
BÉRLETI.ÜzemelrerÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

mely létrejott egyrészről

Név: Baks Község onkormányzata
cím: 6768 Baks, Fő u. 92.

adószám : 1 57 26645-2-06
statisztikai számje| : 1 57 26645-841 1 -321.06
tözskönyvi azonosító szám: 726643
képvise|i Búza Zso|t polgármester, mint viziközmíi-tu|ajdonos, E|látásért Fe|e|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFoLDvÍz Regionális
Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: Gyu|ai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 1 31 00887 -2-04
statisztikai számje|: 1 3,t 00887-3600-1 14-04
bankszám I aszám.' 1 0402609-26017 989-00000000,
m i nt Vízi kö zmű-szo|gá|tató (tová b b i a kba n : Víz i közm ű.szo l gá ltató)
továbbiakban egyÜttesen: Fe|ek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|téte|ekke|.

Vízi ki5zm ű. sz o l g á ltató Zártkörűen Működő
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1. E|őzmények
1'1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttük 2013.05.31.napján az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában
á||ó víziközmű-rendszerek VíziközmŰ-szo|gáltató á|ta|i - a vízikozmű-szolgáltatásril szóló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2' s 24. pont szerinti közműves ivóvízellátás
az ahhoz kapcsolódó teleptilési tűzivíz biztosítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti

üzeme|tetési szeződés jött |étre.

1.2. 
^ 

fenti hivatkozott üzeme|tetési szeződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivatal (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyÚjtásra kerü|t

jóváhagyásra, ame|yet a Hivata| a 61|2014. sz. határozatáva| jóváhagyta.

2. Felek rendelkezései

2.1, A Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hlvatkozott szerződés 8.6. ,,Víziközmíi-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseP,
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6. pontot léptetik
hatáIyba.

8.6. Yíziközmű.fejlesztési hozzájáru|ás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések módosítása'
1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése a|apján a viziközmű-fej|esztés
megva|ósításáró| az E||átásért Fe|e|ős köte|es gondoskodni, ennek megfe|e|ően a Vksztv.

69. s (1) bekezdésében fog|a|t víziközm(i-fej|esztési hozzájáru|ás jogosu|tja az E||átásért

FeIe|ős.

2. A Víziközmű-szo|gá|tató krje|enti, hogy a je|en szeződés a|áírásáva| |emond a Vksztv. 69'

S (1) és a Kormányrende|et 90 s (1) bekezdésében fog|a|t azon jogáró|, me|y szerint a

viziktzmú-fej|esztési hozzdjáru|ást a Víziközmű-szo|gá|tató részére köte|es a Fe|haszná|ó

megfizetni.

3. A je|en szerzódés a|apján az E||átásért Fele|ős a nem |akossági fe|haszná|ó YíziközmŰ-
szo|gá|tató fe|é bejelentett igénye szerint:

a) fe|használási heIyen biztosítandó szoIgá|tatási kapacitásért;

b)a viz|közmú-szoIgáltatásba bekapcso|t ingatIanhoz biztosított kapacitás á|taIa

kezdeményezett bővítéséért;

c) a víziközmű-szo|gá|tatás minőségének á|ta|a igényelt eme|ése esetében;

d) az Új bekötés megva|ósításáért
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a Felhaszná|ó fe|é jogosu|t számlát kiállítani, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást beszedni.

4.Avíziközmű-szo|gáltatóaFelhasználóigényénekte|jesítéseérdekébenszükséges-a
víziközmű.fej|esztési hozzájáru|ás me-gfizetésén kívÜl eső minden más - a jogszabáIyokban,

il|etve a Víziközmű-szolgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott kötelezettségek

Felhasználó á|tali teljesítését követóen a Fe|haszná|ó részére átadja az alábbi

dokumentumokat "nn,k 
érdekében, hogy a Felhaszn á|9 az El|átásért Felelős felé benyújtsa

avíztközmú-fejlesztésihozzdjáru|ásszámlájánakkiállításaérdekében:

a) a Felhaszná|ó igénybeje|entésének máso|atát a Vksztv. 69. s (1) a-d megfelelő

pontjára hivatkozással ;

b)ahatá|yosjogszabályoknakmegfeIelőműszakitervdokumentációalapján
meghatározott vízigény szám ítását;

c)aViziközmű-szolgá|tatóírásbe|ihozző!áru|ásátaközmúifej|esztés
megvalósításához;

d)Avíziközmű-fej|esztésihozzdjáru|ásmértékéreaVíziközmű-szolgáltató
mindenkorhatályosárjegyzékeatap1antettjavaslatátazza|,hogyazE||átásért
Fe|elő s az 58t2O13. (||.27,) sz. Koimányrendelet 90' s (3) bekezdésében fogla|t

érvényesítéseme||ettavíziközmű-fejlesztésihozzd1áru|ásösszegétjogosult
meghatározni.

5, AzEl|átásért Felelős a 8.6.4. pontban fog|altak teljesülése esetén 3 munkanapon be|ü|

megá|lapítjaavíziközmű-fej|esztésihozzdjárr'rlásösszegétazadottfelhasználásihe|y
tekintetében, kiveti a viziközmű-fejlesztés i hozző!árulást' melyrő| a Fe'haszná|ó részére

számlát állit ki.

6. Pz' Ellátásért Fe|elős a 8'6.5. pont szerint kiá|lított számla másolatát és annak

megfizetéséról szóló írásbe|i igazo|ását a Víziközmű-szo|gáltati részére megkÜ|di. Ez

a|apján a Yíz|közmű-szo|gáltató jogosult és köte|es az igényelt bekötest vagy kapacitás

bővítést az értesítés kézhezvéte|ét kovető 30 naptári napon belü| e|végezni.

7.AmennyibenaVíziközmű-szolgá|tatóa8.6.4.ponta-cpontjairavonatkozóanmegállapítja'
hogy a szolgáltatás igénybevétele a rende|kezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást

követő hónapban |egalább 0,2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köte|es erről az E|látásért

Felelóst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet

kapacitáshoz rapcsátódó víziközmŰ-fej|eszt ési hozzá!áru.|ás kivetése megtörténjen. A jelen

pont szerin l aYízlközmű.szo|gáltató a'víziközmú-fejlesztési hozzd1áru|ás számlamásolata és

annak befizetéséről szóló írásbeli igazolás birtokában a nyi|vántartását az adott felhasználási
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he|y tekintetében módosítja'

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,A
hibaelhárÍtássaí ősszefüggő éttéknövelő fel(tjításokra vonatkozó rendelkezések,, 7,

pontját közös megegyezésse! törlik és helyette az aIábbl új 7. pontot léptetik hatályba.

7, A Víziközmű.szo|gá|tató a 8.9. pontban meghatározottak szerint e|végzett

beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke a|apján, árjegyzéki besoro|ás hiányában

pedig a te|jes önköltség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári féléve| követő

hónaptó|, 90. napra szóló fizetési határidőve| azÉ||átásért Fe|e|ős fe|é |eszám|ázni'

2.3. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozottszerződés 8.í2. a,,VÍziközmíi-
vagyonnal folytatoft víziközmíi-szolgáttatáson kívüli vállalkozási tevékenység'' pontját

közös megegyezéssel törlik és he|yette az a!ábbi q8.12. pontot |éptetik hatá|yba.

8.12. Viziközmű.vagyonnal folytatott víziközmii-szo|gáltatáson kíviili váIlalkozási
tevékenység

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43' s (4) bekezdés szerint megil|eti az á|ta|a

üzemé|tetésre átvett víziközmú-rendszerek kizárólagos hasznosítási joga o|y módon, hogy

az nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fog|a|t víziközmŰ-szolgá|tatási tevékenységre

meghatározottak te|jesü|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti azviziközmű-vagyon á||agát, a

fo|yamatos, biztonságos el|átást'

2) Pz E||átásért Fe|e|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzájáru| (kü|önösen a víztornyon antennák e|he|yezéséhez,

rek|ámfe|ületek, terÜletek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYi2|közmű-szolgá|tató

bérbeadási szerződéseket kÖssön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|ta| megkötött bér|eti szerződéseket. a ViziközmŰ-

szo|gá|tató az adott te|epü|és üzemeltetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját

nevében újraköti a bérbevevőkke| (továbbiakban a je|en szerződésben a

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ame|y esetben az

E||átásért Fele|ős a jelen szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4' alpontjában

rögzítettek szerinti _ hozzájáru|ása nem szÜkséges'

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bér|eti jogviszonnya| nem rende|kező Bérbevevő

|ép fe| bér|eti szándékka| a Víziközmű-szolgá|tató fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket

a|ka|mazák.
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4.1' Yíziközmű-szo|gá|tatő az adott Bérbevevőve| megkötendő bér|eti jogviszony

létrehozását megelőzően Bérbevevőtő| beérkező szándéknyilatkozat (igény) a|apján

írásban tájékoztatja az E|látásért Fe|e|őst'

4'2. AC. Ellátásért Fe|elős a tdjékoztatás a|apján írásban megkÜ|di a bér|eti szerződés

|étrehozásával kapcso|atos hozzájárulását vagy esetlegesen e|utasító döntését a

Yízikozmű-szo|gá|tató részére. Amennyiben azE||átásért Fe|elős a bér|eti szerződés

megkötéséhez nem járu| hozzá, kÖte|es az e|utasítás okát megje|ö|ni az a|ábbi

indokok va|ame|yikére való hivatkozással:

a) a Bérbevevő á|tal e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrend9zer) műszaki

tarta|ma ellentétes a te|epü|és városképét rögzitő rende|ettel vagy a

műszaki tartalom Ütközik a rende|etben fog|altakka|.

b) a Bérbevevő álta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki

tarta|ma a telepü|ésen hatá|yos He|yi Építési Szabá|yzatban foglalt

rendelkezésekbe ütközik vagy azza| össze nem egyeztethető módon lett

meghatározva.

c) a Bérbevevő álta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város

terÜletén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.

4'3. Amennyiben a 4'2. pontban rögzített döntésérő| 40 napos határidőn be|ü| az

E||átásért Fe|elős nem értesíti aVízlközmű-szolgá|tatót, azt a Felek úgy tekintik, hogy

a bér|eti jogviszony |étrehozásához az E|látásért Fe|e|ős hozzájáru|,

5. A Víziközmű-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek álta| okozott

károkért az Ellátásért Fe|e|ős irányába úgy fe|el, mintha azokat maga okozta vo|na.

6. Az El|átásért Fele|ős tulajdonában álló vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Víziközmű-szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az

E||átásért Fe|elosnek a bérleti jogviszonnya| összefüggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfele|ő összegben . Ezenjutalék elszámo|ási időszaka minden év január 1. és december

31. napja közötti időszak.

7' A Víziközmű-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az E||átásért Fe|e|őst

arró|, hogy a december 31-i te|jesítési időpontra vonatkozóan, a tárgy évet követő január 1.

és január 15-e közötti időszakban történő kiá||ítássa|, a kiá||ításától számított 30 napos

fizetési határidőveI a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan állítson ki szám|át a

Víziközmű-szolgáltató fe|é. PE. értesítés rész|etesen Íarta|mazza a szám|ázásához

szÜkséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe

adott vagyontárgy megje|ö|és ét, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megillető

nettó bér|eti díjakat i||etve az azokbi| számított önkormányzatot megil|ető

vagyonhasznosításijutalékot. {
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3.I1li!.li".1l.51Z".?l'dosítást a Víziközmű.szolgá|tatásról sző|o2011' évi CCIX. törvény

22. s (1) bekezdése-.üpp. jóváhagyás 
"áó".ia 

víz]rozmű.Szo'gáltató előterjeszti a Magyar

É"*g"úx"i és Közmű .szabá|y ozási H ivatalhoz.

3.2' AFelek rögzítik, hogy az 1'1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítássa| nem

érintett rendelkezé,"itouátnr.a is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezót,

helybenhagyólag írják alá'

Ke|t: Békéscsaba, 2014'.#..lt......

a Víziközmű.szo|gá|tató részéről:

Dr. csák Gyu|a vezérigazgató

ilÁ,*,ry
iaba, Doboli út 5. sl

A

6




