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aÉRlerl.ÜzennelrerÉst szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

m e ly l étrejott egy ré sz rő l

Név: Csanádpalota Város önkormányzata
cím: 6913 Csanádpa|ota, Kelemen Lász|ó tér 10.

adószám : 1 57 2687 2-2-06
statisztikai szá mj e | : 1 57 2687 2-84 1 1 -321 -06
törzskönyvi azonosító szám: 72687 4
képviseIi Kovács Sándor poIgármester, mint viziközmŰ-tuIajdonos, E||átásért Fele|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ RegionáIis
Részvénytársaság

Vízikiízmű.szolgáltató Zártki5rűen Mí,ködő

székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-,t 0-001 580
nyilvántartó Bíróság. GyuIai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 1 31 00887-2-04
statisztikai számjel: 1 3100887-3600-1 14-04
bankszámlaszám: 1 0402609 -260 17 989-00000000.
m int Vízikö zmíi-szo|gá|tató (tová bbia kban : Vízi közm ű.szo! gá ltató)
továbbiakban egyÜttesen: Felek

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



í. Előzmények
1'1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttuk 2013.05.30. napján az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában

á||ő víziközmű.rendszerek VíziközmŰ-szo|gá|tató á|ta|i - a víziközmű-szolgáltatásrol szolo

2o11' évi CCIX, torvény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti közműves ivivízellátás
az ahhoz kapcsotidó tetep(itési tűzivíz biztosítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti

üzeme|tetési szerződés jött létre.

1.2. A fenti hivatkozott üzeme|tetési szeződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar

Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyÚjtásra kerü|t

jóváhagyásra, amelyet a H ivata| a 2224 | 2013. sz. határ ozatáv a| jóváhagyta.

2. Felek rendelkezései

2.1. A Fe|ek rögzítik, hogy az í.í. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,Víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezések,,
pontját közös megegyezésse! törtik és helyette az alábbi úi 8.6' pontot léptetik
hatá!yba.

8.6. Yíziközmű-fej!esztési hozzájárulás megfizetésére, nyiIvántartására vonatkozó
rendet 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 köteles gondoskodni, ennek megfe|e|ően a Vksztv.
69 s (1) bekezdésében fog|a|t vízikozmu-fej|esztési hozzájáru|ás jogosu|tja az E|látásért

Felelcís.

2' A Y íziközm ű-szo|gá|tató kije|enti,

$ (1) és a Kormányrendelet 90 $
v íziközmŰ-fej |esztés i hozzájáru|ást
megfizetni.

hogy a je|en szerződés a|áírásával |emond a Vksztv. 69.

(,t) bekezdésében fog|a|t azon jogáról, me|y szerint a
a VíziközmtÍ-szo|gá|tató részére köte|es a Fe|haszná|ó

3. A jelen szerződés a|apján az E||átásért Fe|e|ős a nem |akossági fe|haszná|ó Viziközmű-
szolgá|tató fe|é beje|entett igénye szerint:

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

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

kezdeményezett bovítéséért;

c) a víziközm ű-szo|gá|tatás m inőségének á|ta|a igénye|t emelése esetében ;

d) az$ bekötés megva|ósításáért



a Fe|haszná|i felé jogosu|t számlát kiá|lítani, a viziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást beszedni.

4. A víziközm(i-szo|gá|tató a Fe|haszná|ó igényének te|jesítése érdekében szükséges - a
víziközmű-fej|esztési hozzőjáru|ás megfizetésén kívtr| eső minden más - a jogszabá|yokban,

i||etve a Víziközmű-szoIgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott kötelezettségek

Fe|haszná|ó á|tali teljesítését követően a Fe|használó részére átadja az a|ábbi

dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhaszná|ő az E||átásért Fe|e|ős felé benyújtsa

a v íziközmű -f ej l esztés i hozzájáru| á s szá m | áj á n a k ki á | | ítás a é rd e kébe n :

a) a Fe|haszná|ó igénybeje|entésének máso|atát a Vksztv. 69. s (1) a-d megfe|elő

pontjára hivatkozássa| ;

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

meg határozott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmű-szo|gáltató írásbe|i hozzájáru|ását a közműfej|esztés

megva|ósításához.,

d) A víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a Vizlktzmú-szo|gáltató

mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javas|atát aza|, hogy az E||átásért

Felelős az 58t2O13. (x.27 ') sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésében fogla|t

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

meghatározni.

5. Az E||átásért Fe|e|ős a 8.6.4. pontban fogla|tak te|jesü|ése esetén 3 munkanapon be|ü|

megál|apítja a víziközmű-fej|esztési hozzdjárulás összegét az adott felhaszná|ási he|y

tekintetében, kiveti a vízlközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, melyrő| a Fe|használó részére

szám|át á||ít ki.

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

megfizetésérő| szó|ó írásbeli igazolását a Víziközmű-szoIgá|tató részére megküldi' Ez

a|apján a Víziközmű-szo|gáltató jogosu|t és köteles az igénye|t bekötést vagy kapacitás

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

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

hogy a szo|gáltatás igénybevétele a rendelkezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást

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

Fele|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Fe|használó részére a több|et

kapacitáshoz kapcso|ődővízikozmű-fejlesztésihozzájáru|ás kivetése megtörténjen. A jelen

pont szerint aYíziközmű-szo|gá|tató a víziközmú-fejlesztési hozzdjáru|ás szám|amáso|ata és

annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyilvántartását az adott fe|haszná|ási
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he|y tekintetében módosítja.

2.2. A Fetek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,A
hibaelhárítássaí összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkoző rendelkezések,, 7.

pontját közös megegyezésse! törIik és he|yette az a|ább! új 7. pontot léptetik hatályba.

7 ' A Yíz|közmú-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 te|jes önkö|tség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári fé|éve| követő

hónaptó|, 90. napra szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fele|ős fe|é leszámlázni.

2,3. A Felek rögzítik, hogy az í.í. pontban hivatkozottszerződés 8.í2. a,,VÍziközmíÍ-
vagyonnal fotytatoft víziki5zmíÍ.szotgáItatáson kívíili vállalkozási tevékenység', pontját

közös megegyezéssel törlik és helyette az alább. új8.12. pontot léptetik hatályba.

8.12. Yíziközmű.vagyonna| fo|ytatott víziközmíi.szolgáltatáson kívüIl válla|kozási

tevékenység

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43. s G) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a

uzemeltetésre átvett víziközmű-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy

az nem kor|átozhat1a a jogszabályban fog|alt v,lziközmíj-szo|gáItatási tevékenységre

meghatározottakte|jesü|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti azvíziközmű-vagyon á||agát, a

fo|yamatos, biztonságos e||átást.

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

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

reklámfe|ü|etek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aViziközmű.szo|gá|tató

bérbeadási szerződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gáltató álta| megkötött bérleti szeződéseket a VÍziközmű-

szo|gáltató az adott te|epü|és Üzeme|tetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját

nevében újraköti a bérbevevőkke| (továbbiakban a jelen szerződésben a

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban egyÜttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az

Ellátásért Fe|e|ős a je|en szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában

rögzítettek sze ri nti _ hozzájáru | ása nem szü kséges.

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

|ép fe| bér|eti szándékka| a Yíziközmű-szolgá|tató fe|é, a Felek az a|ábbi rende|kezéseket

a|ka|mazzák:
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4,1. Yiziközmú-szo|gá|tatő az adott Bérbevevőve| megkötendő bér|eti jogviszony

|étrehozását mege|őzően Bérbevevőtő| beérkező szándéknyi|atkozat (igény) a|apján

írásban tájékoztat1a az E||átásért Fe|e|őst.

4'2' PE,E||átásért Fe|e|ős até4ékoztatás alapján írásban megküldi a bér|eti szeződés

|étrehozásával kapcsolatos hozzájáru|ását vagy esetlegesen elutasító döntését a

Víziközmú.szolgá|tató részére. Amennyiben azE||átásért Fe|elős a bérleti szerződés

megkötéséhez nem járu| hozzá, koteles az elutasítás okát megje|ölni az a|ábbi

indokok valameIyikére való hivatkozássa|:

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

tarta|ma ellentétes a te|epÜ|és városképét rögzÍtő rende|etteI Vagy a
műszakitarta|omütközikarende|etbenfog|a|takkal.

b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki

tarta|ma a te|epÜlésen Éatályos Helyi Építési Szabályzatban fog|a|t

rende|kezésekbe ütközik vagy-azza| össze nem egyeztethető módon |ett

meghatározva.

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

terÜ|etén működő egyéb múszaki berendezések működését zavarja.

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

E||átásért Fe|e|ős nem értesíti a Víziközmű-szo|gáltatót, azt a Fe|ek Úgy tekintik, hogy

a bér|etí jogviszony |étrehozásához az El|átásért Fele|ős hozzőiáru|,

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

károkért az E||átásért Fe|elős irányába úgy fe|el, mintha azokat maga okozta volna.

6. Az E|látásért Fe|elős tu|ajdonában á||i vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő

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

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

megfe|e|ó összegben. Ezen juta|ék e|számolási 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|lítással, a kiá||ításától számított 30 napos

fizetési határidőveI a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki számlát a

Yiziközmíj-szo|gá|tató fe|é. Pz' értesítés részletesen larha|mazza a számlázásához

szükséges valamennyi informáciit: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe

adott vagyontárgy megje|ölés ét, a szeuődés tárgyévi idószakát' társaságunkat megi||ető

nettó bérleti d,rjakat i||etve az azokbil számított önkormányzatot megi||ető

vagyonhasznosítási j utalékot.
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3. Egyéb rendelkezések
3'1. A je|en szerződésmódosítást aYíziközmű-szo|gá|tatásról sző|ő 2011. évi CC|X. törvény

22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett aYíziközmű-Szolgá|tató e|őterjeszti a Magyar
E nerg eti kai és Közm ű -szabá|y ozási H ivata I hoz.

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

érintett rende|kezéseitovábbra is vá|tozatlan tarta|omma| hatá|yban maradnak.

Jelen Szerződést a Fe|ek e|olvasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag írják a|á.

Kef t: {5*V.f'91*fg 201 4. O3,) € ,

a Víziközm ű.szo|gáltató részérő| :
Dr. csák Gyu|a vezérlgazgató

\Vl rr rn,
w,(] \&\lv-\ \

az E||á/tásért Fele|ős részérő| :
/ Kovács Sándor

polgármesteq.** 
'r,



fe|ek a|áírásai:

,!'.,


