
BERLETI.UZEMELTETESI SZERZODES
1. sz. módosítása

mely létrejott egyrészről

Név: Földeák Község önkormányzata
cím: 6922 Fö|deák' Szent Lász|i tér 1.

adószám : 1 5354642-2-06
statisztikai számje| : 1 5354642-841 1 -321 -06
tözskönyvi azonosító szám: 354644
képvise|i Vass lmre po|gármester, mint viz|közmíj-tu|ajdonos, E||átásért Fe|elős
(továbbiakban: El|átásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionátis Víziközmű.szolgáItató Záttköríien Működő
Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: GyuIai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 1 31 00887-2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-o4
ba n kszá m I aszám : 1 0 402609 -260 1 7 989 -0 00 00 0 00,

m i nt Vízi kö zmŰ-szo|gáltató (tová bbia kban : Vízi közm Íi.szoI gá ltató)
továbbíakban együttesen: Felek

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



1. E!őzmények
1.1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttÜk 2013.05.30. napján azE||átásért Fe|e|ős tulajdonában
á||ó víziközmű-rendszerek Yíziközmú-szo|gá|tató á|ta|i - a víziközmű-szolgáltatásrol szŐló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv,) 2. s 24' pont szerinti közműves ivóvízellátás
az ahhoz kapcsolódó települési tűzivíz biztosÍtás Üzeme|tetése tárgyában bér|eti

üzeme|tetési szerződés jött |étre.

1'2' A fenti hivatkozott üzeme|tetési szerződés a Vksztv. rendelkezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivatal) fe|é benyújtásra kerü|t

jóváhagyásra, ame|yet a H ivata| a 2226 12013. sz. határ ozatáv a| jóváhagyta.

2. Felek rendeIkezései

2.1. A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VÍziközmíÍ-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseP,
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6. pontot léptetik
hatályba.

8.6. Yiziközmű.fejlesztési hozzájáru!ás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendel kezések módosítása.
1, Fe|ek rögzítik' hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víztközmű-fej|esztés
megvalósításáró| az E||átásért Fe|elős köte|es gondoskodni, ennek megfe|elően a Vksztv.
69. s (1) bekezdésében fog|a|t víziközmú-fej|esztési hozzájáru|ás jogosu|tja az E||átásért

Fele|ős.

2' AYíziközmű-szolgá|tató kije|enti, hogy a je|en szerződés aláírásáva| |emond a Vksztv. 69.

$ (1) és a Kormányrende|et 90 s (1) bekezdésében fog|alt azon jogáró|, me|y szerint a

víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ást a Víziközmú-szo|gáltató részére köte|es a Felhaszná|i
megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az E||átásért Fe|e|ős a nem lakossági fe|haszná|ó VíziközmŰ-
szo|gáltató fe|é bejeIentett igénye szerint:

a) feIhaszná|ási heIyen biztosítandó szo|gá|tatási kapacitásért;

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

kezdeményezett bővítéséért;

c) a vizlközm ű-szo|gá|tatás m i nőségének á|taIa igénye|t eme|ése esetében ;

d) az Új bekötés megva|ósításáért



a Fe|haszná|ó fe|é jogosu|t szám|át kiá||ítani, a víziközmŰ-fej|esztési hozzőjáru|ást beszedni.

4. A víziközmű-szo|gá|tató a Fe|haszná|ó igényének te|jesítése érdekében szükséges - a
viziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésén kívÚ| eső minden más - a jogszabá|yokban,
i||etve a Víziközmú-szoIgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott köte|ezettségek
Fe|haszná|ó á|ta|i te|jesítését követően a Fe|haszná|ó részére átadja az a|ábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ő az E||átásért Fe|e|ős fe|é benyújtsa
a v iziközmŰ-fej |esztési hozzájáru|ás szá m | áj á n a k kiá | | ítása é rdekébe n :

a) a Fe|haszná|ó igénybeje|entésének máso|atát a Vksztv.69. s (1) a-d megfe|e|ő
pontjára hivatkozássa| 

;

b) a hatályos jogszabályoknak megfele|ő mŰszaki tervdokumentáció aIapján
meghatározott vízigény szám ítását;

c) a Yíz|közmŰ-szo|gá|tató írásbe|i hozzájáru|ását' a közműfej|esztés
megvalisításához;

d) A viziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a Yíziközmű-szo|gá|tató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke alapján tett javas|atát azza|, hogy az E||átásért
Fe|elős az 5812013. (||.27.) sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésében fogla|t
érvényesítése me||ett a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás összegét jogosult
meghatározni.

5. Az EIlátásért Fele|ős a 8.6.4. pontban fog|a|tak te|jesÜlése esetén 3 munkanapon be|ü|

megá||apítja a víziközmű.fej|esztési hozzdjáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási he|y
tekintetében, kiveti a viziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, me|yrő| a Fe|haszná|ó részére
szám|át állít ki.

6. Az E||átásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint kiá|lított szám|a máso|atát és annak
megfizetésérő| szó|ó írásbeIi igazo|ását a Víz|közmű-szo|gá|tató részére megkÜ|di. Ez
a|apján a Víziközmtli-szo|gá|tató jogosu|t és köte|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon be|ilI e|végezni.

7. Amennyiben a Yíziközmíi-szolgá|tató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|e a rende|kezésre álló kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban |ega|ább 0,2 m3/nap mértékben megha|adja, úgy köte|es errő| az E||átásért
Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a több|et
kapacitáshoz kapcso|ido víziközmű-fej|esztési hozzájárulás kivetése megtörténjen. A je|en
pont szerint aYíziközmű-szo|gá|tató a viziközmíj-fej|esztési hozzájáru|ás szám|amáso|ata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyi|vántartását az adott fe|haszná|ási
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he|y tekintetében módosítja.

2.2. A Felek rögzítlk, hogy az 1.1. pontban hlvatkozott szerződés 8.9. ,A
hibaelhárítássaí ősszefüggő értékni5velő felújításokra vonatkozó rendelkezések,, 7.
pontját közös megegyezéssel törIik és he|yette az alábbi új 7. pontot léptetik hatáIyba.

7 ' A ViziközmŰ-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 teljes önkö|tség + 3yo árrést tarta|mazo áron jogosu|t, a naptári fé|ével követő
hónaptól, 90' napra szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fe|e|ős fe|é |eszám|ázni.

2.3. A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott,szerződés 8.í2. a,,VÍziközmíi-
vagyonnal folytatott vÍziközmíj-szolgáItatáson kíviili vállalkozási tevékenység,, pontját
közös megegyezésse! törtik és heIyette az a|ábbi ti 8.12. pontot léptetik hatályba.

8.12. Yíziközmíi.vagyonnaI folytatott víziközmíj-szolgáltatáson kívüIi vállalkozási
tevékenység

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv' 43. s e) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a
Üzeme|tetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy
az nem korlátozhatja a jogszabá|yban fog|alt víztközm(i-szo|gá|tatási tevékenységre
meghatározottak teljesÜ|ését, i||etve az nem veszélyeztetheti azvíziközmű-vagyon állagát, a
fo|yamatos, biztonságos e||átást'

2) Az E||átásért Fe|e|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájáru| (kü|önösen a vÍztornyon antennák e|he|yezéséhez,
rek|ámfe|ü|etek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYíziközmű-szo|gá|tató
bérbeadási szeződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|tal megkötött bér|eti szerződéseket a Yiziközm(l-
szo|gáltató az adott te|epli|és üzemeltetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját
nevében újraköti a bérbevevőkke| (továbbiakban a je|en szeződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban egyÜttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az
E||átásért Fe|e|ős a je|en szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában
rogzítettek szerinti _ hozzájáru|ása nem szÜkséges.

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bér|etijogviszonnya| nem rende|kező Bérbevevő
|ép fe| bér|eti szándékka| a Yiziközmű-szo|gá|tató fe|é, a Felek az a|ábbi rende|kezéseket
a|ka|mazzák:



4,1. Víziközm(i-szo|gá|tató az adott 
'Bérbevevőve| 

megkotendő bér|eti jogviszony|étrehozását mege|őzően Bérbevevőtő| beérkező szanojtnyi|atkozat (igény) a|apjánírásban tájékoztatja az Ellátásért Fele|őst.

4'2. Az E||átásért Fe|elős atájékoztatás a|apján írásban megkü|di a bérleti szezodéslétrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy esettegesen elutasító dÖntését aVíziközmŰ-szo|gáltató részére. Amlnnyibe n az_Ettátásert'retetos a bérletí szerződésmegkÖtéséhez nem járu| hozzá, koteles az e|utasítás okát megje|ölni az a|ábbiindokok valame|yikére való hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|tal e|helyezni kívánt eszköz (eszkÖzrendszer) műszakitartaIma e||entétes a tete,putes uaio.repei-icigzito ,enoéÉtt"1 
.u"gy 

"
műszaki tartalom ütközik a iende|etb"n iffii"tr"r.

7. A Víziközm(i-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesÍti az Ellátásért Fe|előstarról, hogy a december 31-i teljesite.i ioopontra vonatko.ő^n,a tárgy évet kovető január í.és január 15-e közötti időszakban torténő kiállítássa|, 
" riartita.aió| számitott 30 naposfizetési határidővel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan állítson ki számlát aVíziközmŰ-szolgáltató fe|é. Az értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásáhozszükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbeadott vagyontárgy megje|olés ét, a szeződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megi||ető

l5|T""^::f:.*#fx,1,u*Jl.",u" az azokbó| számított onkormányJatot megillető

ü::d:]i. jffl1'!ii"ff.át":'il','.Hí.!:'i:;l"J[:1i?n'?;n,eTJ
f:ffffÍffj.be ütkozik vagy,aia|. o.-..." nem egyeztethető módon |ett

c) a Bérbevevő á|tal 
-e|helyezni kívánt 

' 
eszkoz (eszkÖzrendszer) a városterületén műkodő egyéb muszári o"'"no".e."r. 

'or.ooel!t zavaria.

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített dontéséről 40 napos határidőn belÜt azE||átásért Fe|e|ős nem értesíti a.Vízikózmo-,.orgá|t atot, azta Felek Úgy tekintik, hogya bér|eti jogviszo n y |étreh ozásá hoz az E tlatáse riFe|elős hozzájáru|,
5. A Víziközmű-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek á|tal okozottkárokért az Ellátásért Fe|elős irányábaÚgy fe|e|, mintha azokatmaga okozta volna.

6' Az E||átásért Fe|e|ős tulajdonában á||ó vagyontárgyak bérletijogviszony keretében torténőhasznosítása esetén a Víziközmű-szo|gáfiáio eu"-." u.gyonl''".znosítási jutalékot fizet azEl|átásért Fe|elősnek a bér|etijogviszonnya| összefÜggoán, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának

I"'J:5:.;.ffi',ffJj:"n 
jutalék elszámolási idősáa minden áv január 1. és december



3. Egyéb rendelkezések
3.1. A je|en szeződésmódosítást aVÍziközmű-szo|gáltatásról sző|o2011. évi CC|X' torvény

22' s (1) bekezdése a|apján jóváhagyás végett aYiziközmű-Szo|gá|tató e|őterjeszti a Magyar

Energeti kai és Közm ű -szabá|y ozás i H ivata| hoz.

3.2. A Fe|ek rögzítik, hogy az ,t.1. pontban hivatkozott szerződés je|en módosítássa| nem

érintett rendelkezéseitovábbra is változat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak.

Je|en Szerződést a Felek e|o|vasás után,

he|ybenhagyó|ag kják a|á.

Kelt: Békéscsaba, 2o1 4. .Q.8.,.4.Y.,.

mint akaratukkaI mindenneI megegyezőt,

Kett: .Te,! 9! : i*.'..., 201 4,. .Q{, * 5., . ... . ...

a Vízi közmű.szo|gáltató részérő| :

Dr. Gsák Gyu|a vezérlgazgató

"W*ilTfu*

/deáE
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fe|ek a|áírásai;


