely tartalmazza az Üzemeltető által az Önkormányzatok részére fizetendő bérleti díj
összegét. Az üzleti terv részvényesek által történő jóváhagyásával, az Üzemeltető
Igazgatósága 2012. április 26. napján tartott ülésén 78/2012. (lV.26.) számú határozatával
tudomásul vette a 2012. éví bérleti díjak településenkénti összegét.

1.3. Tekintettel tehát az 1.1-1.2. pontban foglaltakra, Felek a Társaság által az
Önkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az alábbi tartalommal állapodnak meg.

2. A Felek rendelkezései

2.1. A Felek rögzítik, a 1.1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződést kiegészítő
megállapodás 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

",Felek rögzítik, hogya tisztán bérleti jogviszonyra alapozott üzemeltetés körében maradó
regionális hálózatra tekintettel, annak érdekében, hogy a település ellátását biztosító regionális
rendszeren szükségessé váló, haváriás jellegű rekonstrukciós beavatkozások finanszírozására
a Társaság bérleti díjat fizet, melynek mértéke 2012. évben 1,00 Ft/mJ (értékesített
szolgáltatás) +áfa.'·

3. Egyéb rendelkezések

3.1, Jelen vagyonkezelési szerződést kiegészítő megállapodás módosítás 2012. január 1.
napjával lép hatályba és hatálya a 20 ll. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában



foglalt, víziközmü-szolgáltatás díj ára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó
miniszteri rendelet hatályba lépéséig tart.

3.2. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.

3.3. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből l pid. az
Önkormányzatot, míg l pId. a Társaságot illeti.

Békéscsaba, 2012.június 1.
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3.számú MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat (5731 Sarkadkeresztúr,
Vörösmarty u. 7.; képviseli: Bakucz Péter Polgármester), mint Tulajdonos, továbbiakban:

·ÖRkormányzat,- -----

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

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy 2010. július 14. napján Vagyonkezelési Szerződést Kiegészítő
Megállapodást kötöttek. A Kiegészítő Megállapodásban a Felek a vagyonkezelési
jogviszonyra nézve olyan értelmező, illetve kiegészítő rendelkezéseket tettek, melyek közös
rögzítése közvetlenül a jogviszony létrehozása kapcsán vált szükségessé, illetve ésszerűvé.

1.2. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012. március 12. napján tartott közgyűlése 10/2012.
(lll. 12.) határozatával fogadta el az Üzemeltetö társaság 2012. évi egységes szerkezetű üzleti
tervét, mely tartalmazza az Üzemeltető által az Önkormányzatok részére fizetendő bérleti díj
összegét. Az üzleti terv részvényesek által történő jóváhagyásával, az Üzemeltető
Igazgatósága 2012. április 26. napján tartott ülésén 78/2012. (IV.26.) számú határozatával
tudomásul vette a 2012. évi bérleti díjak településenkénti összegét.

1.3. Tekintettel tehát az 1.1-1.2. pontban foglaltakra, Felek a Társaság által az
Önkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az alábbi tartalommal állapodnak meg.

2. A Felek rendelkezései

2.1. A Felek rögzítik, a 1.1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződést kiegészítő
megállapodás B.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

".Felek rögzítik, hogy a tisztán bérleti jogviszonyra alapozott üzemeltetés körében maradó
regionális hálózatra tekintettel, annak érdekében, hogy a település ellátását biztosító regionális
rendszeren szükségessé váló, haváriás jellegű rekonstrukciós beavatkozások finanszírozására
a Társaság bérleti díjat fizet, melynek mértéke 2012. évben 1,00 Ft/m3 (értékesített
szolgáltatás) +áfa."

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen vagyonkezelési szerződést kiegészítő megállapodás módosítás 2012. január 1.
napjával lép hatályba és hatálya a 20 II. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában



foglalt, víziközmű-szolgáltatás díj ára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó
miniszteri rendelet hatályba lépéséig tart.

3.2. Felek jelen szerződést. mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.

3.3. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből 1 pId. az
Önkormányzatot, míg 1 pid. a Társaságot illeti.

Békéscsaba, 2012. j únius l.
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