
BÉRLETt.ÜzeuelterÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

Z 9 .0s. 
?0Íl

mely létrejott egyrészről

Név: E|ek Város Önkormányzata
cim. 5742 Elek, Gyulai u.2.
adószám: 1 5725101-2-04
statisztikai számjel : 1 57 25101 -841 1 -321 -04
törzskonyvi azonosító szám: 725107
képviseli P|uhár László po|gármester, mint vÍziközmű-tuIajdonos, E||átásért Fe|e|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|elős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionális
Részvénytársaság

Ví z i köz m íi - sz o l g á ltató Zártköríien Míiködő

székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzék szám' 04- 1 0-00 1 580
nyi|vántartó Bíróság: GyuIai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 131 00887 -2-04
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 14-04
bankszámlaszám: 1 0402609-2601 7989-00000000'
m i nt Vízi közm ű-szo I g á|tató (további akba n : V íziközmű.szoI gá !tató)

továbbiakban együttesen: Felek

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



í. Előzmények
1.1' A Fe|ek rögzítik, hogy közöttuk 2o13. o5.o3. napján az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában
álló víziközmű-rendszerek VíziközmŰ-szo|gá|tató á|tali - a vízikozm(i-szotgáttatásrót szoli
2011. évi CCIX' toruény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti kozműves ivovízettátás
továbbá a közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás az ahhoz kapcsotodi teteputési tŰzivíz
biztosítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti Üzeme|tetési szerződés jött létre.

1.2. A fenti hivatkozott Üzemeltetési szerződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyújtásra kerÜlt
jóváhagyásra, ame|yet a H ivata| a 21 80 t2o13. sz' határ ozatáv a|jiváhagyta.

2. Fe|ek rende|kezései

2.1. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,Víziközmű.
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezések,,
pontját közös megegyezésset tör|ik és helyette az a!ábbi új 8.6. pontot léptetik
hatályba.

8.6. Yiziközmű.fejlesztési hozzájáru|ás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendel kezések módos ítása.
1' Fe|ek rogzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése a|apján a víziközmű-fej|esztés
megvalósításáról az E|látásért Fele|os köte|es gondoskodni, ennek megfe|elően a Vksztv.
69. s (1) bekezdésében fog|a|t víziközmű-fej|esztési hozzdjáru|ás jogosu|tja az E||átásért
Fele|ős.

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

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

hogy a je|en szerződés a|áírásáva| |emond a Vksztv. 69.
(1) bekezdésében fogla|t azon jogáril, me|y szerint a
a Viziközmű-szo|gá|tató részére köte|es a Felhaszná|ó

3. A jelen szezodés a|apján az E||átásért Fe|elős a nem |akossági felhaszná|i VíziközmŰ-
szo|gá|tató felé beje|entett igénye szerint:

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

b)a viziközmű-szoIgá|tatásba bekapcso|t ingatIanhoz biztosított kapacitás áltaIa
kezdeményezett bővítéséért;

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

d) azúj bekötés megva|ósításáért



a Fe|haszná|ó fe|é jogosu|t számlát kiá||ítani, avíztközmű-fej|esztési hozzájárulást beszedni.

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

iIletve a Yíziközmű-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|o az E||átásért Fe|e|ős fe|é benyújtsa

a v íziközmű-fej |esztés i hozzájáru|ás szá m | áj á n a k kiá | | ítása é rdeké be n :

a) a Fe|használó igénybeje|entésének máso|atát a Vksztv.69. s (í) a-d megfele|ő

pontjára hivatkozássa|;

b) a hatá|yos jogszabá|yoknak megfele|ó műszaki tervdokumentáció aIapján

meghatározott vízigény szám ítását;

c) a Yiziközmú-szo|gá|tató írásbe|i hozzőjáru|ását a közműfejlesztés
megva|ósításához;

d) A víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a Víziközmű-szolgá|tató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javaslatát azza|, hogy az El|átásért

Fe|e|os az 58|2013. (||.27 ') sz. Kormányrende|et 90' s (3) bekezdésében fog|a|t

érvényesítése me||ett a viziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|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|

megá||apítja a viziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási he|y

tekintetében, kiveti a víziközmű-fejlesztési hozzájáru|ást, me|yrő| a Fe|haszná|ó részére
szám|át á||ít ki.

6. Az E||átásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint kiál|ított számla máso|atát és annak

megfizetésérő| szóló írásbe|i igazo|ását a Yízlközmű-szolgá|tató részére megkü|di. Ez
alapján a Víztközmű-szo|gá|tató jogosu|t és köte|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon be|Ül e|végezni.

7' Amennyiben a VíziközmÚ-szo|gá|tató a 8.6'4' pont a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,

hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|e a rende|kezésre álló kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban |egalább 0'2 m3/nap mértékben megha|adja, úgy köte|es errő| az E||átásért

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

kapacitáshoz kapcso|odő víziközmű-fejlesztési hozzdjáru|ás kivetése megtörténjen. A jelen

pont szerint aVíz|közmű-szo|gá|tató a viziközmŰ.fej|esztési hozzájáru|ás szám|amáso|ata és
annak befizetésérő| szóló írásbe|i igazo|ás birtokában a nyi|vántartását az adott felhaszná|ási
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he|y tekintetében módosítja.

2.2. A Fe|ek rögzÍtik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,,AhibaelhárÍtással dsszeruggő áftélnövelő fetújítátsokra vonatkozó rendelkezések,, 7'pontját közös megegyezéssettör|ik és he|yette 
". "laooi 

új 7. pontot |éptetik hatá|yba.

7 ' A VíziközmŰ-szo|gáltati a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzettbeavatkozásokat a mindenkor hatá|yos árjegyzékeatapján, árjegyzékioesorotas hiányábanpedig a teljes Önkoltség + 3%o árrést tarta|mazó aron ;ogosult, a naptári fé|éve| kÖvetőhónaptól, 90. napra szi|ó fizetési határidőv e| az E||ilÁ.J.t r"t"tos felé |eszá m|ázni'

2.3. A Fe|ek rögzítk, 
!:gv az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.í2. a,,Víziki5zmíi.vagyonnal folytatott víziközmíÍ.szo,IgáItatáson kÍvÍjli váttatkozási tevékenység,, pontjátközös megegyezésset tör|ik és he|yette az a|ábbi új 8.'1z.pontot |éptetik hatá|yba.

,1]3-"xi'Jközmű.vagyonnaI 
fo|ytatott viziközmíj.szoIgáttatáson kívü|i váltaIkozási

1) A Víziközmű-szo|9á|tatót a Vksztv. 43' s @) bekezdés szerint megi||eti az álta|aüzemeltetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizáróiagos hasznosítási joga o|y módon, hogyaz nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fogla|t 
-vízikazmŰ-szotgaitatasi 

tevékenységre

ffi'"rj?j:1lÍ:j:j;]l!i!l;Jf 
tve a)nem veszé|yeztetheti azvíz|közmű-vagyon állagát, a

2) Az E||átásért Fe|e|ős megerősíti aA' a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyakhasznosításához hozzájárű (ku|ci,nos'en a ur.io,"nyon antennák elhe|yezés éhez,
;T'#i"j:fJi!;'ál!ffl:'H:"adásához) e. 

".,". 
uonatkozóan aVíziköz:míj-szolgá|tató

3) A korábbi víziközmű-szolgá|tató á|tal megkotött bérleti szeződéseket a VíziközmŰ-szo|gáltató az adott te|epülés üzemeltetéséner atvetetet rcivetoen, mint bérbeadó a sajátnevében újraköti a bérbevevőkke| 1tovabbiakban a jelen szerzodésben avagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő;, ame|y esetben azEllátásért Fe|elős a jelen szerződés uagyonr,"s,nosítási pontjának 4. alpontjábanrÖgzítettek szerinti - hozzájáru|ása nem szükséges.

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bér|etijogviszonnya| nem rende|kezo Bérbevevő
ft''Í#leti 

szándékka| a viil<ozma-szo|gáltató fálé, a Fe|ek az alábbirende|kezéseket



4'1. Víziközm(i-szo|gá|tatő az adott Bérbevevőve| megkötendő bér|eti jogviszony
létrehozását mege|őzően Bérbevevőtő| beérkező szándéknyi|atkozat (igény) a|apján
írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst.

4.2. Az E||átásért Fe|e|ős a tájékoztatás alapján írásban megkü|di a bér|eti szeződés
|étrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy eset|egesen e|utasÍtó döntését a
Víziközmű-szo|gá|tató részére. Amennyiben az E||átásért Fele|ős a bér|eti szerződés
megkttéséhez nem járu| hozzá, köte|es az elutasítás okát megjelö|ni az a|ábbi
indokok vaIame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma e||entétes a te|epÜ|és városképét rögzitő rende|ette| Vagy a
műszaki tartaIom ütközik a rende|etben fogIa|takka|'

b) a Bérbevevő á|ta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma a te|epu|ésen hatá|yos He|yi Építési Szabá|yzatban fog|alt
rende|kezésekbe Ütközik vagy azza| össze nem egyeztethető módon |ett
meghatározva.

c) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
terü|etén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja'

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített döntésérő| 40 napos határidón be|ü| az
E||átásért Fe|e|ős nem értesíti aVíziközmű-szolgá|tatót, azt a Fe|ek úgy tekintik, hogy
a bér|eti jogviszony |étrehozásához az E||átásért Fe|elős hozzájáru|.

5. A Víziközmű-szo|gá|tató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek á|tal okozott
károkért az E||átásért Fe|e|ős irányába úgy fele|, mintha azokat maga okozta vo|na.

6' AzE||átásért Fele|ős tu|ajdonában á||ó vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szo|gáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot Íizet az
E||átásért Fe|e|ősnek a bér|eti jogviszonnya| összefÜggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfe|e|ő összegben. Ezen juta|ék e|számo|ási időszaka minden év január 1. és december
31. napja közötti időszak.

7. A Víziközmű-szo|gáltató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az E||átásért Fe|e|őst
arró|, 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 határidőveI a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki szám|át a
YÍzikozmŰ-szo|gá|tató fe|é. Az értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásához
szükséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megje|ö|ését, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megi||ető
nettó bérleti díjakat i||etve az azokbó| számított önkormányzatot megi||ető
vagyonhasznosítási j utalékot.



3. Egyéb rendelkezések
3'1. A je|en szeződésmódosítást aYíziközmű-szolgá|tatásró| sző|ő2011' évi CC|X' törvény
22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett a Víziközmű-Szolgá|tató e|őterjeszti a Magyar
E nerg eti kai és Közm ű -szabá|y ozási H ivata| hoz.

3'2. A Fe|ek rögzÍtik, hogy az ,t'1' pontban hivatkozott szerződés je|en módosítássa| nem

érintett rendeIkezései továbbra is vá|tozat|an tarta|omma| hatályban maradnak'

Je|en Szerződést a Felek e|o|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,
he|ybenhagyó|ag írják alá.

Kett: Békéscsaba, 2014.. p.Í.' JY.... Ke|t: I,(F.*2....., 2o1 4..a 8... Á.Í..:.

a V Íziközmű.szo l gáltató részérő| :
Dr. Gsák Gyula vezérlgazgató

ALFötovÍz zÍt.'-ry"ilffi*'V

_{*A-. -*::--.* ---D
az E|látáséÉ Felelős részéről:
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felek a|áírásai:
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