BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat (székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere
1., adószám: 15732743-2-16, bankszámla száma: 11745004-15409326), mint ellátásért
felelős továbbiakban: Átadó, - melynek képviseletében: Szöllősi József polgármester jár el,
másrészről: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 5000, Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., adószáma: 11265832-2-16,
cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000),
mint víziközmű-szolgáltató – továbbiakban Átvevő – melynek képviseletében Hajdú Gábor
vezérigazgató jár el – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.
A felek megállapítják, hogy közöttük 2013. 04. 17. napján bérleti-üzemeltetési
szerződés jött létre a víziközművek üzemeltetésével, a helyi közműves ivóvízellátás,
szennyvíz elvezetés tárgyában.
2.
A felek az 1. pontban írt bérleti-üzemeltetési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás
mellett, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
3.
Az 1. pontban írt szerződés I./1. pontjának rendelkezési az alábbiak szerint
módosulnak:
„A felek rögzítik, hogy Átadó a vízközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) szóló
2011.évi CCIX. törvény 16.§ (6) bekezdésének megfelelően az Átvevő gazdasági társaságban,
mint víziközmű-szolgáltatóban 1 db 10 000.- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt, amely
tulajdonosi részesedés részvénykönyvbe történő bejegyzése Átvevő értesítésével történik meg.
A felek rögzítik továbbá, hogy Átvevő ivóvíz-és szennyvízszolgáltatás céljára létrehozott
gazdasági társaság, amelynek alapfeladata körébe tartozik az Átadó településén lévő
víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
biztosítása.”
4.
Az 1. pontban írt szerződés I./2. pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadó a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján köteles
gondoskodni a víziközmű-szolgáltatásról.”
5.
A bérleti-üzemeltetési szerződés III./1. pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„ Átadó a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú
ellátásával bízza meg Átvevőt, az alábbiak szerint:
- közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközmű-közhálózat teljesítőképességének
erejéig, és
- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek
elvezetése a szennyvízelvezető művek teljesítő képességének határáig ”
6.
A 1. pontban írt szerződés III./3.2.1. h) pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
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„h) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni az 58/2003. (II.27.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a szolgáltatási díját számlázni és a díját
beszedni.”
7.
A jelen szerződésmódosítás rendelkezései a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatal, jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.
8.
A bérleti-üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal Szajol Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 79/2013. (X. 24.) határozatával jóváhagyta, melynek kivonatát a
felek jelen szerződés 1. számú mellékletként csatolják.
Melléklet:
-

1. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének határozata.

Az 1. számú módosító szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 az Átadót, 3 az
Átvevőt illeti.
Kelt, Szajol, 2013. október 25.

Kelt, Szolnok, 2013. október ….
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