
BÉRLET!.ÜzemelrerÉsl szenzioÉs
módosítása

mely létrejott egyrészről

Név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
adószá m :.1 57 25527 -2-04
statisztikai számjel : 1 57 25527 -841 1 -321 -04
törzskönyvi azonosító szám: 7 25525
képvise|i: ToIdi Ba|ázs po|gármester, mint vizlközmŰ-tu|ajdonos, E||átásért Fe|e|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

valamint.

az ALFöLDVÍZ Regionális Víziközmíj-szolgáltató Zártköríien Mí,keidő
Részvén1rtársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

'":B!e=.' cégjegyzékszám: 04-10-001580

,.€- nyi|vántartóBíróság: Gyu|aiTörvényszékCégbírósága

'€ "áo,,ám.,i31oo887-2-o4

ba n kszá m l aszám..,1 0402609-260 1 7989-00000000,
m i nt Vízi közm ű-szo|g á|tató (tová bbia kba n : V iziközmű-szo| g á Itató)
továbbiakban együttesen: Felek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi feltételekke|'



í. E|őzmények
1.1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttük 2008' október 13' napján az E||átásért Fe|e|os
tu|ajdonában á|ló víziközmŰ-rendszerek Viziközmíi-szolgá|tató általi - a
szolgáltatásról szoló 2011. évi CCIX. töruény (továbbiakban. Vksztv.) 2' s 24.

kozműves ivivízellátás az ahhoz kapcsolódó települési tűzivíz biztosítás,
közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás üzeme|tetése tárgyában bér|eti

szerződés jött |étre.

2. Felek rendelkezései

vízikozmű-
pont szerinti

továbbá a
üzeme|tetési

2.,|. A Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hivatkozottszerződés V.(A) 1és2,,,Bérleti
díj,, pont1át közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új V.(A) 1 _ 5. pontot
Iéptetik hatályba, az azt követő alcím (eIlenőrzési jog) sorszámozásának értelemszerű,
folyamatos vá ltoztatásáva l.

V.(A) Bérleti díj
1. Az E||átásért Fe|elos a Yiziközmű-szo|gá|tató á|tali bér|eti-üzeme|tetési jog gyakor|ása
e||enében bér|eti díjra jogosu|t'

2. Az E||átásért Fe|e|őst megi||ető bérleti díj éves mértéke megegyezik az aktuá|is
vízdíjakban és szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott faj|agos összeg és
az éves felhaszná|ói számlákban kiszám|ázott vízmennyiség és szennyvízmennyiség
szorzatáva|.

3. A tárgyfé|évet követő 60' napig a Víziközmű-szo|gá|tati adatot szo|gá|tat az Ellátásért
Fe|e|ős részére a tárgyfé|évben értékesített víz és szennyvíz mennyiségérő|.

4' A tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes azza|, hogy az E||átásért Fe|e|ős a

YíziközmŰ-szoIgá|tató á|taI a naptári fé|évet követő 60. napig szoIgá|tatott adatok
ismeretében ál|ítja ki számláját 30 napos fizetési határidőve| a Yíziközmű-szo|gáltató
részére.

2.2. A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V.(D) 9' pontjának
,,víziközmíi.fejlesztési hozzíjárulás'' hivatkozást, valamint az V(D) í5. pontját törlik és
helyette az a!ábbi rendelkezést Iéptetik hatályba.

V.(D) í5. Víziközmű.fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések.
1. Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1)

megva|ósításáró| az E||átásért Fe|e|ős köteles
bekezdése alapján a víziközmű-fej|esztés
gondoskodni, ennek megfeleloen a Vksztv.



69. s (1) bekezdésében fog|alt víziközmŰ-fej|esztési hozzdjáru|ás jogosultja az E||átásért
FeIe|ős.

2. A V iziközmŰ-szo|gáltató kije|enti,

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

hogy a jelen szerződés a|áírásáva| |emond a Vksztv. 69.
(í) bekezdésében fog|alt azon 1ogáró|, me|y szerint a
a Yíziközmű-szolgá|tató részére köte|es a Fe|használó

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

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

b)a vízikozmú-szolgá|tatásba bekapcsoIt ingat|anhoz biztosított kapacitás á|taIa
kezdeményezett bővítéséért;

c) a vízikozmű-szo|gá|tatás minőségének á|taIa igényelt eme|ése esetében;

d) azúj bekötés megva|ósításáért

a Fe|haszná|ó felé jogosu|t szám|át kiá||ítani, a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást beszedni,

4, A víziközmű-szo|gá|tató a Fe|használó igényének te|jesítése érdekében szÜkséges - a
viziközmŰ-fej|esztési hozzfiáru|ás megfizetésén kívÜ| eső minden más - a jogszabá|yokban,

i||etve a Víziközmű-szoIgá|tató ÜzIetszabá|yzatában meghatározott köteIezettségek
Fe|használó általi te|jesítését követően a Felhaszná|ó részére átadja az a|ábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|i az E|látásért Fe|e|ős felé benyÚjtsa
a v íziközmij-fej |esztés i hozzájáru|ás szá m | áj á nak ki á | | ítása érdekében :

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

b) a hatályos jogszabá|yoknak megfeIe|ő műszaki tervdokumentáció aIapján
meghatározott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmű-szolgá|tató
megva|ósításához;

írásbeIi hozzáiáru|ását a közműfejIesztés

d) A víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a YíziközmŰ-szo|gá|tató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javas|atát azza|, hogy az E||átásért
Fe|e|ős az 5812013" (||'27.) sz' Kormányrende|et 90 s (3) bekezdésében fog|alt
érvényesítése me||ett a víziközmű-fejIesztési hozzájáru|ás osszegét jogosu|t



meghatározni.

5. P.z' El|átásért Fe|e|ős a V.(D) 15'4. pontban fogla|tak te|jesü|ése esetén 3 munkanapon
be|Ü| megá||apítja a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás osszegét az adott fe|haszná|ási he|y
tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, melyro| a Fe|haszná|i részére
szám|át á|lít ki'

6. Az E|látásért Fele|ős a V.(D) 15.5. pont szerint kiállított szám|a máso|atát és annak
megfizetéséről szó|ó írásbeIi igazolását a Yíziközmű.szolgáltató részére megkü|di. Ez
a|apján a Víztközmű-szo|gá|tató jogosu|t és köte|es az igénye|t bekotést vagy kapacitás
bóvítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon be|Ü|elvégezni.

7. Amennyiben a VíziközmŰ-szo|gá|tató a V.(D) 15.4' a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,
hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|e a rende|kezésre álló kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban |ega|ább 0,2 m3|nap mértékben meghaladja, Úgy kÖte|es errő| az E||átásért
Fe|előst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhaszná|ó részére a több|et
kapacitáshoz kapcso|ódi víziközmű-fej|esztési hozzdjárulás kivetése megtörténjen. A je|en
pont szerint aYíztközmű-szolgá|tató a víziközmŰ-fejlesztési hozzájáru|ás szám|amáso|ata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyi|vántartását az adott fe|használási
he|y tekintetében módosítja.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V(B)5. ,,első
bekezdéséÍ közös megegyezéssel tör|ik és az a|ábbi rendelkezés |ép hatá|yba.

A Víziközmű-szo|gá|tató a 3. pontban meghatározottak szerint e|végzett beavatkozásokat a
mindenkor hatá|yos áryegyzéke alapján, árjegyzéki besoro|ás hiányában pedig a te|jes
önköltség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári féléve| követó hinaptól, 90. napra
szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fe|e|ős felé |eszám|ázni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hivatkozott szerződés V.(C)5. a ,,tovább
bérbeadás joga'' pontját köz<is megegyezésse| törlik és he|yette az a|ábbi új V(c)5.
pontot léptetik hatá|yba az azt követő alcímek (közutak, köztertiletek hasznáIata,
feleslegessé vá|ó víziközművek üzemeltetésbőI való kivonása) sorszámozásának
értelemszerű, fo|yamatos vá|toztatásáva |.

Tovább bérbeadás joga

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43' s (4) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a
üzeme|tetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizárólagos hasznosítási joga o|y módon, hogy
az nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fogIa|t víziközmú-szolgá|tatási tevékenységre
meghatározottak te|jesü|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti az vízikozmű-Vagyon á|lagát, a
fo|yamatos, biztonságos e||átást.
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2) Aa E||átásért Fe|e|ós megerősíti azt a szándékát, hogy az Üzeme|tetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzdjáru| (kÚ|öntsen a víztornyon antennák e|he|yezéséhez,

rek|ámfe|Ü|etek, terÜletek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aViziközmű-szo|gá|tató

bérbeadási szerződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|tal megkötött bér|eti szerzódéseket a Víziközmű.

szolgá|tató az adott te|epÚ|és uzemeltetésének átvételét követően, mint bérbeadó a saját

nevében újraköti a bérbevevőkke| (továbbiakban . a je|en szerződésben a

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az

E||átásért Fe|elos a jelen szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. aIpontjában

rögzítettek szerinti _ hozzájáru|ása nem szükséges'

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

|ép fe| bér|eti szándékka| a Yíziközmű-szolgá|tató fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket

a|ka|mazzák,

4,1. Víziközmú-szo|gá|tatő az adott Bérbevevőve| megkotendő bér|eti jogviszony

|étrehozását mege|ózően Bérbevevőtő| beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján

írásban tájékoztat1a az E||átásért Fe|eIost.

4,2. P,z. E|látásért Fe|e|ős atájékoztatás a|apján írásban megkü|di a bér|eti szerződés

|étrehozásával kapcso|atos hozzájáru|ását vagy esetlegesen e|utasító döntését a

Víziközmű-szo|gáltati 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 valame|yikére való hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| e|helyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma e||entétes a te|epÜlés városképét rögzítő rende|ette| Vagy a
műszaki tartaIom Ütközik a rende|etben fogIa|takka|'

b) a Bérbevevő á|ta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszkozrendszer) mtjszaki
tartaIma a te|epülésen hatá|yos HeIyi Építési Szabá|yzatban fogIa|t

rende|kezésekbe ütktzik vagy azza| össze nem egyeztetheto 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 határidon be|Ü| az

E||átásért Fe|elős nem értesíti a Víziközmű-szolgá|tatót, azt a Fe|ek Úgy tekintik, hogy

a bé r|eti jogviszony |étrehozásá hoz az E| |átásért Fe|elős hozzájáru|'

5. A Víziközmű-szolgá|tati a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek álta| okozott

károkért az Ellátásért Fele|ős irányába úgy fe|e|, mintha azokat maga okozta volna.
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6. Az E||átásért Felelős tu|ajdonában álló vagyontárgyak bérletijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Víz|közmű.szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási jutalékot tizet az

E||átásért Fele|ősnek a bér|eti jogviszonnya| összefüggően, a tárgyévi bér|eti díj 80 o/o-ának

megfe|elő osszegben . Ezen jutalék e|számo|ási időszaka minden év január 1. és december

31. napja közötti időszak'

7. A Víziközmíi-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az E|látásért Fe|e|őst

arril, hogy a december 31*i te|jesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1.

és január 15-e közötti időszakban történő kiál|ítássa|, a kiá||ításátó| számított 30 napos

fizetési határidőveI a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan á||ítson ki számlát a

Yíz|k1zmú-szo|gá|tati fe|é. pc. értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásához

szükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót' a bérbe

adott vagyontárgy megje|ö|ését, a szerzódés tárgyévi időszakát, társaságunkat megi||ető

netti bér|eti díjakat i||etve az azokbó| számított önkormányzatot megi||ető

vagyonhasznosítási juta|ékot. |áírásai:

3. Egyéb rende|kezések

3.1. A Fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződés módosítást aYíziközmű-Szo|gáltató tájékoztatás

végett megküldi a Magyar Energetikai és Közmű. szabá|yozási Hivata|hoz.

3.2. A Felek rogzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szeződés je|en módosítássa| nem

érintett rendeIkezéseitovábbra is vá|tozatlan tarta|ommaI hatá|yban maradnak.

Je|en Szerződést a Fe|ek eIo|vasás után, mint akaratukka| mindenneI megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag íryák a|á.

Ke|t: Békéscsaba, 2014. 10. 27.

a Y sziközmű-szo I gá ltató részé rő l :

Dr' csák Gyula gazgató
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