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mint

V2g1zsnfug7al"

\iagyorrkezetrési Szerződést kotnek (továbbiakban: Szerződés} az alulíi.ott nuooo
és he1yen azalábbi feltételek szerint.

Á szerződés etrőznrénJ'ei
1.1.

A BékésN4eg)'gi Vízrnűve]< Z,,Í. részr'én)'esönkonrián5'zatai, közöttuk jelen
jogr'iszonyban Tuiajdcnos Crú*onnányzat 2a09 ' január 1. napjával iratáJyos
,,Együttrrrűködési Szeruődést,' kotöít, nreliyei megbátfuoztál< a részvén),esi1ogck
9)'akorlásának kereteit, tor'ábbá a Békés}'4egyei Víz.nrűvek Zfi", LT\1TL1 Vag5ign1q.'.15
szolgáltatási köteIezettségérrek kör'etelilényeiie r,onatkozó elveiet

1.2.

Tulajd'onos és \/ag),onkeze1ő 2008. október 13. nap;áiral kötött Üzerrreitetési
Szerződési arrnak érdekében,iiogy a Tulajdonos önkormányzat i990. évi LXV.

tönényben

(A !"ilo önkoi:rrrán5,zatokrói) és aZ 1995. ér'i LVII. tönén5,
4 $ (2) bekezciésébenfoglalt lcötelezettségének n1agas

(Yízgazdá1\<odásr.ó1)

szírrvonalon e1eget tegrlgn'
I .3

'

A

Tuiajdonos onkorrrrán),zat Képr,iseiő-Testuietének j<épr,iseletében eljrir.ó
ntint a jelen vag5'onkezeÍési szerző,c'és megköié'é'. kizáióIagosan

Polgiánrrester,

jogosult szeirréiy, a vagyoni(ezelői jogot a jeien szerződésben rögzített feltéielei<kel
rg1lázza át a BékésN4egyei Víznrűr,ek Z;i'-re, nrint \/ag),orr]<eze1őre.
z.
2,1.

.4.

szerződés célja

A jeien

szerződés cé1ja, irogr,

a Tulajdonos

i,ag)'ongaz<iá1kodásának

keretében a

iiizáróiagos tulajdcnábal ál,ió i.ízii:öznűr,ei"n L4clölésse| 1,gg1,g,1f.g-glói
.íogor
biztosítson Vag5;g11pg7.i6 részéreannak éráekében,boéy O. \|íz. és

csatomaszo|gá|tatás, mint kötelező önkormányzati közfeladat hatékonyabb ellátása, a
tulajdonában lévő vagyon védelmének megvalósulása, aviziközmű vagyonelemekkel
val ó s zaksz eru gazdáIko dás bizto s ított le gyen.
2.2.

A tulajdonos a jelen szerződés szerinti vagyontárgyakat az 1,990. évi LXV. törvény
(A helyi önkormányzatohő|), az 1995. évi LWI. törvény (Yízgazdá|kodásról), az
|992. évi XXXVIII. Törvény (AlLamhántartásról), valamint a 2000. évi C törvény
(Számvitelről) előírásai alapján adja vagyonkezelésbe.

2.3.

A

beruházási, felújítási, a fejlesztési, valamint a karbantartási munkák fogalmi
meghatátrozását a Vagyonkezelő vonatkozó szabá|yzata tarta|mazza. A fenti
meghatározásokat tartalmaző szabályok esetleges vá|tozásáről a Vagyonkezelő a
vagyonkezelésbe adó tulaj dono st táj éko ztatj a.

3.
3.1.

Aszerződés tárgya

A

szerződéstárgyát képezik aYízgazdálkodásról szőIő 1995. évi LVII. törvény 4 $ának (2) bekezdésében meghat átozott kötelezettségeknek megfelelően létrehozott, a
jelen szerződés elválaszthatatlan részétképező 1. sz. mellékletben felsorolt
vagyonelemek, amelyeknek jelen szerződés megkötésekor érvényes használhatősági
értékeösszesen: 50 664 971Ft.

3.2.

A

3.3.

A jelen

3.4.

szerződés megkötésekor meglévő, és a Tulajdonos kizrárólagos tulajdonában lévő
eszközöket a Vagyonkeze|ő téteIes, a Tulajdonos vagyonértékelésealapján valós _
használhatósági - értékenveszi át a Tulajdonostól. A víziközművekhez kapcsolódó
fiildingatlanok helyrajzi számos jegyzéke a2. sz. mellékletben szerepel.

szerződés trírgyát képezíaz awtak érvényességiideje alatt az 1. sz.
mellékletben felsorolt víziközművek fejlesztése során _ a Tulajdonos beruházásában
megvalósuló _ közművagyon is. Amennyiben a további beruházáshoz a tulajdonos
az Evőpai Unió pénzügyi támogatásÍtt. igénybe veszi, a tétmogatás felhasználásának
szabályairól szóló rendeleteket is alkalmazni kell. Az újonnan létrehozott
vagyontárgyak körével és értékéve|azok vagyonkezelésbe adásakor a szerződés l. sz.
mellékletétki kell egészíteni.

A jelen szerződés a|áítását követően üzembe lépő, és a Tulajdonos beruhrízásában
megvalósuló vízikozmúrendszerbővítések, illetve az új viziközmu rendszerek
vagyonkezelésbe adásaról a Tu1aj donos köteles gondoskodni.

3.5.

A

leltár szerinti vagyonkezelésbe adásról a szerzódo felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben kerül rögzítésre az átadott eszközök, művek
átadáskori állapota, tizemképessége'vagyonértékelésszerinti értéke,a kapcsolódó
ftildingatlanok adatai is. A jegyzőkönyv jelen szerződés 3. sz. mellékletében szerepel.

3.6.

A jelen

szerződés szerint vagyonkezelésbe átvett eszközöket háromévenként
ismételten be kell vonni a vagyonértékelésbea fejlesztések forrásaként keletkező
amortizáciő értékállósásának biztosítása érdekében.

4.
4.l.

Aszerződés hatálva

A

Szerződő Felek jelen szerződést 2010. július 1. napjától számítottan,határozatlan
időre kötik, azza| a feltétellel, hogy amennyiben a Tulajdonos onkormányzat
tulajdona a BékésMegyei Vízművek Zrt-ben (alaptőkéjében) megszíinik, illetve
amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozotí ijzemeltetési jogviszony
megszűnik, úgy a jelenszerződés is megszűnik.

5.

A vagyonkeze|őijog létesítése,átruházása,

a vagyon

tulajdonjogi helyzete

5.1.A vagyonkezelő a vagyonkeze|ői jogot kijelöléssel, ingyenesen szerzi meg,
Tulajdonost a vagyonkezelési jog átrvházásáért díj nem illeti meg.

5.2.

a

Felek figzítik, hogy Vagyonkezelő az ingyenesen megszerzett vagyonkezelői jogot
visszterhesen gyakorolja vagyonkezelési díj megÍizetése formájában. A
vagyonkezelési díj a Tulajdonos településen a Vagyonkezelő könyveiben kimutatott
mindenkori szolgáltatási díjból szétrmaző árbevételének 5 száza|éka. Felek a
vagyonkezelési díjat egymás között a Vagyonkezelő nyilvántartásai alapján minden

naptiíri felévet követő hónapban egymás között elszámoljrák. Az e|számolás alapján
Vagyonkezelő a vagyonkezelési díjat köteles az e|számolási hónapot követő 90. napig
Tulajdonosnak megfizetni. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy vagyonkezelési
díjigénye olyan költségképző tényező, melynek fedezete a szo|gá|tatási díjakban
képződik meg.
5.3.

A vagyonkezelői jog a|apjén a Vagyonkezelot megilletik a tulajdonos jogai és terhelik
kötelezettségei _ ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könywezetési és
beszámoló készítésikötelezettséget is - azza|, hogy a vagyont nem idegenítheti el,

nem terhelheti meg, a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. A
vagyonkezelő jogot egyedül birtokolja, saját vállalkozási tevékenysége körében
hasznosítj a a Tulaj donos tulaj donj o gának érintetlenül hagyása mellett.
5.4.

A vagyonkezelői joggal átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.

5.5.Amennyiben a va1yoÍrra a Tulajdonos finanszírozásában történik értéknövelő
beruházás, úgy ebből a beruhénásból keletkező vagyonnövekmény _ ha a Szerződő
Felek másképp nem állapodnak meg _ a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésbe
átadotl vagyon sorsát.

5.6. Amennyiben a Vagyonkezelő közfeladatai e||átásához véglegesen sztikségesséválik a

vagyontiárgy, ugy annak a Tulajdonos részéretörténő visszaadásiíra a Tulajdonos
kezdeményezésére, a vagyonkezelésből történő egyéb módon történő kikerülésére, a
Tulajdonos VagyonÍendeletében foglaltak szerint kerülhet sor. A Vagyonkezelő vagy
a Tulajdonos ez irányú széndékát köteles írásban közölni a másik fellel.

6.
6.1.

.{ r'ag5l661aezeÍéshez kapcso}ódd jogok és kötelezettségek

'{ \/ag1'onkezelő jogai és kötelezettségei

6.].1. A

\lagyon]<eze]ő köteles a \iagyonlleze]ői

irrgatl arr nyilvántartásb a

6.1.2..

A

b ej

e$'g zte;ni.

joeoi jelen szerzőőés időta*ar.;,ára az

a

Vag5lglr].^2g1ő
r,aeyonnal tendeltetésszeiuen, ?LZ álta|ában ejr,árirató
gondossággal köteies gazdálkod'ni.

6.].3. A

r,agyonkeze]ésbe rlett eszközölr utárr a \/ag5,6n;1g zeiő az araortizációs
politikája
szerinti éitékcsökkenéstszámolhat ei, ame\mek teljes össze gét ér:,ényesrtheti
r,ízés csatornaszol gáltatási dlj aiban.

6.1"4. Vagyoirkezeiő icöteles és jogosult a vagyorrkezelésbe rzett vagyon után elszárnolt
ét1ékcsök]<enés aIapjrin képzőcött, 6.1.3' pont szednt negiatározott
fon.ást a
kezelt r/agyon pőtlétsára, feiújítására fordítani, illetr,e annak-inéitélcéigiar1alékot
képezni. A tárgyévber.L képződő és az előző ér,ben (években) fel nJn haszná|t
(tartalékolt) éi.iékcsökkenés tenlezett ielhasznáTásáról, a szrilcséges rekonstirrkciós
és felújításimunkálaól, és azok várható fedezetéről a Vagi,oni<ezelő a tárevévet
megelőző év olnóber 31-ig tájékoztatjaTulajdonost. Amenn1,iben a Vagyonkezelő
által szükségesnek hrtoft munkák előre iáthatóan meghaladják az e1ízérrno1hxő
haimozott anoftizáciő összegét' úgy a r:runkák végrehajtás a,élvégzésének
nródja,
ideje, illetl'e a költséeek viselése tekintetéberr a tutaiobnos l;rilöi n),ilatkozatban
adjahazzá1áruiását. Arrrenrr1,iben az adott ér,beir eiszárriolt a11.otizáőió
nerrr kenii
teljes inértékbenfellrasznáIásta rekonstrukciós és felújítási rrrunkák
forrásakétrt, a
Vagyonkezelő a ferurnrai-adt értékerejéig tartaiékot képez későbbi rekonstrrrkciós
és felújítási nrunkák íedezetér.e.

6.Í.5, A Tulajdonos és a Vagyonkezeiő rnegállapodnak

abban, hogy a Vagyonkezeiő
hosszabb időszakot telcirrtr'e, de legalább a rragyonelerrire jeiióm ző a|nortizációs
időszakorrként biztosítja az amottizáciős fon7sképződés és foirásfe1has
znáIás
egyensú11'6t.

6.1.6. A l,íziliöznrű fejJesztési (bel:házási) munJ<ák elr'égzésé'e\/ag1,6n}.^7e1ő jogosult.
Amerrnyiben ezen munkákat nem a Va5l6npg;elő végzi|.ug,v a Tűajdonos
biztosítja a Vagygnkgze\ő részére,hogy aberubázáskir,itelezése során üzemeltetői
észreriételeitmegtegye, és a szakszeriit\er'il e7végzettber.uházások során
létrejövő
kö arrű r,e]< rnűkö désbe r'ételétrn egta gad.i a

6.1,7.

A

Felek által elíogadott rekonstrukciós és felújítáSi, rzalarrrint karirantaitási
1unkák fogalmi meglratározását a Vagvotúeze\íaz 1. pontban irirzatkozott
,,Eg1,'rittrrrLiködési

iartalmezza.

6.

i.8' Jelen

Szerződés'' rrrellél<letét képező Eszitözeazdá]kocási

szaba15,7212

szerződés nem érfuti
Tu1ajdonos ivór,íz szolgáitatással és
szenIr;rurzkeze1éssel kapcsolatos ofi'. szerinti fbjiesztési köte1ezetisé géi,
az a
r.agj'onkezelés létreiötte után is a TulajCoilos feladara.

6.1'9. Vagyonkezelő köteies

a \/agyon kezelésénélbetartania r,onaikozó jogszabál5,o(31,
teilintert,el a lratósági- szak'hatósági- és rilűszaili. r'a]aniirrt'.!l,Ji,-,.ui*.,ui
és L'önl yezetr, éd eIirri elő írás Jica'

kulörrös

6'

j.10.

6'1,11.

Á

Vag1,onkezelő a jelen szerződés szerintj r,ae5l6fl1ezeiésj
fe7aóat e]látásálloz
alr,álIa1kozót rekonstrukciós, felújítási és poTtasi
naua"tatÁ)-"
Amennyiben a kesőbbiek során további á.*t"I.b"u a\sráI?alkoző'á''n"' u..
ber,onása
szüliséges, aa a T ulaj dono ssa] e] ő Zetesen e g5,eztetn
i r.ot.rer

A

\/ag),onkeze1ő köteles:

a

vag)/on őrzéséről

sákség szerjnti biztonsági berendezések felszereIésével
gondoskodni;
a Vag.yon le\tározásának. selejtezésénekidőpcntjáró1
a Tulajdonost értesíteni;
a 2003. évi CXXIX. Törvény hatalya aIá iartozó, az

adoi o"li.r.'d"""I-#, .,u€),
rnegiraladó árubeszerzés, építésiberuházás,
llr"g,.no.tés eseiéir a
',otgattuia,
kö zb eszerzés i eij rárást lefo\tatni
;
tiírni a Tuiajcionos ellenőrzését a rrag},onkezelésse] iiapcsolatban,
valarrrínt
a vagyolmal kapcsolatos adatokat szolgáltatni, airrenn5,j5 en
aztjogszabály r''agy
jelen szeződés előíria.
6.2. Á.

Tulajdcrios jogai és ktltetrezettségei

6.2'L. A Tulajdoncs jogosuit & \za$zgnkgzelésbe adott r,agyorrt
e1]eriőriz ni. Azellenőrzés
.-.^.
során és az ellenőrzés érdekébennrinrierr ,-.,.,il-,4.^o ;;;;
j-,i31jií;-:1áTá:l';
közművagyonraésavagyonke'#ffi
l
o]ciratba beteltinthet,

"#'::L.3Jl]fr
airól adatszolgáitatást
kérüet. az'elien|arz;' iie,i.;;,ti-,et; rrrco

a szenrélyes adato]< i'écelrnéről és a közérdelnj aaatok

;yt1.;;;;ö;i:;á;;

tön,ény rendeIkezéseit, Az eilencírzés időpontját
a Tulajdonos az etrlenőrzés
előtt legaIább három nuppát korábban l.t"l., u"1.i",'t",'i
a
i::g:::*::".
\zag1lonkeze1őnek'

6.2.2. A TulajcÍonos köte]es tor'ábbá,

-

a

Vagyonkeze]ővei

egi'üttrriríi<öcini;

jelen szerződés lerrdeIkezéseiriek teljesítéseérdekében

a.-Vag;,onkeze!ő
szolgáJtatott acatokat a jogszabályolarak nregfele1ően,
.á.ItaI
célszertíen kez,ekti és felhas2nálni;
a tulajdonosi hozzajáruIásokat i!éni,lő kéreimekkel kapcsclatban
.
a kézhezvételt
kör'ető öt rrrunkaIrapon belül írásún nyirau.o'ni.

--

6 2:3. A Tulajdonos a'\/ag1,onkeze1ő részére
a vízi\<olzmur,ek rrrűköd-tetésére nézrie nrind
a jelenleg nreg1ér'ő és átadásra keIrilő, rnild u
3á.'ou.,' ;;;;Jűü".u'joo'io"".

VonatkoZáS ában 1<izáralagos jogot biztosít jelen
szerzőjés looo"rl

i'áürv.^Jtun'..''".

t

7"

Közműi'ekkel kapcsolatos nr'iJl'ántartási, adatszolgáI
tztásifeladatck

A

.1.

7

\/2q1lg[k^'€]5

a

r,a-q3lcnkgze1é.sbe

r;gii

ii3g5zon eszl'özeirői oii.an eli<ülönített
nyi]1l511u''5st köteles vezehri, anrel1, .
téteiesen íaiÍa1:l:r,.azza ezek kön5n tszerintibruttó
és rrettó é,tékét"az eIszárnoit é*éi<csö}í<"nes
o,s,"gét, az azo\<ban

változásokat.

bekör,etkezett

A

nyiir'ántaitást ezen szeizőciés riieilékieteben
szereplő
r,ag}'onkinutatás szerint az abb an szerep
1ő éft ókkel kell inegn)zitni.

A

Va-e1,onkezeiő. irréi]e-eébeneszköz1iérrt
nutarja ki a kezeiésbe \/en, aZ
önkorrrrányzati törzsvagyon részétképező
f --- .,'rá"or.., is
!t ra t1U55Zu
lrosszúa'JoiaLu
1eiárani
köteiezettségekkel

"2,

7

1'3,

A

'""''.b"n"

\/ag},on]<ezeio köteles

az 7, és 3" sz. rleliékletek szerinti értélcen
rlagyoirkezelésbe
e]őír.ásai, llalarnint a Számr,itet rJiltit<a3aoan
es
belső szabáI:,zataiban rnegllatáro)oft nródon
nyilvántar1ani. oly rriódon, 1rogy abban
eiinilöníteftsn szei.epeljenek a r,agyonk.,"ié,b.
\/ett eszközök, rzaiamtnt a
l,agyonkezeit r'agyorr működtetéséhez
kapcsoiódó (ivóvíz- és csatonraszolsáltatási)
ár.bel,ételei és a fe1nrerült költsé.eel,
,*ut *g:,o.i'"i- f"1,-""il;ffi"i;il'::#:l
ter'ékeni,s égébő1 számrazó bevéte]eitől1
és iort' e!li,.;i"
\/ett \/ao\/ont

7

té,'e1es

a Számviteli tön'ény

A Vagyonkezelő

kötetes a keze7t \z2$y6n6,' a képződő ér1ékcsölikenésből
eli,égzett
feiúj ítás okat, rekonstrukcióka t a r,agyonke
zelt e s zkö zre aktiválni.

"4.

A Vagyonkezelő jogosult a Tulajdonos

7"5.

döntése és ér1esítésealapján,az éi1esítésétől
szárrrított 30 napcn beirili döntése aL:rian
a feteslegesse váIt esikazöket kiselejtezni,

lil.

étékesíteniés egyberr

az

eszklzö}< nyilr,ániar1ási éfiékéta lrosszJ
bjáratri

i<ötelezettségeitkel szerrrben kiruezetnr.
7"6"

7.7'

A

Va-t5,onkezeIő a kezelt \/agyon állapotánai;
tálsr,érzi váítozásatről (káresenrén1,gj1
is), r.ag5,g1téi.ték rryitó, növekáés, csöi<kenés,
záró sor.ok Í-eltlintetésérzei,valamint a
r,ag;,onkeze1ésbe \/ett \/ag\ion után
elszámolt és a ber'éte1et,o"n,
-"gténilő
értékcsökkenés összegének fellras zna!ásarol
érzente e-qyszer
a tárgyérlet kör,ető ér,
o"
febrrrár 15-ig a Tuiajdonos feIé infonrrációt
szolgáltat.

A

Tulajdonos a Vagyonkezeló egyeztetett
adatközlése alapjanrrródosítja szánri,iteli
e szltö zök
étékét

n1ri}iz{n12'i6s ait, a r,agyonkezel ésb
e adott

^

7.8.

A

r,íziköznrű Yagyon leltasozását a.V-ag)zonj1ezelő
.s,égzi a vonatk ozó szabáIyzata
alapián. A \e\tározás üterrréről a Tulajdorr
ost tájékoítafui köteies, alci szabadon
döntlret anó1, lrogy azon részt iován-9
r,enni. A Vagr.onkezelő a leltározás soián
fe1leit vagy lriányzó eszkozök éftékévei
- a Tulajdonol"egyidejű ér1esítésenreliett *
mócosítja a n1zi]1z2i.n1u'1ásait. Az esetleges
leitálhiányt ki kell r,izsgáIni és a tu1a3donos
e$/etéftésévellelret a i,agyonkezelésbe
adott eszká'ot J.tJi.Ji;";;ü;#okban

rrródosítani.
7

"9.

A

\,r2g1lgni;.7e1ő

a r,aq.onkezelt \Ia-q.\ion ni{}y{ng66si
összéitékében beköv etkezetÍ. 15 %-os rrréitéketnreglraladó
cscld<ené,.ol
ipi. elenri kár." stb.). anrrak tudoiirására
juiásakoi írásban táj éka ztztj a a Tulaj d cno st.

7. i

0.A \/ag5l3np9""15 a

\/agJ/onkeze1ésice riett eszliözököir
r'égzett ber.:.házások és
felújíÍásokköi'et1,'eztében a br.uttó é:-iéki'ájtozását az éi'es beszár::o]ó ]deeeszí1-ő

nr ell

8.

ék1etébenszelepe1teti.

Kártérítésifeletrősség

8.l.

A

8'2,

A

\/ag)'onkeze1<j köte]es a kezelt \,agyoÍx.a vagyonbiztcsítást kötni, nieiynek diját
én'én5lg5fflleti a szolgáltatási drjakban. A kezelésbe \,ett eszközökön
bekövetkezett
káreserrrények után biztosító á]tal niegfizetett kártérítésa \/ag)'on1cezeiőt illeti.

szerződés időtartarna aLatt a keze]ésbe vett eszi(özöj<örr

a \rag1,onkezelő hibájából

történő esetleges elpusztulásából, vag)/ rrregroneáiódásábót
Va gyonkezel ő a Ptlc' szerinti fel elő

9.

s

sé gge|

eredő karokén a

tal::ozlk,

Aszerződésniódosítása,ntegsziínése

A

Vagyoni<ezeiési Szerződést, mint trpusszerződést jőlráhag,ta a BékésMeg,eí
\/ízműr'ek Ztt.Igazgatósága a7IDa09.(X,I4.) sz.alnubatározatával. Jeien szeruódést
'a Szerződo Felek írásban - közös megegyezéssel - .írgyeiernmel a hatál,vos
jogszabá1yi rendelkezésekre rnódosithatják azzal,hogy a VagyonkezeIő \gazgatősága,
Tulajdonos Képrziselő-Testtiiete jővahagyásárral jogosultak Felek a jelerr szer:ződés
al apvető elr'eit' lénye ges taitaIm át érintő rrr ódo sításra.

9'1.

9.2. Ie\en szerzödés nreeszűnil(:

ahatárazatlan időtartarrrú szerződés a Tu1ajdonos, iiletrle a Vagyonkeze\ő részérőI

töft én ő f.elmorr dásával,

a 9.4. pont szerinti rendkívülj feiirrondássai,
az adott vagyontárg]'ra vonatkozóan a r'agyorrtárgy m e gsenrmi
a Vagyonk ezel ő j ogutód n ellru li nr egszűtiésér' ei

sü

l

ésér'el'i l etr'e
1

közös nregegyezéssel
a jelen szerződés 4.I. ponijékan fog1alt esetekben.
9.3.

A felmondási

idő:

rendes feirrrondás esetén hat hónap, a felrrrond'ás december 31. nap.;ara szolhat azzal,
|.togy az csak abbarr az esetben érvényes,ha tár.gyér' legkésőbb június 30. rrapjáig a
felmondási jogat az arr:a jogosult gyakorolta (igazoltan közöIte a felmondást);
rendiai'rili felniondás esetén két hónap, ide nem ért:,e zz azorlnali hatái)'u felrnond.ás
eseteit (eirt t05/C S (3)-(4)).
9.4. A helyi önkonnán7,7v1 a hatérazatLan idejű r,agyonkezeIési szerzódését rendkír'úli
feimondással akkor sziintetlreti meg, 1ra az Aht. Ia5rc' $ (3)-(4) bekezdésében
.1
F.
1 1, 1 1 '
1 :1
1 1 I
)1
fb gl alta l< bárrl
e] yike beköi'etlrezilc.

1Ű.

Elszámolás akezeÍtr,ag\'onnal

10.1.A szerzőcés rrregszűnése esetén a felek
kötelesek elszáirrolni egynrással a I<ezelt
vag)/onon a kezelésbe adás időpontjában
femál1ó állapoiáhaz |Jné}ré1rez)
r,iszon5,i1gitan bekörzetl<ezett küiönbözetéiől
(csokkenésér,el vagy nöi,ekedésél,ei).
vag1,onkeze1ésbő1 r,aló kir,ezetésnél
a r,ag),onkeze1ésbe adás idápon tjőban.,_ iliea,e

A

az

esetlegesen i,égrelrajtott közbeeső iaosákcan
végrehajtott l:ag5lgn ér1ékeléskori
éftékbőii<iindulr'a kell a s,áltozásoL<at lerzezetni js
a Éte1es elszánrolás meilett
visszaadni.

i0.2.A fel nem baszná1t és tartalékkéntrrregkép
zett ainortizáció összegét a vag)'on keze7ői
.1og rrregsánését. követő 6 hónapon beiul koteles a Vagyonlrezeiő
rendezni. A
Va.eyonkezelő áItaI eiőre {tnanszírozofr'. és u afuan a vagyonk ezeiői jog
nregszűrrésének időpontjáig rneg nenr iéniit
rrrértékig a Tulajdonos Cnkorm ányzat
i<öteles a Vagyonkeze\ő réizérea vagyonk7zylai3og
í'"gs'tírrésétkör,ető 6 lrónapon
belüI megténteni az elszámoIt amotizáció összegén
fe]rili rekonstrukciók és
berubázások
átadáskori nettó értéicét.

|0"3,Az eiszárrroiás nródja a tételes, 1re15z57i,'i
átadás-áts,ételi eljárás, ar:reIyől
Felek jeg5'zőköny,g1 vesznek fe1.

,a.4.A szerződés rrress{1!;ekor a Tulajdonos köteles
gondoskodni a
in gatlan
ny17v

11.
i i. i

áttartásból való törlésérol.

a

Szerződ'ő

r,ag},onk ezelőí jog

Jogr'itákrendezése

'A

fe1ek

a

szerződés teljesítése során feirneniit t,itás

megkísér.eini az egyezségkötést, Anrennyiben
a felek között
igérryüi<et bírói úton érr'én.r,esítik"

]ierciésskben ];öte]eseli

neirr iÁn lÁfrot o-',o-^Á^
L5),cZ5gg.
'ÚLl

Í1.2"A szerződésben nern szabátlyozottkérdésekben
a Polgári Törr,én'vkönsrv, azotr,.
az Aht. r,onaikozó rendelkezései az ir.ánvadók.

és

11.3.Felek rögzítik, hogy jelen szevődés teljesítése
éidekébeneg)/rriással szorosan
együtt.nűködnek. Esetleges vitás kérdéseíkát
e-eyrrrás kázött elsősor.ban tárgyalásos
úton rendezilr. Ennek er.ednrénytelensége
ét:téIúatártolfiiggően kikötik a
BékéscsabaiVárosi Bíróság, illetve a Békés "..Ie,,
Me-eyei Bíróság iiletékességét.

12.

Záró

éseg5.ébrendelkezések

12'1.Jelerr szerzőó,és 2. ereleti példányüan
készüit,] meii,ből
---J
péIdány a \iagyonkezeiőt ii1eti nreg.
l2.2.Arrreruryiben jelerr szerződés a Felek
között

Eglritiműködési Sze::zőciés

i

pé1dány
L'J a Tulajdonost.
L ut@Juui

1

iratái5iban 1éi,ő, 1. pontban hir,atkozott

r,a.qz ÜTzerrreltetési Szerződos báirrrely
porrtjáva1 ellentétes

t

taitaiommal
S

12 "3

.

bír' úgy ir.iÍn5'adó,

zerződ ésben fo

g1

altJirat

A j elen szerző dés elr'ái

].
2'
3.

k

a7L<alnazatőó

eli iel<interri.

asz *tatatlan irre

szabáiirként

a

\/aql,onkezelési

llékletei a kör,etkező k:

sz. rrrellék]et: A r,agyonkezelésbe adotr vízilcöznrű vagyon leltára

sz'

rrle1lé1<let:

1eÚ\]7 c|. p

A

ííziközművekhez

r."p.,.ríal mr&íg"'i""oi. t'"5,,u.1,i

számcs

sz' rleilék]et: Vagyontezelésbe ad'ás-vételi jegyzőkön5n,

Je]en szeTzÓciest Felek

nrege gyezőt,

h

-

elolvasás és értelrrrezésután

eiybenhagyóla g íq ák alá.

-

mint ai;.aratuiikal

rrrind.errben

Békéscsaba,2070,június

bv
EékésMegyei \zízrnűr'ek Zrt.
r'ag;'onkezelő

,A

V'

[t' /.4li
'.

'u'nlonkezelési Szer.ződétt%zt Község
u. i. s zárnu határ ozatával ha gyta j ó v á.
7.

)

L.

onkomrányzat Képvise1ő.Testúlete a

I

A módosításokkai eg},séges szerkezetbe foglalt Vagygfl<""elési Szerződés tervezetet a Békés
Megyei Víznűvek 7-ft' Lgazgatósága a .t1tzoog, (ro'r+.) és a 19l21ro.
1irr.l1.; S;;;;
határ o zatáv
j
aI hag1,ta

őv á.

felekaláírásai:

.\

rr.
*eG)LE/
*

Íffi?
a-

-'4

!uffiresm
.O{Dsffii{
ffip

*-s*m*
uuffi*

Geszt Község onkormányzata
és

aBMY Zrt.
k<jzött létrejött
Vagyonkezelési Szerződést
Kiegészítő Megállapodás

mely létrejött alulírott napon és helyen a BékésMegyei Vízművek ZÍt. Békéscsaba Dobozi u.
5 sz. (továbbiakban Társaság) és Geszt Község onkormrányzata 5734 Geszt, Kossuth u.l.
(továbbiakban onkormányzat ) együttesen Felek között az a\ábbi feltételekkel:

A.)
1.)

Előzmények:

Felek a mai nappal Vagyonkezelési Szerződést kötöttek az onkormányzat
tulajdonát képező és annak könyveiben nyilvántartott, a Vagyonkezelési
Szerződés csatolt mellékleteiben megjelölt közművagyon elemekre.

2.)

Jelen megállapodásban a Felek a vagyonkezelési jogviszonyra nézve olyan
érte|mező, illetve kiegészítő rendelkezéseket tesznek' melyek közös rögzítése
közvetlenül a jogviszony létrehozása kapcsán vált sziikségessé,illetve
ésszenívé.

B.)
1.)

Rendelkezések:

Felek a közöttÍik hatá|yba lépő vagyonkezelési jogviszony tárgyára,
kiterjedtségére nézve * annak későbbi kölcsönösen egyértelmű megítélése
érdekében _ rögzítik, hogy a vagyonkezelési jogviszony nem terjed ki:

a.) az onkormányzat tulajdonában lévő, a Szindikátusi

Szerződés
terminológiája
értelemben rendszer-fiiggetlen
közművagyonnak minősülő közművagyon elemekre (Szindikátusi
Szerződés a|att a BékésMegyei Vízművek Zrt részvényesei és a
Társaság között 2009. január 1. napjáva| hatá|yba lépett
együttműködési megállapodást, illetve annak időközbeni

műszaki

módosításokkal egységben hatályos szövege értendő). Az
onkormányzat nilajdonában lévő rendszer-fiiggetlen közművagyon
elemek jelen megállapodás 1. sz. mellékletében kerültek feltüntetésre.

Az e

körbe Ártoző vagyonelemek üzemeltetési, javítási, pótlási
feladatai továbbra is a már meglévő szerződések hatá|ya aLá
tartoznak.

b.)

A

dolog jogi jellege okán nem terjedhet ki, a Társaság könyveiben
nyilvántartott, s egyidejűleg az onkormányzat tulajdonában lévő
közművagyonnal alkotórész, illetve tartozék viszonyában á||ő azon
rendszerfliggő közművagyon elemekre, melyek a Társaság
közgyiilésének 5912009. (X.15.) sz. határozatának hatá|ya aIá
tartoznak.

v

2.)

Felek rógzítik, hogy a Vagyonkezelési Szerződés 5.2. pontjában foglalt
vagyonkezelési díj mértéke, 2010 évben 30,60 Ft/m3 + áfa mértékbenkerül
megállapításra és érvényesítésre.

r.)

A felek megállapítják, hogy

a vagyonkezelési jog bejegyzésével kapcsolatban
felmerülő Ítildhivatali eljárási díjakat a vagyonkezelésbe vétel alkalmáva| a
BékésMegyei Vízművek Zrt. viseli tekintettel arra, hogy a visszavételnél a

Vagyonkezelési Szerződés 10.4. pont szerint
felmenilő összeg.
4.)

a

tulajdonost terheli

eZeÍL

A

felek rögzítik, hogy a vagyonkezelésbe adással kapcsolatos esetlegesen
felmerülő Ápa megfizetési kötelezettséget a vagyonátadást követően a
Vagyonkeze|ő az onkormányzat részére10 napon belül számla ellenében
megfizeti, illetve a pénzúgyi rendezés oly módon történik, hogy az ÁFA
törvény szerinti befizetési határidő előtt az önkormányzat költségvetési
szám|ájára az ö'sszeg me gérkezzen.

c.)

Zárő rendelkezések:

l.)

Jelen szerződés a Felek között mai napon létrejött Vagyonkezelési szerződés
elvá|aszthatat|anrészétképezi,a Vagyonkezelési Szerződést mindkét féI azza|
a feltételle| írta alá' hogy egyidejűleg a jelen kiegészítő megállapodásban
foglalt rendelkezések is maradéktalanul érvényesülnek.

2.)

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írták a|á.

Békéscsaba, 20l0. xal/:..l....
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Társaság képviseletében

felek aláírásai:

