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BÉRLETt-ÜzervlelrETÉslszERzóDÉs
1. sz. módosítása

m e ly l étrej ött

egy ré sz ről

12.

Név: Deszk Község Önkormányzata
cím. 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
adószám : 1 57 26535-2-06
statisztikai számjel : 1 5726535-8 41 1 -321 -06
tözskönyvi azonosító szám: 726533

'"

?01/

képviseli Király László polgármester, mint vÍziközmŰ-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(továbbiakban: Ellátásért Felelős)

valamint,

az ALFoLDvÍz Regionális

VÍz i kijz m íÍ- sz o l g á

I

tató

Zártkörűen

MíÍködő

Részvénytársaság

székhely/cím:5600 Békéscsaba,Dobozi út 5.
cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 1 31 00887-2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-'t 14-o4
bankszáml aszám: 1 0402609-26017 989-00000000'
m nt Vízi kö zmú-szolgáltató (tová bbia kba n : Vízi közm ű -szol
továbbiakban együttesen: Felek
i

között

g á

Itató)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

s

í. Előzmények
1.1. A Felek rÖgzítik, hogy

20't3.05.29. napján az Ellátásért Felelos tulajdonában
állÓ vízikozmű-rendszerek Víziközmú-szolgáltató általi - a víziközmű-szolgáltatásrÓl szÓlÓ
2011. évi CCIX. töruény (továbbiakban: Vksztv.) 2' s 24. pont szerinti közműves ivÓvízellátás
továbbá a közműves szennyvízelvezetés-éstisztítás az ahhoz kapcsolódi települési tűzivíz
biztosítás üzemeltetése tárgyában bérleti uzemeltetési szeződés jött létre.
közöttÜk

1.2. A fenti hivatkozott üzemeltetési szerződés a Vksztv. rendelkezése alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé benyújtásra kerÜlt
jóváhagyásra, amelyet a H ivatal a 217 9 12013. sz. határ ozatáv al jóváhagyta.
2. Felek rendelkezései

A Felek rögzítik, hogy az

'l.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VízÍközmíifejlesztési hozzájárulás megfizetésére,nyilvántartására vonatkozó rendelkezések"
pontját közös megegyezéssel törlik és heIyette az a!ábbi új 8.6. pontot léptetik

2.1.

hatá!yba.

8.6. Yiziközmíi_fejlesztési hozzdjárulás megfizetésére,nyilvántartására vonatkozó
rendel kezések módosítása.

1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztés
megvalósításáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksztv'
69. s (í) bekezdésében foglalt víziközmŰ-fejlesztési hozzdjárulás jogosultja az Ellátásért

Fele|ős.

2. AYíziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerzodés aláírásával lemond a Vksztv. 69.
$ (1) és a Kormányrendelet 90 s (1) bekezdésébenfoglalt azon jogáról, mely szerint a
víziközmű_fejlesztési hozzájárulást a Víziközmu-szolgáltató részéreköteles a Felhasználó
megfizetni.

3. A jelen szeződés alapján az Ellátásért Felelős a nem lakossági felhasználó Yíziközmíiszolgáltató felé bejelentett igénye szerínt:

a) felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;

b)a viziközmú-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa
kezdeményezett bovítéséért;
c) a vÍzikÓzm ű-szol

g

áltatás

m

i

nőségének általa igényelt emelése esetében

d) az Új bekötés megvalósításáért

2

;

a Fe|használó felé jogosult számlát kíállítani, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást beszedni.

4. A vízikÖzm(i-szolgáltató a Felhasználo igényének teljesítéseérdekébenszÜkséges - a
viziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabályokban,
illetve a Viziközmű-szolgáltatÓ Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek

Felhasználó általi teljesítésétkövetően a FelhasználÓ részéreátadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhasználő az Ellátásért Felelos felé benyújtsa
a

v

íziközmű-fej lesztés i hozzdjár ulás szá

m l áj á n a

k

ki á

l l

ítása é rdeké ben

:

a) a Felhasználó igénybejelentésénekmásolatát a Vksztv.69.s ('1) a-d megfelelő
pontjára hivatkozással

b)

a

;

hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentáció alapján

meghatározott vízigényszám ítását;

c) a

Viziközmij-szolgáltató

írásbeli hozzájárulásáÍ

a

közműfejlesztés

megvalósításához;

d) A

vízikozmŰ-fejlesztési hozzájárulás mértékérea Yiziközmű-szolgáltató
mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az Ellátásért
Felelős az 5812013. (ll.27.) sz. Kormányrendelet 90 s (3) bekezdésében foglalt
mellett a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét jogosult
érvényesítése
meghatározni.

5' Az Ellátásért Felelős a 8.6.4. pontban foglaltak teljesülése esetén 3 munkanapon belül
megállapítja a víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás összegét az adott felhasználási hely
tekintetében, kiveti a víziközmű-fejlesztési hozz{1árulást, melyről a Felhasználó részére
számlát állít ki.

6. Az Ellátásért Felelős

a

8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetéséről szÓlÓ írásbeli igazolását a Yíziközmű-szolgáltató részéremegkÜldi' Ez
alapján a Yíziközmű-szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekÖtést vagy kapacitás
bővítést az értesítéskézhezvételétkövető 30 naptári napon belül elvégezni.

a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre állÓ kapacitás mértékéthárom egymást
követő hónapban legalább 0'2 m3/nap mértékbenmeghaladja, úgy köteles erről az Ellátásért
Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében' hogy a Felhasználó részérea többlet
kapacitáshoz kapcsolódó vízikÖzmű-fejlesztési hozzdjárulás kivetése megtörténjen. A jelen
pont szerint aYíziközmű-szolgáltatÓ a víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és
annak befizetéséről szólÓ írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adott felhasználási
7. Amennyiben a VíziközmŰ-szolgáltató
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f

hely tekintetében módosítja.

2.2.

A

FeIek rögzítik, hogy

az 1.1.

pontban hivatkozott szerződés 8'9' 'A

vonatkozó rendelkezések" 7'
hibaelhárítással őssz efüggő értéknövető fetújításokra
új 7' pontot léptetik hatáIyba'
pontiát közös megegyezcssel törlik és helyette az alábbi

szerint elvégzett
Víziközmtj-szolgáltató a 8.9. pontban meghatározottak
alapján, árjegyzéki besorolás hiányában
beavatkozásokat a mindenror hatályos árlegyzéke
jogosult' a naptári félévelkövető
pedig a teljes önköltség + 3o/o árrést tartaimazó áron

7. A

azEllátásért Felelős felé leszámlázni'
hónaptól, 90. napra szóló fizetési határidővel

2.3.AFelekrögzítik,hogyaz1.í.pontbanhivatkozottszerződés8.í2.a,,VÍziközmíitevékenység" pontiát
váIlatkozási

vagyonnal fotytatott vÍziiözmű-szotgáItatáson kívtitÍ
közösmegegyezésseItörIikésnelyetteazatábbiúj8.12.pontotléptetikhatályba.
8.12. Víziközmű_vagyonnal folytatott viziközmíi_szolgáltatáson

kívüli vállaIkozási

tevékenység

1)AVizikozmű-szolgáltatótaVksztv.43's(4)bekezdésszerintmegilletiazáltala
joga oly mÓdon, hogy

kizárólagos hasznosítási
üzemeltetésre átvett iizirazmt:-rendszerek
tevékenységre
az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt viz|közmú-szolgáItatási
veszélyeztetheti az viziközmű-vagyon állagát' a
meghatározottak teljesülését, illetve ,) n"^
folyamatos, biztonságos ellátást'
szándékát, hogy az Üzemeltetett vagyontárgyak
víztornyon antennák elhelyezéséhez'
^z
hozzdjárul (különösen
hasznosításához
és erre vonatkozóan aYíz|kÓzmű-szolgáltató
reklámfelÜletek, terÜletek stb. bérbeadás ához)
bérbeadási szeződéseket kössön'

Ellátásért Felelős megerősíti azt

2)

a

a

bérleti szerződéseket a Víziközműkorábbi víziközmű-szolgáltató által megkötött
átvételét követően, mint bérbeadó a saját
szolgáltatÓ az adott település Üzemeltetésének

3)

A

a
bérbevevőkkel (továbbiakban a jelen szerződésben
Bérbevevő)' amely esetben az
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen:
pontjának 4. alpontjában
Ellátásért Felelős a jelen szerződés vagyonhasznosítási

nevében újraköti

a

rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szÜkséges'

bérleti jogviszonnyal nem rendelkező Bérbevevő
4) Abban az esetben, ha egy Új, korábban

lép fel bérleti szándékka l

alkalmazzák'.

a

Yíz|közmű-szolgáltató felé, a Felek

4

az alábbi rendelkezéseket

s

4.1. ViziközmŰ-szolgáltatő

az adott Bérbevevővel megkötendő bérleti jogviszony

létrehozását megelőzően Bérbevevőtől beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján
írásban tőjékoztala az Ellátásért Felelőst.

4'2. pE Ellátásért Felelős atájékoztatás alapján írásban megküldi a bérleti szeződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasító dontéséta
Viziközmú-szolgáltató részére'Amennyiben azEllátásért Felelős a bérleti szerződés
megkötéséhez nem járul hozzá, köteles az elutasítás okát megjelölni az alábbi
indokok valamelyikére való hivatkozással:

a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma ellentétes a telepÜlés városképét rögzítő rendelettel Vagy a
műszaki tartalom ütközik a rendeletben foglaltakkal.

b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma a településen hatályos Helyi ÉpítésiSzabályzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető mÓdon lett
meghatározva.

c) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város

terÜletén működő egyéb műszaki berendezések mŰködését zavarja.

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belÜl az
Ellátásért Felelős nem értesítiaViziközmű-szolgáltatót, azt a Felek úgy tekintik, hogy
a bé rleti j ogviszony létreh ozásá hoz az El látásé rt Fele ős hozzdjárul'
l

5. A Víziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében a harmadik személyek által okozott
károkért az Ellátásért Felelós irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta volna.

6. Az.Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagyontárgyak bérletijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Víziközmű-szolgáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot tizet az
o/o-ának
Ellátásért Felelősnek a bérleti jogviszonnyal összefüggően, a tárgyévi bérleti díj 80
megfelelő összegben . Ezen jutalék elszámolási időszaka minden év január 1. és december
31. napja közötti

időszak.

7. A Víziközmú-szolgáltatÓ a tárgy év december 20' napjáig értesítiaz Ellátásért Felelőst
január 1.
arról, hogy a december 31-i teljesítési időpontra vonatkozőan, a tárgy évet követő
és január 15-e közötti időszakban történő kiállítással, a kiállításától számított 30 napos
fizetési határidővel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan állítson ki számlát a
számlázásához
Yiziközmú-szolgáltató felé. FE értesítésrészletesen tarLalmazza
szÜkséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szeződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megjelölését, a szeződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megillető
azokbÓl számított önkormányzatot megillető
nettÓ bérleti díjakat illetve

a

az

vagyonhasznosítási j utalékot.

5s

3. Egyéb rende!kezések
3.1. A jelen szeződésmódosítást aYíztközmű-szolgáltatásról szőlo 2011. évi CCIX. törvény
22' s( ) bekezdése alapján jÓváhagyás végett aVizlközmű-Szolgáltató előterjeszti a Magyar
E nergeti ka i és Közm ű -szabály ozás i H ivata h oz.
l

3.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szeződés jelen midosítással nem
érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen Szerződést

a

Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel

megegyezőt,

helybenhagyólag irják alá.

wett 9.!{*2......., 2ol4. .P.?.:.?.t.:.....

Kelt: Békéscsaba, 2014...fi ,..tii....
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a Y iziközmű-szol gáltató részérő

r't--

az Ellátásért FeleIős részéről :
KlráIy László
po!gármester

l:

Dr. Gsák Gyula vezérigazgató
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