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BERLETI.UZEMELTETESI SZERZODES
módosítása

mely létrejott egyré szről
Név: Doboz Nagyközség Önkormányzata
adószám : 1 57 251 49-2-04
statisztikai számjel: 1 57251 49-841 1-321-04
törzskönyvi azonosító szám: 7 251 41

képviseli: Köves Mihály polgármester, mint víziközmíi-tulajdonos, Ellátásért Felelós
(továbbiakban. Ellátásért Felelos)

valamint,

az

ALFöLDVÍZ RegionáIis VíziközmíÍ-szotgáltató Zártki5ríÍen Míiködő

Részvénytársaság
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székhely/cím:5600 Békéscsaba,Dobozi ú 5.
cégjegyzékszám: 04- 1 0-00'1 580
nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 1 31 00887 -2-o4
statisztikaiszámjel:'l3100BB7-3600-114-04
bankszámlaszám: 10402609-26017989-00000000'
mint VíziközmŰ-szolgáltató (továbbiakb an: Yíziközmű-szolgáltató)
továbbiakban egyÜttesen: Felek

,

között

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttÜk 2008. október 13. napján az Ellátásért Felelős
tulajdonában állo víziközmŰ-rendszerek YízikÓzmíl-szolgáltató általi - a víziközmtjszolgáltatásrol szóló 2011' évi CCIX. törvény (ovábbiakban: Vksztv.) 2.s 24' pont szerinti
közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó települési tűzivíz biztosítás üzemeltetése
tárgyában bérleti Üzemeltetési szerződés jött létre.
2. Felek rendelkezései

2.'l. A FeIek rögzítik, hogy az'l.1. pontban hivatkozott szerződés V.(A) 'l és 2. ,,Bérleti
díj" pontját közös megegyezésseI törlik és helyette az alábbi új V.(A) í - 5. pontot
léptetik hatályba, az azt követő alcím (ellenőrzési jog) sorszámozásának érteIemszerű,
folyamatos változtatásávaI.

Y.(A) Bérleti díj

1. Az Ellátásért Felelős a Yíziközmű-szolgáltatÓ
ellenében bérleti díjra jogosult.

általi bérleti-üzemeltetési jog gyakorlása

r+

2' Az

Ellátásért Félelőst megillető bérleti díj éves mértékemegegyezik az aktuális
vízdíjakban és szennyvízdíjakbanFt/m3 mértékegységbenmeghatározott fajlagos összeg és
az éves felhasználói számlákban kiszámlázott vízmennyiségés szennyvízmennyiség
szorzatával.

3. A tárgyfélévet kÖvető 60. napig a Yíziközmű-szolgáltató adatot szolgáltat az Ellátásért
Felelős részérea tárgyfélévben értékesítettvíz és szennyvíz mennyiségéről.

4' Atárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért Felelős a
Víziközmű-szolgáltató által a naptári félévetkövető 60. napig szolgáltatott adatok
ismeretében állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel a Víziközmű-szolgáltató
részére.

a Fel

4.4

vízik
illett

Feli
dok

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzodés alapján fizetendő bérleti díj
összege nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter által megállapított
szolgáltatási díjban foglalt mértéknélazzal, hogy a bérleti díj nem okozhatja az víziközmŰüzemeltetési tevékenységveszteségét.

2-2.

A Felek rögzítik, hogy az í.1. pontban hivatkozott szerződés V.(D) 9. pontjának

,,viziközmíi-fejlesztési hozzájárulás'' hivatkozást, vatamint az V(D) í5. pontját törlik és
helyette az alábbi rendelkezést léptetik hatályba.
V. (D) 15.Víziközmű'fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések.
1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztés
megvalÓsításáról az Ellátásért Felelős koteles gondoskodni, ennek megfelelóen a Vksztv.
69 s (1) bekezdésében foglalt víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás jogosultja az Ellátásért
Felelős.

2. AVíziközmŰ-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásával lemond a Vksztv. 69.
$ (1) és a Kormányrendelet 90 s (1) bekezdésébenfoglalt azonjogáról, mely szerint a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmú-szolgáltatÓ részéreköteles a Felhasználó

megfizetni.

3' A jelen szerzodés alapján az Ellátásért Felelos a nem lakossági felhasználÓ Víziközműszolgáltató felé bejelentett igénye szerint:

a) felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;

aví

ilis

b)a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás

és

kezdeményezett bovítéséért;

Óg

c) a víziközm ű-szolg
d)

az

á

ltatás

m

i

noségénekáltala igényelt emelése esetében

általa

;

bekötés megvalósításáért

l3j

a Felhasználó felé jogosult számlát kiállítani, a víziközmtÍ-fejlesztési hozzdjárulást beszedni.

4. A víziközmű-szolgáltató a Felhasználó igényének teljesítéseérdekébenszükséges - a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésén kívül eso minden más - a jogszabályokban,
illetve a Yíziközmű-szolgáltató ÜzleÍszabályzatában meghatározott kötelezettségek

FelhasználÓ általi teljesítésétkovetően a Felhasználó részéreátadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhasználo az Ellátásért Felelős felé benyÚjtsa
a v íziközmtÍ -fej esztés i hozzá1árul
l

á

s szá

m l áj á na

k

ki á

l

l

ítása é rd e ké be

n

:

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

b) a hatályos

;

jogszabályoknak megfelelo mtjszaki tervdokumentáció alapján

meg határozott vízigényszám ítását;

c) a

Víziközmű-szolgáltatÓ

írásbeli hozzájárulásál

a

közműfejlesztés

megvalósításához;

d) A

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékérea Viziközm(i-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 V.(D) 15.4. pontban foglaltak teljesülése esetén 3 munkanapon
belÜl megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét az adott felhasználási hely
tekintetében, kiveti a víziközmŰ-fejlesztést hozzdjárulást, melyről a FelhasználÓ részére
számlát állít ki.

6. Az Ellátásért Felelős a V.(D) '15.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetéséről szóló írásbeli igazolását a Víziközmű-szolgáltató részéremegküldi. Ez
alapján a Víziközmű-szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítéskézhezvételétkövető 30 naptári napon belül elvégezni.

a V.(D) 15.4. a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja'
hogy a szolgáltatás igénybevételea rendelkezésre álló kapacitás mértékéthárom egymást
követő hÓnapban legalább 0'2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köteles erről az Ellátásért
Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a FelhasználÓ részérea többlet
jelen
kapacitáshoz kapcsolodÓvíziközmű-fejlesztésihozzájárulás kivetése megtörténjen. A
pont szerint aVíziközmű-szolgáltató a víziközmíj-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és
annak befizetéséről szólÓ írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adott felhasználási

7. Amennyiben a Y1ziközmú-szolgáltató

hely tekintetében módosítja.

2.3.

A Felek

rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V(B)s. ,,első

bekezdéséÍközös

megegyezésseI törlik és az alábbi rendelkezés Iép hatályba.

AYíziközmű-szolgáltató a 3. pontban meghatározottak szerint elvégzett beavatkozásokat a
mindenkor hatályos ár1egyzéke alapján, árjegyzéki besorolás hiányában pedig a teljes
napra
önkÖltség + 3o/o árrést tartalmazÓ áron jogosult, a naptári félévelkÖvető hónaptÓl, 90.
szÓlÓ fizetési határidovel azEllátásért Felelős felé leszámlázni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy az
bérbeadás joga'' pontját közös

1.L pontban hivatkozott szerződés V.(c)s. a ,,tovább
megegyezéssel törlik és helyette az alábbi Új V(c)s.

pontot léptetik hatályba az azt követő alcímek (közutak, közterületek használata,
feleslegessé váló víziközművek üzemeltetésből vató kivonása) sorszámozásának
értetemszerű, folyamatos változtatásával.

Tovább bérbeadás ioga
1) A Víziközmű-szolgáltatót

megilleti az általa
joga
oly módon, hogy
Üzemeltetésre átvett vízlközmű-rendszerek kizárólagos hasznosítási
az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmŰ-szolgáltatási tevékenységre
meghatározottak teljesülését, illetve az nem veszélyeztetheti azvíziközmű-vagyon állagát, a

a Vksztv. 43' s (4) bekezdés szerint

folyamatos, biztonságos ellátást'

a

szándékát, hogy az üzemeltetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájárul (különösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez,
reklámfelületek, terÜletek stb' bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYíziközmű-szolgáltató

2) Az Ellátásért Felelős megerősíti azt

bérbeadási szerződéseket kÖssön.

korábbi vízikÖzmű-szolgáltató által megkötött bérleti szerződéseket a Yíz|közmúszolgáltató az adott település Üzemeltetésének átvételét követően, mint bérbeadÓ a saját
nevében újraköti a bérbevevőkkel (továbbiakban a jelen szerződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen. Bérbevevő), amely esetben az
El|átásért Felelős a jelen szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában
rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szükséges

3)

A

$

4) Al

lép Í
alka

pítja,

mást
ásért
Sblet

elen

4)Abbanazesetben,haegyúj,korábbanbérletijogviszonnyalnemrendelkezőBérbevevő
a Felek az alábbi rendelkezéseket
lép fel bérleti szándékkal aVíziközmű-szolgáltató felé,
alkalmazzák

aés

4,1.Víziközmű.szolgáltatőazadottBérbevevővelmegkötendőbérletijogviszony

(igény) alapján
létrehozását megelőzően Bérbevevotől beérkezó szándéknyilatkozat
írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst'

ilási

a bérleti szerződés

4.2. AzEllátásért Felelős a tájékoztatás alapján írásban megku|di
létrehozásávalkapcsolatoshozzájárulásátvagyesetlegesenelutasítódöntéséta
FelelŐs a bérleti szerződés
Víziközmú-szolgáltató részére.Amennyibe n az E||átásért
okát megjelölni az alábbi
megkotéséhez nem járu| hozzá, köteles az elutasítás

lső

indokok valamelyikére való hivatkozással:

a

műszaki
a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt .eszköz (eszkozrendszer) Vagy a
rendelettel
rögzíto
tartalma ellentétes a település városképét
műszakitartalomütközikarendeletbenfogIaltakkal.

ies
)ra

műszaki
b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt 'e'szköz (eszközrendszer)
Szabál'yzatban fog'alt
tartálma a településen hatályos Helyi Építési
módon lett
rendelkezésekbe Ütközik vagy'azzal össze nem egyeztethető

rb
5.

meghatározva.

a,

k

a város
c) a Bérbevevő áItal elhe|yezni kívánt .eszköz (eszközrendszer)
zavar1a'
működ ését
területén működo egyéb múszaki berendezések

l

4.3.Amennyibena4.2'pontbanrÖgzítettdöntéséről40naposhatáridőnbelÚlaz

azt a Felek úgy tekintik, hogy
Ellátásért Felelős nem értesíti a Víziközmű-szolgáltatót,
hozzájáru|'
a bér|eti j ogviszony létrehozásá hoz az Ellátásért Felelős

)

I

személyek által okozott
5. A Víziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében a harmadik
azokat maga okozta volna'
károkért az Ellátásér|Felelős irányába úgy fe|el, mintha
keretében történo
AzEllátásért Felelős tulajdonában állÓ vagyontárgyak bérletijogviszony
jutalékot fizet az
hasznosítása esetén a Yízlközmű-szolgáltató éves vagyonhasznosítási
o/o-ának
a tárgyévi bérleti díj 80
Ellátásért Felelosnek a bérleti jogviszonnya| összefüggően,
minden év január 1' és december
megfelelő összegben ' Ezenjutalék elszámolási időszaka
31' napja közötti időszak.

6'

napjáig értesÍti az Ellátásért Felelőst
7. A Vízikö zmú-szo|gáltatÓ a tárgy év december 20'
vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1'
arról, hogy a december 31-i teljesítési időpontra
számított 30 napos
és január 15-e közötti időszakban történő kiállítással, a kiállításától
állítson ki számlát a
fizetési határidovel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan
tarIalmazza a szágnlázásához
Vízlközmú-szolgáItató felé. Az értesítésrészletesen

szÜkséges Valamennyi informáciÓt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megjelÖlését,a szerződés tárgyévi idoszakát, társaságunkat megillető
azokbÓl számított önkormányzatot megillető
nettÓ bérleti díjakat illetve
vagyonhasznosítási jutalékot.

az

3. Egyéb rendeIkezések
3.'1.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mÓdosítást aYÍziközmű-SzolgáltatÓ

tájékoztatás

végett megkü|di a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz.

3.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.'1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem
érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel

megegyezőt,

helybenhagyólag írják alá'

Kelt: Békéscsaba,201 4.
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Kelt: Doboz20'14. november 19.
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