
BÉRLETl.ÜzeuelrerÉsl szenzóoÉs
í. sz. módosítása

mely létrejött egyrészrőI

Név: csanádapáca Község Önkormányzata
cím: 5662 Csanádapáca, Szent Ge||ért út 31.

adószám : 1 57 25486-2-04
statisztikai számje| : 1 57 25486-841 1 -321 -04
tözskönyvi azonosító szám: 725482
képvise|i o|áh Ká|mán po|gármester, mint víziközmú-tuIajdonos, El|átásért Fe|e|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionátis Víziközmű-szotgáltató ZártköríÍen Míiködő
Részvénfiársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adószám' 13100887 -2-04
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 14-04
ban kszám laszá m :,1 0402609-260 17 989-00000000'
mint Vízikozmű-szoIgáltató (továbbiakban: Víziközmű.szolgá!tató)
továbbiakban egyÜttesen: Fe|ek

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



1. Előzmények
1.1, A Fe|ek rögzítik, hogy ktzöttÜk 20,13.05.03. napján az E||átásért Fe|e|ős tulajdonában

á||ő víziközmű-rendszerek Víziközmű-szo|gá|tató á|ta|i - a vízikozmű-szolgáItatásról szóli
2011 . évi CCIX. torvény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti kÓzműves ivóvízellátás
az ahhoz kapcsolidó telepulési t(jzivíz biztosítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti

üzeme|tetési szerződés jött |étre.

1,2. A fenti hivatkozott Üzeme|tetési szerződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyújtásra kerü|t

jóváhagyásra, amelyet a Hivata| a 217 512013. sz. határozatáv a| jóváhagyta.

2. Felek rendeIkezései

2.1. A Fe|ek rögzítlk, hogy az í.í. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VÍziközmíÍ-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkoző rendelkezéseF,
pontját közös megegyezésse! törlik és helyette az a|ábbi új 8.6. pontot léptetik
hatályba.

8.6. Yíziközmű-fejIesztési hozzíjáruIás megfizetésére, nyiIvántartására vonatkozó
rendel kezések módosítása.
1' Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése a|apján a víziközmű-fej|esztés

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

69. s (1) bekezdésében fogla|t viz|közmŰ-fejlesztési hozzájáru|ás jogosu|tja az E||átásért

FeIe|ős.

2' AViziközmű-szo|gá|tató kije|enti, hogy a je|en szeződés a|áírásáva| |emond a Vksztv' 69.

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

víziközmú-fej|esztési hozzájáru|ást a VíziközmŰ.szo|gá|tató részére köte|es a Fe|haszná|ó

megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az E||átásért Fe|elős a nem lakossági fe|használó Yíziközmú-
szo|gá|tató fe|é beje|entett igénye szerint:

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

b)a víziközmú-szoIgá|tatásba bekapcso|t ingatIanhoz biztosított kapacitás á|taIa

kezdeményezett bővítéséért;

c) a víz|közm ű-szo|gá|tatás m i nőségének áltaIa igénye|t eme|ése esetében ;

d) az Új bekötés megvalósításáért
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a Fe|haszná|ó fe|é jogosu|t szám|át kiá||ítani, a víziközmúÍ-fejlesztési hozzájárulást beszedni.

4, A víz|közmíi-szo|gá|tató a Fe|haszná|ó igényének te|jesítése érdekében szÜkséges - a
víziközmŰ.fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabá|yokban,

i||etve a Yíz|közm(j-szoIgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott köteIezettségek

Fe|haszná|ó álta|i te|jesítését követően a Fe|haszná|ó részére átadja az a|ábbi

dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|i az El|átásért Fe|e|ős fe|é benyÚjtsa

a v íziközmŰ-f ej I e sztés i hozzőjáru|ás szá m | áj á n a k ki á | | ítás a é rd e ké be n ;

a) a Fe|haszná|ó igénybejelentésének máso|atát a Vksztv.69.s (1) a-d megfe|e|ő

pontjára h ivatkozássa| ;

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

meg határozott vízigény szám ítását;

c) a YÍziközmú-szolgá|tató írásbe|i hozzájáru|ását a közműfej|esztés

megva|ósításához;

d) A víziközmu-fej|esztési hozzfiáru|ás mértékére a Víziközmű-szo|gá|tató

mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javas|atát azza|, hogy az El|átásért

Fe|e|ős az 58t2O13. (||.27.) sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésében fog|a|t

érvényesítése me||ett a víziközmű-fej|esztési hozzdjáru|ás összegét jogosult

meghatározni.

5. pe. El|átásért Fe|e|ős a 8'6.4. pontban fogla|tak te|jesü|ése esetén 3 munkanapon be|Ü|

megá||apÍtja a viziközmű-fej|esztési hozzdjáru|ás összegét az adott fe|használási he|y

tekintetében, kiveti a víziközmű-fejlesztési hozzájáru|ást, me|yrő| a Fe|haszná|ó részére

szám|át á||ít ki.

6. PE. E||átásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint kiállított szám|a máso|atát és annak

megfizetésérő| szó|ó írásbeli igazo|ását a Yiziközmű-szo|gá|tató részére megkü|di. Ez

alapján a VÍzlközmű-szolgá|tató jogosult és köte|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás

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

7. Amennyiben a YíziközmŰ-szo|gá|tató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,

hogy a szolgáltatás igénybevéte|e a rende|kezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást

követő hónapban |egalább 0,2 m3/nap mértékben megha|adja, úgy köteles errő| az E||átásért

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

kapacitáshoz kapcso|ódi víziközmű-fejlesztési hozzdjáru|ás kivetése megtörténjen. A je|en

pont szerint aVizikozmű-szo|gáltató a víziközmú-fej|esztési hozzt1áru|ás szám|amáso|ata és

annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyilvántartását az adott felhaszná|ási

3



T

hely tekintetében módosítja.

2.2. A FeIek rögzítik, hogy az 1.1, pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,,A

hibaethárítássaí cissz efÍiggő értéknövető felújításokra vonatkozó rendelkezések,, 7.

pontjátközösmegegyezéssettör|ikéshe|yetteazalábbiúi7.pontot|éptetikhatályba.

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

beavatkozásokat a mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján, árjegyzéki besoro|ás hiányában

pedig a teljes önköltség + 3o/o árrést tartalmazó áron jogosu|t, a naptári fé|ével követő

hónaptól, 90. napra szóló fizetési határidőve| azE||átásért Fele|ős fe|é |eszám|ázni.

2.3. A Felek rögzitik, hogy az í.1. pontban hivatkozoltszerződés 8.í2. a,,Víziközmű-

vagyonnal fotytatott víziközmíi-szotgáItatáson kívüIi váIlalkozási tevékenység,,pontját

közös megegyezésse| törIik és he|yette az atábbi új 8.í2. pontot |éptetik hatályba.

8.12.Víziközmű.vagyonnatfolytatottvíziközmíi.szolgá|tatásonkívü|iváIlalkozási
tevékenység

1)AVízikozmű-szo|gáltatótaVksztv.43's(4)bekezdésszerintmegilletiazá|ta|a
Üzemeltetésre átvett víziközmű.rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga oly módon, hogy

az nem korlátozhatja a jogszabá|yban fogla|t viziközmú-szolgá|tatási tevékenységre

meghatározottak teljesü|ését, i||etve "i 
n"' veszélyeztetheti az viztközmű-vagyon á||agát, a

folyamatos, biztonságos e||átást.

2) Fz E||átásért Felelős megerősíti azl a szándékát, hogy az Üzeme|tetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzájáru| (különösen a víztornyon antennák elhe|yezéséhez,

reklámfelületek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan a Víziközmű-szo|gá|tató

bérbeadási szerződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szolgá|tató á|tal megkötött bérleti szerződéseket a Víziközmű-

szo|gá|tató az adott te|epÜ|és üzeme|tetésének átvételét követően, mint bérbeadó a saját

nevében Újraköti a bérbevevőkkel (továbbiakban a je|en szeződésben a

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban egyÜttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az

E||átásért Fe|elŐs a jelen szeződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában

rögzítettek szeri nti _ hozzájáru | ása ne m szÜ kséges.

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

|ép fel bér|eti szándékka I a Víziközmű-szo|gá|tati felé, a Felek az a|ábbi rendelkezéseket

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

|étrehozását mege|őzően Bérbevevótől beérkező szándéknyilatkozat (igény) a|apján

írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst.

4'2. Az. E||átásért Fele|ős atájékoztatás a|apján írásban megkti|di a bér|eti szeződés
|étrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy esetlegesen elutasító döntését a

Yíziközmú-szo|gá|tató részére. Amennyiben az E||átásért Fele|ős 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 hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|tal elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma e||entétes a település városképét rögzítő rende|ette| Vagy a
műszaki tartalom ütközik a rende|etben fog|a|takka|.

b) a Bérbevevő á|tal e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma a te|epülésen hatá|yos He|yi Építési Szabá|yzatban fog|a|t

rende|kezésekbe iltközik vagy azza| össze nem egyeztethető módon |ett

meghatározva.

c) a Bérbevevó álta| e|helyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
terü|etén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.

4.3' Amennyiben a 4.2. pontban rögzített döntéséró| 40 napos határidőn belül az

E||átásért Fe|elós nem értesíti aYíziközmű-szo|gá|tatőt, azt a Fe|ek úgy tekintik, hogy

a bér|eti jogviszon y |étrehozásá hoz az E | |átásért Fe|elős hozzájáru|'

5' A Víziközmú-szo|gá|tató a hasznosítás keretében a harmadik személyek á|tal okozott

károkért az Ellátásért Fe|elős irányába úgy fe|e|, mintha azokat maga okozta vo|na'

6. Az E|látásért Fe|e|ős tu|ajdonában á|ló vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Yiziközmű-szo|gáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az

E||átásért Fe|e|ősnek a bér|eti jogviszonnya| összefÜggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfe|e|ő összegben. Ezenjuta|ék e|számo|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 vonatkozőan, a tárgy évet követő január 1.

és január,15.e közötti időszakban történő kiá||ítással, a kiá||ításátó| számított 30 napos

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

YíziközmŰ-szo|gáltató fe|é' FE. értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásához

szükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe

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

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

vagyon hasznosítási j uta|ékot.



3. Egyéb rendelkezések
3.1. A je|en szeződésmódosítást aYízlközmű-szo|gá|tatásról sző|ő2011. évi CCIX. törvény

22. s (1) bekezdése a|apján jóváhagyás végett aYíziközmű-Szo|gá|tató e|őterjeszti a Magyar
E nergetika i és Kozm ű- szabá|y ozási H ivata| hoz.

3,2' A Fe|ek rögzítik, hogy az,t'1. pontban hivatkozott szeződés jelen módosítássa| nem

érintett rende|kezései továbbra is vá|tozat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak'

Je|en Szeződést a Felek elo|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,
helybenhagyó|ag írják a|á.

Ke|t Békéscsaba, 2014..9$..,! t.'..'.. Ke!t: ÉsPI 2r.Yi.9r, 2o1 4.
n q lq.

a Vízl közm ű.szolgáltató részéről :
Dr. Gsák Gyula vezérigazgató

az E|Iátásért FeleIős részérő!:
oláh Kálmán
po!gármester
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