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Bér|eti . üzemeltetési szerződés
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Gsorvás Város önkormányzata
cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

adószám : 1 57 25493-2-04
statisztikai számje| : 1 57 25493-841 1 -321 -04
törzskönyvi azonosító szám: 725493
képvise|i Baráth Lajos polgármester, mint vízikÖzmű{uIajdonos, E||átásért Fe|e|ős
(továbbiakban: El|átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFö LDVíZ Reg io ná I is Vízi közm ű.szot gá ltat ő Zártkörűen M íÍ ködő
Részvénytársaság
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántadó Bíróság' GyuIai Törvényszék Cégbírósága
adószám
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-04
ba n kszám |aszá m : 1 0402609-260 1 7989.00000000,
m i nt Vízi közmŰ-szo|gá|tató (tová bbi a kba n : Vízi közm ű.szol gá Itató)
továbbiakban egyuttesen: Felek

kozott az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi feltéte|ekke|.

í. Előzmények

1.1. A Szerződő Fe|ek rogzítik, hogy kÖzöttÜk 2013.05.30. napján az E||átásért Fe|e|ős
tu|ajdonában á|ló víziközmŰ-rendszerek YíziközmŰ-szolgá|tató á|taIi - a vízikozmű-
szolgáltatásril szili 2011 . évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2' s 24' pont szerinti
kozműves ivóvízellátás továbbá a kozműves szennyvízelvezetés-és tisztítás az ahhoz
kapcsolidó települési tűzivíz biztosítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti-uzeme|tetési
szerzodés jött |étre.

1.2. A fenti hivatkozott üzeme|tetési szerződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyújtásra kerü|t
jóváhagyásra, amelyet a Hivata| a 217812013'sz' határozatáva| jóváhagyta.



2. Szerződő Felek rendelkezései

2.1.A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6'

,,Víziközmíi.fejtesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó

rendelkezések,, pontjában rögzített szabá|yokat a Szerződő Felek küIön

megálIapodássaI módosítják.

2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,,Á
hibaelhárítással összefÍiggő értéknövelő felújÍtásokra vonatkozó rendelkezések,, 7,

pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 7. pontot |éptetik hatályba.

7. A Víziközmú-szo|gáltató a 8.9. pontban meghatározottak szerint e|végzett

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

pedig a te|jes önköltség + 3% árrést tarta|mazó áron jogosult, a naptári fé|évet kovetó

hónaptó|, számított 90. napra szó|ó fizetési határidőve| az E||átásért Fe|elős felé |eszám|ázni'

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az í.1. pontban hlvatkozott szerződés 8.í2. a

,,Víziközmíi-vagyonnal folytatott víziközmíÍ-szolgáltatáson kÍvijlÍ váIlalkozási .

tevékenység', pontját közös megegyezésse! törlik és helyette az a!ább. Ú|i 8.12. pontot

léptetik hatályba.

8.12. Yíziközmíi.vagyonnaI fotytatott víziközmíi.szo|gáltatáson kívüIi vállalkozási
tevékenység

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

Üzeme|tetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy

az nem kor|átozhatja a jogszabályban fog|a|t viziközmŰ-szo|gá|tatási tevékenységre

meghatározottak te|jesü|ését, i||etve aznem veszélyeztetheti azvíziközmű-vagyon á||agát' a

folyamatos, biztonságos e||átást.

2) Fz Ellátásért Fe|e|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az Üzeme|tetett vagyontárgyak

hasznosításához (kü|önösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez, reklámfe|ü|etek,

terÜ|etek stb. bérbeadásához) és ahhoz, hogy erre vonatkozian a Yíziközmű-szo|gáltati

bérbead ási sze rződéseket kössö n, hozz{1ár u|.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|ta| megkötött bérleti szerződéseket a Víziközmű-

szo|gá|tató az adott te|epülés Üzeme|tetésének átvéte|ét kovetően, mint bérbeadó a saját

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

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), amely esetben az

E||átásért Fe|e|ős a je|en szeződés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában

rögzítettek szerinti _ hozzájáru|ása nem szükséges.

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

|ép fe| bér|eti szándékka| a Yiz|közmű-szo|gá|tató fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket

a|ka|mazzák'



4'1' Víziközmíi-szo|gá|tató az adott Bérbevevőve| megkötendő bér|eti jogviszony
|étrehozását mege|őzően a Bérbevevőtő| beérkező szándéknyiIatkozat (igény)
a|apján írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst.

4'2. AE. E||átásért Fe|e|ős a tájékoztatás a|apján írásban megkÜ|di a bér|eti szerződés
létrehozásáva| kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen e|utasító döntését a
Víziközmű-szo|gá|tató részére. Amennyiben azE||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 va|ame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma el|entétes a te|epü|és városképét rögzítő rende|ette| Vagy a
műszaki tartaIom Ütközik a rende|etben fog|a|takka|.

b) a Bérbevevő á|ta| e|helyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma a telepÜ|ésen hatályos He|yi Építési Szabályzatban fog|a|t
rende|kezésekbe ütkozik vagy azza| össze nem egyeztethető módon |ett
meghatározva.

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

d) a Bérbevevő á|tal e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a
környezet- és egészségvéde|met veszé|yezteti.

4.3' Amennyiben a 4,2. pontban rogzített dontéséro| 40 napos határidőn be|ü| az
E||átásért Fe|elős nem értesíti aViziközmű-szolgá|tatót, azt a Fe|ek úgy tekintik, hogy
a bé r|eti j ogviszo ny létrehozásá hoz az E | |átásé rt Fe |e|ős hozzőjáru|.

4.4' A bér|eti szeződés megkötésének fe|téte|e, hogy az E||átásért Fe|e|ős ahhoz
hozzdjáru|jon.

5. A Víziközmű-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek álta| okozott
károkért az Ellátásért Fe|e|ős irányába úgy fe|e|, mintha azokat maga okozta volna.

6. Az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében torténő
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási juta|ékot fizet az
El|átásért Fe|e|ősnek a bér|eti jogviszonnya| osszefuggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfe|e|ő osszegben. Ezen juta|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,
hogy a december 31-i te|jesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1' és
január 15-e kÖzötti időszakban történő kiá||ítássa|, a kiá||ításátó| számított 30 napos fizetési
határidőve| a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki számlát a Yíziközm(j-
szo|gá|tató felé. A fe|hívás rész|etesen tarLa|mazza a szám|ázásához szükséges va|amennyi
információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót' a bérbe adott vagyontárgy
megje|ö|ését, a szerződés tárgyévi időszakát, a Víziközmű-szo|gá|tatót megi||ető nettó bér|eti
díjakat illetve az azokbő| számított önkormányzatot megi||ető vagyonhasznosításijuta|ékot.



3. Egyéb rendelkezések

3.1. A je|en szeződésmódosítást aYíziközmű-szo|gá|tatásró| szó|ő2011. évi CC|X. törvény

22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett aVÍziközmű-szolgáltató e|óterjeszti a Magyar

E nergetika i és Közm ű -szabá|y ozási H ivata| hoz.

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

érintett rende|kezései továbbra is vá|tozat|an tarta|ommal hatá|yban maradnak.

Je|en Szeződést a Fe|ek elo|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag írják a|á.

xe l t : .C*pJ.**' Íz . ..., 20 1 5. .E }i . . .9.Q. .' . ..

. Gsák Gyula vezérigazgató

.*o'áH*.*,'JÍ#h,u. 
" 5a^, JÁ }".,

az EIláÉsért Felelő$
Baráth Lajos polgármester

fe|ek a|áírásai:


