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- mint Vagyonkezelő együttesen, mint Szerződő Felek a mai napon
Varyonkezelési Szerződést kötnek (továbbiakban: Szerződés) az alulírott napon
és helyen azalabbi feltételek szerint.

1. A szerződés előzményei

1.1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. részvényes önkormanyzatú, közötttik jelen
jogviszonyban Tulajdonos Önkormrányzat 2009. január 1. napjával hatályos

,,Egyiittműködési Szerződést'' kötött, mellyel meghatfuozték a részvényesi jogok
gyakorlásának kereteit, továbbá a Békés Megyei VízmÍivek Zrt, mírÍ. Vagyonkezelő
szolgáltatási kötelezettségének követelményeire vonatkozó elveket.

1.2. Tulajdonos és Vagyonkezelő 2008. október 13. napjával kötött Üzemeltetési
Szerződést annak érdekében, hogy a Tulajdonos önkormrányzat 1990. évi LXV.
törvényben (A helyi önkormányzatokról) és az t995. évi LVII. törvény
(Yízgazdálkodásról) 4 $ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének magas
színvonalon eleget tegyen.

1.3. A Tulajdonos Önkormrínyzat Képviselő-Testtiletének képviseletében eljáró
Polgármester, mint a jelen vagyonkezelési szerződés megkötésére kiziárólagosan
jogosult személy, a vagyonkezelői jogot a jelen szerződésben rögzített feltételekkel
nshánzaát a Békés Megyei Vízművek Zrt-re, mint Vagyonkezelőre.

2. Aszerződés célja

2.I. A jelen szeruődés célja, hogy a Tulajdonos vagyongazdálkodásrínak keretében a
t'lzarőIagos tulajdonában álló vízikclzművein kijelÖléssel vag,lonkezelői jogot
biztosítson Vagyonkezelő részére annak érdekében, hogy a víz- és
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csatornaszolgáItatás, mint kötelező önkormányzati közfeladat hatékonyabb ellátása, a
tulajdonábán lévő vagyon védelmének megvalósulása, avtziközmű vagyonelemekkel
valő szakszeru gazdéikodás biáosított legyen.

2.2. Atulajdonos a jelen szerződés szerinti vagyontárgyakat az I99O. évi LXV. ttirvény
(A helyi önkormányzatokról), az 1'995. évi LVII. törvény (Yízgazdálkodásról)' az
1992. évi X)o(vIII. Törvény (Allarnháztartásról), valamint a 2000. évi C törvény
(Szrímvitelről) előírás ai alapján adja vagyonkezelésbe.

2.3. A beruhrázási, felújítási, a fejlesztési, valamint a karbantartási munkrák fogalmi
meghatározását a Vagyonkezelő vonatkozó szabáúyzata tartalmazza. A fenti
meghatérozásokat tartalmaző szabályok esetleges váItozásánől a Vagyonkezelő a
vagyonkezelésbe adó tulaj donost tájéko ztat1a.

3. Aszerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgyát képezik aYízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV[. törvény 4 $-
ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek megfelelően létrehozott, a
jelen szerződés elváIaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt
vagyonelemek, amelyeknek jelen szerződés megkötésekor érvényes használhatósági
értéke összesen: 55 908 242pt.

3.2. A szerződés megkötésekor meglévő, és a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában lévő
eszközöket a Vagyonkezelő téte|es, a Tulajdonos vagyonértékelése a|apján valós _
használhatósági - értéken veszi át a Tulajdonostól. A víziközművekhez kapcsolódó
ftildingatlanok helyrajzi sziímos jegyzéke a2. sz. mellékletben szerepel.

3.3. A jelen szerzódés targyát képezí az annak érvényességi ideje alalt az 1. sz.
mellékletben felsorolt vízikózmuvek fejlesztése sorián _ a Tulajdonos beruhazásában
megvalósuló _ közművagyon is. Amennyiben a további beruhrízáshoz a tulajdonos
az Evőpai Unió pénzügyi támogatását igénybe veszi, a támtogatás felhasználásrínak
szabá|yaitől szóló rendeleteket is alkalmazni kell. Az újonnan létrehozott
vagyontrírgyak körével és értékével azok vagyonkezelésbe adásakor a szerződés I. sz.
mellékletét ki kell egészíteni.

3.4. A jelen szerződés a|urását követően tizembe lépő, és a Tulajdonos beruházásában
megvalósuló víziközmu rendszerbővítések, illetve az új vízíközmu rendszerek
vagyonkezelésbe adásaúl' a Tulaj donos köteles gondoskodni.

3.5. A leltér szerinti vagyonkezelésbe adásról a szerződő felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben kerül rögzítésre az áúadott eszközök, művek
átadáskori á7lapota, iizemképessége, vagyonértékelés szerinti értéke, a kapcsolódó
foldingatlanokadatat is. A jegyzőkönyv jelenszerződés 3. sz. mellékletében szerepel.

3.6. A jelen szerzódés szerint vagyonkezelésbe átvett eszközöket haromévenként
ismételten be kell vonni a vagyonértékelésbe a fejlesztések forrásaként keletkező
arnortizáciő értékálló sá g.ínak bizto s ítása érdekében
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4. Aszerződés hatálya



4.I. A Szerződő Felek jelen szetztídést 2}ID.július l. napjától szémltottanhatérozat|an
időre kötik, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Tulajdonos Önkormányzat
tulajdona a Békés Megyei Vízművek Zrt-ben (alaptőkéjében) megsainik, illetve
amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott ijzemeltetési jogviszony
megszűnik, úgy ajelenszerződés is megszűnik.

5. A varyonkezelői jog létesítése, átruházása' a vagyon tulajdonjogi helyzete

5.1. A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot kijelöléssel, ingyenesen szerzi meg, a
Tulajdonost a vagyonkezelési jogátnházásáért díj nem illeti meg.

5.2. Felek rogzitik, hogy Vagyonkezelő az íngyenesen megszetzett vagyonkezelői jogot
visszterhesen gyakorolja vagyonkezelési díj megfizetése formájában. A
vagyonkezelési díj a Tulajdonos települéSen a Vagyonkezelő könyveiben kimutatott
mindenkori szolgáltatási díjból szétrmazó iírbevételének 5 szánaléka. Felek a
vagyonkezelési díjat egymás között a Vagyonkezelő nyilvántartásu alapjan minden
naptrári felévet követő hónapban egymás között elszámoljrák. Az elszárrtolás alapjrín
Vagyonkezelő a vagyonkezelési díjat köteles az elszámolási hónapot követő 90. napig
Tulajdonosnak megfizetni. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy vagyonkezelési
díjigénye olyan költségképzó tétyező' melynek fedezete a szolgáltatási díjakban
képződik meg.

5.3. A vagyonkezelői jog alapjrín a Vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik
kötelezettségei _ ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könywezetési és

beszámoló készítési kötelezettséget is _ azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el,
nem terhelheti meg, a vagyonkezelóijogot harmadik személyre nem ruhazhatja át. A
vagyonkezelő jogot egyedül birtokolja, saját vállalkozási tevékenysége körében
hasznosítj a a Tulaj donos tulaj donj ogának érintetlenül hagyása mellett.

5.4. A vagyonkezelői joggal átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.

5.5. Amennyiben a vagyonra a Tulajdonos ftnanszírozásában történik értéknövelő
benlhánás, úgy ebből a benlhazásból keletkező vagyonnövekmény _ ha a Szerződi!
Felek másképp nem állapodnak meg * a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésbe
átadott vagyon sorsát.

5.6. Amennyiben a Vagyonkezelő közfeladatai ellátáséllozvéglegesen sziikségessé válik a
vagyontiírgy, ttgy annak a Tulajdonos részére történő 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 szándékát köteles írásban köztilni a másik féllel.

6. A vagyonkeze|éshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek
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6.1. A Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei

6.l.l. A Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelői jogot jelen szerződés időtartartára az
ingatlan nyilvántartásba bej egy eztetru.

6.1.2. A Vagyonkezelő a vagyonnal rendeltetésszerúen, az áItalában elvárható
gondossággal köteles gazdálkodni.

6.1.3. A vagyonkezelésbe vett eszközök utrín a Vagyonkezelő az amortizáciős politikája
szerinti értékcsökkenést sziímolhat el, amelynek teljes összegét érvényesítheti víz-
és csatorna szolgéútatási díj aiban.

6.I.4. Vagyonkezelő köteles és jogosult a vagyonkezelésbe vett vagyon után elsziímolt
értékcsökkenés alapjan kepződött, 6.1.3. pont szerint meghatározot| forrást a
kezelt vagyon pótlásara, fel{$itasara fordítani, illetve annak mértékéig tartalékot
képezni. A tárgyévben kepződő és az előzó évben (években) fel nem használt
(tartalékolt) értékcsökkenés tervezett felhasználásáről, a sziikséges rekonstrukciós
és felújítási munkrákról, és azok várhatő fedezetéről a Vagyonkezelő a targyévet
megelőző év okÍóber 31-ig tájékoztatja Tulajdonost. Amennyiben a VagyorkezeIő
által sztikségesnek tartott munkrák előre láthatóan meghaladjak az elszétmolhatő
halmozott amortízácíó összegét, úgy a munkrák végrehajtása, ehégzésének módja,
ideje, illetve a költségek viselése tekintetében a Tulajdonos külön nyilatkozatban
adjahozzájárulását. AmennyiberL az adott évben elszrímolt arnortízácíő nem kerül
teljes mértékben felhaszniá]ásra rekonstrukciós és felújítási munkták forrásaként, a
Vagyonkezelő a fennmaradt érték erejéig tartalékot képez későbbi rekonstrukciós
és felújítási munkrík fedezetére.

6.1.5. A Tulajdonos és a Vagyonkezelő megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő
hosszabb időszakot tekintve, de legalabb a vagyonelemre jellemző amortizációs
időszakonként biáosít1a az amortizáciős fonásképződés és fonásfelhasználás
egyensúlyát.

6.1.6. A viziközmű fejlesáési (beruhrázási) munkak elvégzésére Vagyonkezelő jogosult.
Amennyiben ezen munkríkat nem a Vagyonkezelő végzí, úgy a Tulajdonos
biztosítja a Vagyonkezelő részére, hogy aberuházás kivitelezése során üzemeltetői
észrevételeit megtegye, és a szakszenítlenül elvégzettbenlhánások soriín létrejövő
közmúvek működésbe vételét megtagadj a.

6.L7. A Felek által elfogadott rekonstrukciós és felújítasi, valamint karbantartási
munkák fogalmi meghatározását a Vagyonkezeló az 1. pontban hivatkozoü
,,Együttműködési Szerződés" mellékletét képezó Eszkozgazdálkodási szabáIyzata
tartalmazza.

6.1.8. Jelen szerzodés nem érinti a Tulajdonos ivőviz szolgáltatással és
szennyvízkezeléssel kapcsolatos Ötv szerinti fejlesztési kötelezettségét, az a
vagyonkezelés létrejötte után is a Tulajdonos feladata.
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6.L9. Vagyonkezelő köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkoző jogszabályokat,
különös'tekintettel a hatósági- szal<hatősági- és műszaki, valamint egyéb szakmai
és környezetvédelmi előírásokra.

6.1.10. A Vagyonkezelő a jelen szerződés szerinti vagyonkezelési feladat ellátásához
alváIIa|kozot rekonstrukciós, felújítási és pótlási feLadataiboz vonhat be.
Amennyiben a későbbiek során további esetekben alvállalkozó bevonása
szüksé ges, azt a T u|ajdono s sal előzetesen e gyeztetni köteles.

6.1.11. A Vagyonkezelő köteles:

- a vagyon őrzésérő| sziikség szerinti biáonsági berendezések felszerelésével
gondoskodni;

- avagyon leltátozásának, selejtezésének időpontjaról a Tulajdonost értesíteni;
- a 2003. évi CXXIX. Törvény hatálya aIá tartoző, az adott értékhatárt elérő, vagy

meghaladó árlfueszerzés, építési ben:házás, szolgéltatás megrendelés esetén a
kö zh eszer zé si elj rírast lefo lytatni ;

- tűrni a Tulajdonos ellenőrzését a vagyonkezelésselkapcsolatban, valamint
- a vagyonnal kapcsolatos adatokat szolgáltatni, amennyiben azt jogszabály vagy

jeIen szerződés előírj a.

6.2. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei

6.2.1. A Tulajdonos jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont ellenőrizni. Az ellenőrzés
soriín és az ellenőrzés érdekében minden nyilviínos adatba, valamint a
közművagyonra és a vagyonkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatba,
okiratba betekinthet, arről adatszolgáltatást kérhet. Az e|Ienőrzés nem sértheti meg
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságarőI szőlő
törvény rendelkezéseit. Az ellenőrzés időpontját a Tulajdonos az ellenőrzés
megkezdése előtt legalább hrírom nappal korábban köteles bejelenteni a
Vagyonkezelőnek.

6.2.2. A Tulajdonos köteles továbbá,

- a Vagyonkezelővel jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében
egytittműködni;

- a Vagyonkezelő áLtal' szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelóen,
célszeriien kezelni és felhasználni;

- a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylő kérelmekkel kapcsolatbart a kézhezvéte|t
követő öt munkanapon belül írásban nyilatkozni.

6.2.3. A Tulajdonos a Vagyonkezelő részére a vizíkönnuvek működtetésére nézve
mind a jelenleg meglévő és átadásra keriilő, mind a jövőben megépülő víziközművek
vonatkozásábankízarőlagos jogot biÍosít jelen szerződés időbeli batálya alatt.
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7. Kiizművekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszo|gáltatási feladatok

7.l.A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített
nyilvrántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó
és nettó értékét, az eIszátmolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett
változásokat. A nyilvántartiíst ezen szerződés mellékletében szereplő tételes
vagyonkimutatás szerint az abban szereplő értékkel kell megnyitni.

7.2. A Vagyonkezelő mérlegében eszközként mutatja ki a kezelésbe vett, az
önkormányzati törzsvagyon részét képező eszközöket is a hosszú lejríratu
kötelezettségekkel szemben.

7.3. A Vagyonkezelő köteles az l. és 3.sz. mellékletek szerinti értéken vagyonkezelésbe
vett vagyont a Sziímviteli ttirvény előírásai, valamint a Számviteli Politikájában és

belső szabályzataiban megbatározott módon nyilvrántartani, oly módon, hogy abban
elkülönítetten szerepeljenek a vagyonkezelésbe vett eszközök, valamint a
vagyonkezelt vagyon míiködtetéséhez kapcsolódó (ivőviz- és csatornaszolgáltatási)
arbevételei és a felmerült költségei, a saját vagyonnal folytatott egyéb vállalkozási
tevékenysé géből szérrnaző bevételeitől és ktlltsé geitől.

7.4. A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonon a képződő értékcsökkenésből elvégzett
felúj ításokat, rekonstrukciókat a vagyonke zelt eszközte aktiválni.

7.5. A Vagyonkezelő jogosult a Tulajdonos döntése és értesítése alapjrín, az értesítésétől
számtított 30 napon beliili döntése alapján a feleslegessé vált eszköztjket kiselejtezni,
ill. értékesíteni és egyben az eszközök nyilvantartási értékét a hosszú lejárattt
kötelezettségekkel szemben kivezetni.

7'6.A Vagyonkezelő a kezelt vagyon állapotrának Íárgyévi változásaíról (kríresemények
is), vagyonérték nyitó, növekedés, csökkenés, zétró sorok felttintetésével, valamint a
vagyonkezelésbe vett vagyon után elsztímolt és a bevételekben megtérülő
értékcsökkenés összegének felhasználásaról évente egyszer a tárgyévet követő év
február 15-ig a Tulajdonos felé informáciot szolgáltat.

7.7. A Tulajdonos a Vagyonkeze|ő egyeztetett adatközlése alapjan módosítja sziímviteli
nyilvrántart ásait, a vagyonkezelésbe adott eszkö zok értékét.

7.8. A vízikozrnú vagyon leltérozását a VagyonkezeLő végzi a vonatkoző szabályzata
alapján. A leltározás üteméről a Tulajdonost tájékoztatni köteles, aki szabadon
dönthet arról, hogy azon részt kíván_e venni. A Vagyonkezeló a leltározás során
fellelt vagy hiátyzó eszközök értékével - a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett _
módosítja a nyilvántartásait. Az esetleges leltrírhiányt ki kell vizsgálni és a tulajdonos
egyetértésével lehet a vagyonkezelésbe adott eszközok érÍékét a nyilvántarüásokban
módosítani.

7.9. A Vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyon nyilvríntartási összértékében bekövetkezett -

15 %-os mértéket meghaladó _ csökkenésről (pl. elemi kiár, stb.), annak tudomásara
j utás akor írásban táj éko ztat1 a a Tul aj dono st.



7.I0. A Vagyonkeze|ó a vagyonkezelésbe vett eszközökön végzettberuházások és

felújítások'következtében a bruttó érték változását az éves besztímoló kiegészítő
mellékletében szerepelteti.

8. Kártérítési felelősség

8.1. A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonra vagyonbiztosítást kötni, melynek díját
érvényesítheti a szolgáItatási díjakban. A kezelésbe vett eszközökön bekövetkezett
káresemények utrín biztosító által megfizetettkártérítés a Vagyonkezelőt illeti.

8.2. A szerződés időtartama alatt a kezelésbe vett eszközökön a Vagyonkezelő hibájából
történő esetleges elpusáulásából, vagy megrongálódásából eredő krárokért a
Vagyonkezelő a Ptk. szerinti felelősséggel tanozik.

9. Aszerződés módosítása, megszűnése

9.1. A Vagyonkezelési Szerződést, mint típusszetződést jőváhagyta a Békés Megyei
Vízművek Zrt. Igazgatósága a 7 I l 2009 .(X. 1 4. ) szátmű határozatával. Jelen szerződést
a Szerződő Felek írásban _ közös megegyezéssel _ figyelemmel a hatályos
jogszabályi rendelkezésekre módosÍthatj ék azzal, hogy a Vagyonkezelő lgazgatősága'
Tulajdonos Képviselő-Testülete jőváhagyásával jogosultak Felek a jelen szerződés
alapvető elveit, lényeges tartúmát érintő módosításra.

9.2. Jelen szerződés megszűnik:

- ahatározatIan' időtartamú szerződés a Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő részéről
történő felmondásával,

- a9.4. pont szerinti rendkíviili felmondással,
- az adott vagyontárgyravonatkozóan a vagyontargy megsemmisülésével' illetve
- aVagyonkezelőjogutódnélkiilimegszűnésével
- közös megegyezéssel
- ajelenszerződés 4.1. pontjában foglalt esetekben.

9.3. A felmondási idő:

orendes felmondás esetén hat hónap, a felmondás december 31. napjára szólhat azzal,
hogy az csak abban az esetben érvényes, ha targyév legkésőbb június 30. napjug a
felmondási jogát az arr:a jogosult gyakorolta (igazoltan közölte a felmondást);

o rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve az azontalihatályű felmondás
eseteit 1Átrt toslc $ (3)-(4).

9.4. A helyi önkorményzat ahatérozatlan idejti' illetve határozott idejíÍ vagyonkezelési
szerződését rendkívüli felmondással akkor sziintetheti meg, ha az ixlx. t}slc. $ (3)-
(4) bekezdésében foglaltak bármelyike bekövetkezik.

10. Elszámolás a kezelt vagyonnal
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10.1. A sLeruődés megszűnése esetén a felek kötelesek elsziímolni egymással a
kezelt vagyonon a kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotríhoz (értékéhez)
viszonyítottan bekövetkeze'tt különbözetéről (csökkenésével vagy növekedésével). A
vagyonkezelésből való kivezetésnél a vagyonkezelésbe adás időpontjában, illefte az
esetlegesen végrehajtott közbeeső időszakban végrehajtott vagyon értékeléskori
értékből kiindulva kell a változásokat levezetni és a tételes elsziímolás mellett
visszaadni.

l0.2. A fel nem basznáit és tartalékként megképzett anortizáciő összegét a
vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon belül köteles a Vagyonkezelő
rendezni. A Vagyonkezeló által előre finanszírozatt és a díjban a vagyonkezeLőí jog
megszűnésének időpontjáig meg nem térült mértékig a Tulajdonos Önkormányzat
köteles a Vagyonkezelő tészére a vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon
belÍil meglérítent az elszrímolt anortizáciő összegén felüli rekonstrukciók és
beruházások átadáskori nettó értékét.

10.3. Az elszátmolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a
Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

I0.4. A szerződés megszűnésekor a Tulajdonos köteles gondoskodni a
vagyonkezelői j og ingatlan nyilvantartásból való törléséről.

11. Jogviták rendezése

11.1. A felek a szerzódés teljesítése soriín felmerült vitás kérdésekben kotelesek
megkísérelni az egyezségkötést. Amennyiben a felek köztitt nem jön létre egyezség'
igénytiket bírói úton érvényesítik.

Il.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Ötv. és az Áht. vonatkozó rendelkezései aziranyadók.

Polgari Törvénykönry) az

l1.3. Felek rögzttík, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan
egytittműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos
úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén értél<hatartól fiiggően kikötik a
Békéscsabai Vrírosi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság illetékességét.

Zárő és egyéb rendelkezések

|2.1. Ielen szerződés 6 eredeti példtínyban készült, melyből 3 példany a Tulajdonost,
3 példány a Vagyonkezelőt illeti meg.

12.2. Amennyiben jelen szerzódés a Felek köztitt hatályban lévő, 1. pontban
hivatkozott EgyüttmtÍködési Szerződés vagy Üzemeltetési Szerződés brírmely
pontjával ellentétes tartalommal bír, úgy iranyadó, alkalmazandő szabályként a

---

Vagyonkezelési Szerződésben foglaltakat kell tekinteni.
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l2.3. A je|en szerződés elválasáhatatlan mellékletei a következők:

1. sz. melléklet: A vagyonkezelésbe adott vizíközmúvagyon leltéra
2. sz. melléklet: A viziközmúvekhez kapcsolódó fiildingatlanok helyrajzi sziímos

jegyzéke
3. sz. melléklet: Vagyonkezelésbe adás-vételi jegyzőkönyv

JeLen szetződést Felek _ elolvasás és értelmezés után _ mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kisdombeg yhéLz, 20 l 0 . jttruus 22.

Békés Megyei Y ízmíiv ek Zrt.
va5''onkezelő

A Vagyonkezelési Szerződést KisdombegyhánKözség Önkormányzat Képviselő-Testülete a
58l20l0.(vI.22)szálműhatározatávalhagyta jővá.

A módosítasokkal egységes szerkezetbe foglalt Vagyonkezelési Szerződés tervezetet a Békés
Megyei Vízművek Zrt. Igazgatősága a 7ll2009. (10.14.) és a l9l2010. (m.11.) Számú
Iyatfu ozatávalhagyta jővá.

9

Kisdombe grb.áz Község onkormányzata
tulajdonos

CurL\



Ki sdombe gyhráz Önko rmény zata
és a BMV Zrt.

Között Létrejtitt
Vagyonkezelési Szerződést
Kiegészítő Megállapodás

Mely létrejött alulírott napon és helyen a Békés Megyei Vízművek ZrLBékéscsaba Dobozi u.
5 sz. (továbbiakban Trírsaság) és Kisdombegyhráz Község Önkormányzata (5837
Kisdombegyhálz, Kossuth u.77. sz. (továbbiakban Önkormányzat ) együttesen Felek között
az alábbi feltétel ekkel :

A.)

1.)

Előzmények:

Felek a mu nappal Vagyonkezelési Szerződést kötöttek az Önkormanyzat
tulajdonát képező és annak könyveiben nyilvantartott, a Vagyonkezelési
Szerződés csatolt mellékleteiben megj elölt közmíívagyon elemekre.

Jelen megtállapodrásban a Felek a vagyonkezelési jogviszonyra nézxe olyan
értelmező, illetve kiegészítő rendelkezéseket tesznek, melyek közös rögzítése
közvetlenül a jogviszony létrehozása kapcsán vált szÍikségessé, illetve
ésszenivé.

2.)

B.) Rendelkezések:

1.) Felek a közöttiik hatályba lépő vagyonkezelési jogviszony tárgyára,
kiterjedtségére nénte _annak későbbi kölcsönösen egyértelmű megítélése
érdekében ftgzítik, hogy a vagyonkezelési jogviszony nem terjed ki:

a) az Önkormrínyzat fulajdonában lévő, a Szindikátusi Szerződés
műszaki terminológiája értelemben rendszer-ftiggetlen
közművagyonnak minősülő közművagyon elemekre (Szindikátusi
Szerződés alatt a Békés Megyei Vízmiívek Zrt részvényesei és a
Trírsaság között 2009. janurár 1. napjával hatrályba lépett
együttműködési megállapodást, illetve annak időközbeni
módosításokkal egységben hatályos szövege értendő) Az
Önkormanyzat tulajdonában lévő rendszer-ftiggetlen közművagyon
elemek jelen megállapodás 1. sz. mellékletében keriiltek feltÍintetésre.
Az e körbe tartoző vagyonelemek tizemeltetési, javítási, pótlási
feladatai továbbra is a mar meglévő szerződések hatáiya a|á
tartoznak-

b.) A dolog jogi jellege okrán nem terjed ki, a Tiírsaság könyveiben
nyilvríntartott, s egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonában lévő
közművagyonnal alkotórész, illetve Ártozék viszonyában állő azon
rendszerftiggő közművagyon elemekre, melyek a Tarsaság
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közgyíílésének 59l2a09. (X.15.) sz. hatfuozatának hatálya a|á

tartoznak.

2.) Felek rögzittk, hogy a Vagyonkezelési Szerződés 5.2. pontjában foglalt
vagyonkezelési díj mértéke, 2010 évben 1,00 Ftlm3 + áfa mértékben kerül
megállapításra és érvényesítésre.

3.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat 20t0.jú1ius 1. napjától szétmított
hatállyaI, rendeletében 48 Ft/m3*áfa összegben a vagyonkezelési jogviszony
hatálybalépésének napjától számítottan megemelte a Településen alkalmazhato
legmagasabb árat, illetve szerződéses úton ugyanilyen összegben a
Tarsasággal egyetértésben megemelte a további fogyasáói szegmensek
(önkormányzati intézmények, lakossági fogyasáók) díjait annak érdekében, a
szolgáltatási díjak a vagyonkezelésbe adott közművek amortizáciőjara és ezzel
együtt pótlására fedezetet nyújtson.

C.) Zárő rendelkezések:
1.) Jelen szerződés a Felek között mai napon létrejött Vagyonkezelési szerződés

elválasáhatatlanrészétképezi, a Vagyonkezelési Szerződést mindkét féI azzal
a feltétellel írta alá, hogy egyidejűleg a jelen kiegészítő megállapodásban
foglalt rendelkezések is maradéktalanul érvényesiilnek.

2.) Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőtjóvahagyólag
írtákalá.

Kisdombegyhálz, 2010. Június 22.

fo w$-ro.
Önkormányzat Tiírsaság képviseletében
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