
 

Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017. április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2017. (IV.14.) KT. határozata 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bocskaikert 

Község Önkormányzata és a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen 

működő Részvénytársaság között 2012. 06.01-én megkötött és a képviselő-testület által 

a 47/2012. (V. 24.) KT. sz. határozata alapján elfogadott és a  8/2016. (I.28.) KT sz. 

határozattal módosított bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a jelen határozat 1. 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékleteként a bérleti-üzemeltetési 

szerződés módosítását Bocskaikert Községi Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 
  

1. melléklet a 29/2017. (IV.14.)KT. határozathoz 

 

 
BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 
 

Amely létrejött 
 
 

egyrészről 
Bocskaikert Községi Önkormányzat Önkormányzata (székhely: 4241 Bocskaikert, 
Poroszlay út 20., törzsszáma: 728933, képviseli: Szőllős Sándor polgármester), mint bérbe-
üzemeltetésbe adó – a továbbiakban Bérbeadó -, 
 
 

másrészről a 
 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1., 
cégjegyzékszáma: 09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09, statisztikai számjele: 
23957491-3600-114-09, bankszámlaszám: 11738060-29905241-00000000, képviseli: 
Will Csaba igazgatósági elnök), mint bérlő (üzemeltető) – a továbbiakban Bérlő – 
között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: 
 
Szerződő felek között 2015. december 31. napján  létrejött szerződés 3.) pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
 
 

3.) Szerződő felek a Szerződés 11. pontjában meghatározott, 2013. január 1. napjától 
fizetendő bérleti díj mértékét a jogszabályi környezet megváltozására – a rezsicsökkentés 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4-4/C §-aiban foglalt és a lakossági 
felhasználókra vonatkozó csökkentett díjtételek alkalmazása, valamint a közművezetékek 
adójáról szóló 2012. évi CLIXVIII törvény által meghatározott adófizetési kötelezettség – is 
tekintettel az alábbiak szerint módosítják: 
 



Szerződő felek megállapodnak, hogy 2016. január 1. naptól 2016. december 31. napig 

a bérleti díj mértéke 30,- Ft/m3 (eladott ivóvíz mennyiségre vetítve). 
 
 

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 

Hajdúböszörmény, 2017. április 14. 
 
 
 

________________________________    ____________________________  
Bocskaikert Község Önkormányzata                Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

                                                                            Szolgáltató Zrt. 
képviseletében      képviseletében 

      Szőllős Sándor polgármester    Will Csaba igazgatóság elnöke 
                     bérlő          bérbeadó 

 

 

Bocskaikert, 2017. április 14. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 


