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BÉRLETI.ÜzeuelrrrÉsl szenzŐoÉs
módosítása

mely létrejott egyrészről

Név: Békéssámson Község önkormányzata
adószám : 1 57 25455-2-04
statisztikai számje| : 1 57 25455-841 1 -321 -o4
törzskönyvi azonosító szám: 725459
képvise|i: Barna Jánosné po|gármester, mint víziközmŰ-tu|ajdonos, E||átásért Fe|e|ős

(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ RegÍonáIis VÍziközmíi.szotgáItató Zártki5ríÍen Működő
Részvénytársaság
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság. Gyu|ai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 13100887 -2-04
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 14-04
bankszám|aszám: 1 0402609-26017989-00000000'
m i nt Vízi kö zmŰ-szo|gá|tató (további a kban : Vízl közm ű.szol gá ltató)
továbbiakban együttesen: Felek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi feltételekke|.



1. E|őzmények
1'1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttük 2oo8. október 13. napján az Ellátásért Fele|ős

tu|ajdonában á||ó víztközmú-rendszerek YiziközmŰ-szo|gáltató álta|i - a víziközmŰ-

szotgáttatásrit szotó 2o11. évi CC.X. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2.s 24, pont szerinti

közműves ivóvízeltátás az ahhoz kapcsolidi települési tűzivÍz biztosítás Üzemeltetése

tárgyában bérleti Üzemeltetési szeződés jött létre.

2. Felek rende|kezései

2.1.AFelekrögzitik,hogyazí.í.pontbanhivatkozottszerződésV.(A)1és2.,,Bérleti
díj,, pontját közös 

'"g"gy",ésse| 
tör|ik és helyette az a|ábbi új V.(A) í - 5. pontot

léptetik hatályba, 
^, ^itkövető 

a|cím (eI|enőrzési iog) sorszámozásának értelemszerű,

folyamatos változtatásával.

V.(A) Bérleti dÍj

1' Az E||átásért Fe|e|ős a Yíz|közmű-szo|gá|tató álta|i bérleti-üzeme|tetési jog gyakor|ása

e||enében bér|eti díjra jogosult.

2.AzE||átásértFele|őstmegilletőbér|etidíjévesmértékemegegyezikazaktuális
vízd,rjakban és szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és

az éves felhasználói szám|ákban kiszám|ázott vízmennyiség és szennyvízmennyiség

szorzatáva|'

3. A tárgyfélévet követő 60. napig a Yiziközmű-szo|gáltati adatot szo|gá|tat az E|látásért

Fele|ős részére a tárgyfélévben értékesített víz és szennyvíz mennyiségérő|.

4.Atárgyévibér|etidíjéventekétrészletbenesedékesazza|,hogyazE||átásértFe|e|ősa
Víziközmű-szo|gá|tató által a naptári félévet követő 60. napig szo|gáltatott adatok

ismeretében á||itja ki számláját 30 napos fizetési határidőve| a Víziközmű-szo|gáltató

részére.

5. A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a je|en Szerződés alapján fizetendő bér|eti díj

osszege nem |ehet magasabb a Hivatal á|ta| e|ismert és a miniszter á|tal megállapított

szo|gáltatási díjban togtatt mértékné| azza|, hogy a bérleti díj nem okozhatja az víztközmű-

tjzeme|tetési tevékenység veszteségét.



2.2. A Fe|ek rögzítik, hogy az1.1. pontban hivatkozott szerződés V.(D) 9. pontjának

,,víziközmű.fejlesztési hozziljáruIás'' hivatkozást, valamint az V(D) í5. pontját törlik és

helyette az a|ábbi rendelkezést Iéptetlk hatályba.

V.(D) 15.Yiziközmű.fej|esztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántaÉására vonatkozó

rendelkezések.
1. Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a vízlközmű-fej|esztés

megva|ósításáról az E||átásért Fe|elős köte|es gondoskodni, ennek megfe|e|óen a Vksztv.

69. s (1) bekezdésében fogla|t víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás jogosultja az E||átásért

FeIe|ős.

2. AVíziközmű-szo|gá|tati kijelenti, hogy a je|en szerződés aláírásával lemond a Vksztv. 69.

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

iízikozmíj-fej|esztési hozzájáru|ást a Víziközmű-szo|gá|tató részére köteles a Fe|haszná|ó

megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az Ellátásért Fele|ős a nem |akossági fe|haszná|ó Viz|közmű-

szo|gá|tató fe|é beje|entett igénye szerint:

a) fe|haszná|ási he|yen biztosítandó szo|gá|tatási kapacitásért;

b)a viziközmű-szoIgá|tatásba bekapcso|t ingat|anhoz biztosított kapacitás áltaIa

kezdeményezett bővítéséért;

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

d) az ul bekötés megva|ósításáért

a Felhaszná|i fe|é jogosu|t szám|át kiál|ítani, a vÍzlközmű-fej|esztési hozzájáru|ást beszedni.

4. A víziközmú-szo|gá|tató a Fe|használó igényének te|jesítése érdekében szÜkséges - a

víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésén kívü| eső minden más - a jogszabá|yokban,

i||etve a Yíziközmű-szolgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott köteIezettségek

Felhaszná|ó á|ta|i te|jesítését követően a Felhaszná|ó részére átadja az a|ábbi

dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|o az E|látásért Fe|elős felé benyújtsa

a v íziközmrÍ -f ej I esztés i hozzájár ul á s szá m | áj á n a k ki á | | ítá s a é rd e ké be n :

a) a Felhaszná|ó igénybeje|entésének másolatát a Vksztv.69.s (1) a-d megfele|o

pontjára hivatkozássa| ;



b) a hatá|yos jogszabá|yoknak megfele|ő műszaki tervdokumentáció a|apján

meghatározott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmú-szo|gá|tató írásbe|i hozzájáru|ását a közműfej|esztés

megva|ósításához;

d) A víziközmű-fej|esztési hozzdjáru|ás mértékére a Víziközmű-szo|gáltató

mindenkor hatá|yos árjegyzéke alapján tett javas|atát azza|, hogy az E||átásért

Fele|ős az 58|2013' (x.27.) sz. Kormányrende|et 90' s (3) bekezdésében fog|a|t

érvényesítése me||ett a víziközmíj-Íej|esztési hozzájáru|ás összegét jogosu|t

meghatározni.

5' Pd El|átásért Fe|e|ős a V.(D) ,15.4. pontban fog|altak te|jesÜ|ése esetén 3 munkanapon

belÜ| megá||apítja a viziközmű-fej|esztési hozzőjáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási he|y

tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, me|yről a Felhaszná|ó részére

számlát á||ít ki.

6' Pc. Ellátásért Fe|elős a V.(D) 15.5. pont szerint kiállított szám|a másolatát és annak

megfizetéséről szi|ó írásbeli igazo|ását a Yízikozmű-szo|gá|tató részére megkÜ|di. Ez

a|apján a Vízlközmű-szo|gáltató jogosu|t és köte|es az igényelt bekötést vagy kapacitás

bővítést az értesítés kézhezvéte|ét követő 30 naptári napon be|ül e|végezni.

7. Amennyiben a YÍztközmú-szo|gá|tató a V.(D) 15'4. a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,

hogy a szolgá|tatás igénybevéte|e a rendelkezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást

követő hónapban legalább 0,2 m3/nap mértékben megha|adja, úgy köte|es errő| az E|látásért

Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ó részére a többlet

kapacitáshoz kapcso|ődővíz\közmű-fej|esztésihozzái1áru|ás kivetése megtörténjen. A je|en

pont szerint aYÍziközmű-szo|gá|tató a víziközmú-fej|esztési hozzájáru|ás szám|amáso|ata és

annak befizetéséró| szó|i írásbe|i igazolás birtokában a nyilvántartását az adott fe|haszná|ási

hely tekintetében módosítja.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hlvatkozott szerződés V(B)s. ,,első
bekezdéséÍ közös megegyezéssel törlik és az a!ábbi rendelkezés lép hatályba.

A Víziközmű-szo|gá|tató a 3. pontban meghatározottak szerint elvégzett beavatkozásokat a

mindenkor hatá|yos árjegyzéke alapján, árjegyzéki besoro|ás hiányában pedig a teljes

önkö|tség + 3o/o árrést tartalmazi áron jogosu|t, a naptári féléve| követő hónaptó|, 90. napra

sző|ő Íizetési határidőve| azE||átásért Fe|elős fe|é |eszámlázni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hivatkozolt szerződés V.(C)S. a ,,tovább

bérbeadás joga'' pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az aIábbi új V(c)5.

pontot léptetik hatályba az azt követő a|címek (közutak, közterületek használata,



fe|es|egessé vá|ő víziközművek üzeme|tetésbőt va|ó kivonása) sorszámozásának
értelemszerű, fo|yamatos váttoztatásávat.

Tovább bérbeadás joga
1) A Vízíközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43' s () bekezdés szerint megi||etí az á|ta|a
üzeme|tetésre átvett víziközmű-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogyaz nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fogla|t víziközmŰ-szo|gáltatási tevékenységre
meghatározottak te|jesÜ|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti az víziközmű-vagyon á||agát, a
folyamatos, biztonságos e|látást.

2) Pe E||átásért Fe|e|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájáru| (kÜ|Önösen a víztornyon antennák elhe|yezés éhez,
rek|ámfelÜ|etek, területek stb. bérbeadás ához) és erre vonatkozóa n a Víziközmű-szo|gá|tató
bérbeadási szeződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|ta| megkötött bér|eti szeződéseket a YíziközmŰ-
szolgá|tató az adott te|epü|és üzeme|tetésének átvéte|ét kÖvetően, mint bérbeadó a sajátnevében ÚjrakÖti a bérbevevőkke| (továbbiakban a je|en szerzodésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az
E||átásért Fe|e|ős _ a je|en szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában
rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szukséges.

4) Abban az esetben, ha egy Új, korábban bérleti jogviszonnya| nem rende|kezo Bérbevevő
|ép fel bérleti szándékkat aVÍziközmű-szolgáltati fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rendelkezéseket
a|ka|mazzák:

4'1. Yíziközm(i-szo|gáltatő az adott Bérbevevővel megkötendő bérleti jogviszony
|étrehozását mege|őzően Bérbevevőtől beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján
írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst.

4.2' Az E||átásért Fele|ős atájékoztatás a|apján írásban megkü|di a bér|eti szeződés
|étrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy eset|egesen elutasíti dÖntését a
Yíziközmű-szo|gá|tató részére. Amennyibe n az E||átásért Fe|e|ős a bér|eti szerződés
megkötéséhez nem járu| hozzá, köte|es az e|utasítás okát megje|Ö|ni az a|ábbi
indokok valame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma ellentétes a te|epü|és városképét rÖgzítő rendelettá Vagy áműszaki tartalom ütközík a rende|etben fog|altakká|.

b) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszakitarta|ma ? te|epü|ésen hatá|yos He|yi Építési Szabá|yzatbán rogÉrirendelkezésekbe Ütközik vagy azza| tssze nem egyeztethető módon |ett
meghatározva.



c) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
terü|etén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.

4'3' Amennyiben a 4,2. pontban rögzített dÖntésérő| 40 napos határidőn be|ü| az
E||átásért Fele|ős nem értesíti aYíziközmű-szo|gá|tatót, azt a Fe|ek úgy tekintik, hogy

a bér|eti jogviszony |étrehozásához az El|átásért Fe|e|ős hozz{1áru|'

5. A Víziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek á|ta| okozott

károkért az E||átásért Fele|ős irányába úgy fe|e|, mintha azokat maga okozta volna.

6' Az E||átásért Felelős tu|ajdonában á||ó vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Yíziközmű-szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
E||átásért Fe|e|ősnek a bérleti jogviszonnya| összefüggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfe|e|ő összegben. Ezen juta|ék e|számolási időszaka minden év január 1. és december

31. napja közötti időszak.

7. A Víziközm(i-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az Ellátásért Fele|őst

arról, hogy a december 31-i teljesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1.

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

fizetési határidővel a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki szám|át a

YiziközmŰ-szo|gá|tató fe|é. Ac. értesítés rész|etesen tarla|mazza a szám|ázásához
szÜkséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szeződésazonosítót, a bérbe

adott vagyontárgy megjelö|ését, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megi||ető

nettó bér|eti díjakat i||etve az azokbó| számított önkormányzatot megi||ető

vagyonhasznosítási jutalékot.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Fe|ek rögzítik, hogy je|en szeződés módosítást a Víziközmű-Szo|gá|tató tájékoztatás

végett megkÜ|di a Magyar Energetikai és Közmű- szabá|yozási Hivata|hoz.

3'2. A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés je|en módosítássa| nem

érintett rende|kezései továbbra is változat|an tarta|ommaI hatá|yban maradnak.

Je|en Szerződést a Fe|ek e|o|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag írják a|á.
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