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nyi|vántartó Bíróság: Gyu|ai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 13100887 -2-o4
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 14-04
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m nt Vízi köz m ű -szo g á |tató (tová b bi a kba n : Y iziközm(l.szol
továbbiakban együttesen: Felek
I

i

között

I

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

g á

!tató)

Zártköríien Míikiidő

1.

Előzmények

. A Felek

rögzítik, hogy közöttuk 2008. október 13. napján az E||átásért Fe|e|ős
vizikozmŰ-rendszerek VíziközmŰ-szo|gá|tató á|taIi - a vízikozműá||ó
tuIajdonában
szolgáltatásról szólo 2011, évi CCIX. toruény (továbbiakban: Vksztv.) 2 s 24. pont szerinti
közm(jves ivivízellátás az ahhoz kapcsolódó települési tŰzivíz biztosítás Üzemeltetése
tárgyában bér|eti Üzeme|tetési szeződés jött létre.
1.1

2.

,r!
he

V.
re
1.

2. Felek rendelkezései

m(

A FeIek rögzítik, hogy az í.í.pontban hlvatkozott,szerződés V.(A) í és 2,,,Bérleti
díj,,ponfiát közös megegyezésseI törlik és helyette az alábbi új V.(A) í - 5. pontot
léptetik hatályba, az azt követő alcím (ellenőrzésl jog) sorszámozásának értelemszerű,

69

folyamatos váItoztatásával.

2.

2.1.

Fe

s

v.(A| Bérleti díj
1' PE. El|átásért Fe|e|ős a Víziközmű-szo|gá|tató á|ta|i bérleti-Üzeme|tetési jog gyakor|ása

víz

m(

ellenében bérleti díjra jogosult.
3.

megi||ető bér|eti díj éves mértékemegegyezik az aktuá|is
vízdíjakban és szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységbenmeghatározott faj|agos összeg és
az éves fe|haszná|ói számlákban kiszám|ázott vízmennyiségés szennyvízmennyiség
szozatáva|.

2. Az. E||átásért Fe|előst

Szr

3. A tárgyfélévet követő 60. napig a Vizlközmű-szo|gá|tató adatot szo|gá|tat az E||átásért
Fe|e|ős részérea tárgyfélévben értékesítettvíz és szennyvíz mennyiségérő|.

4. A tárgyévi bér|eti díj évente két rész|etben esedékes azza|, hogy az E||átásért Fe|e|ős a
naptári fé|évetkövető 60. napig szo|gá|tatott adatok
Yiziközmíj-szolgá|tató á|taI
ismeretében állítja ki szám|áját 30 napos fizetési határidőve| a Vízikozmű-szo|gáltató
részére.

a

aF

4.

5. A Fe|ek megállapodnak abban, hogy a je|en Szerződés a|apján fizetendő bér|eti díj
összege nem lehet magasabb a Hivata| á|ta| e|ismert és a miniszter á|tal megállapított
szo|gá|tatási díjban fog|a|t mértékné|azza|, hogy a bér|eti díj nem okozhatja az víziközmŰÜzeme|tetési tevékenységveszteségét.

víz

illel

Fel

dol
AV

2.2.

A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szeződés V.(D) 9. pontjának

pontját törllk és
,,víziközmíi.fejIesztési hozzá!áruIás'' hivatkozást, vaIamint az V(D) í5.
hetyette az a|ábbi rendeIkezést léptetik hatá|yba.
V. (D) 15.Yiziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rende!kezések.
1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 (1) bekezdése alapján a viz|közmű-fejlesztés
megva|ósításáról az E||átásért Fe|e|ős köte|es gondoskodni, ennek megfele|ően a Vksztv.
69. (1) bekezdésében fog|a|t víz|kozmú-fejlesztési hozzdjáru|ás jogosu|tja az El|átásért

s

s

FeIe|ős.

2. A Y íziktzmŰ-szo|gá|tató

kije|enti, hogy a jelen szerződés aláírásáva| |emond a Vksztv. 69.

jogáró|, me|y szerint a
S (1) és a Kormányrende|et 90 $ (1) bekezdésébenfog|a|t azon
részéreköte|es a Felhaszná|ó
v íziközmú-f ej e sztés i h ozzdjár u|ást a Yiziközmű-szo|gáltató
l

megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az E||átásért Fe|e|ős a nem |akossági felhaszná|ó Yíziközmíjszo|gá|tató fe|é beje|entett igénye szerint:

a) feIhaszná|ási he|yen biztosítandó szolgá|tatási kapacitásért;

b)a viziközmŰ-szolgáltatásba bekapcso|t ingat|anhoz biztosított kapacitás

á|tala

kezdeményezett bővítéséért;
c) a víztközm ű.szo|gá|tatás

m

inőségének á|tala igényelt eme|ése esetében

;

d) azÚj bekötés megva|ósításáért

a Fe|használó fe|é jogosu|t szám|át kiállítani, a víz|közmű-fej|esztési hozzájáru|ást beszedni'

4. A víziközmű-szo|gá|tató a Fe|haszná|ó igényének te|jesítése érdekébenszükséges - a
jogszabá|yokban,
víziközmú-fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésén kívü| eső minden más - a
i||etve a Yízikozmú-szoIgá|tató ÜzIetszabá|yzaÍában meghatározott köteIezettségek
Fe|haszná|ó á|ta|i te|jesítésétkövetóen a Fe|haszná|ó részéreátadja az a|ábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|o az E||átásért Fe|e|ős felé benyújtsa
a v íziközmű-f ej e szté s i hozzájár u|ás szá m áj á n a k ki á ítása é rd e ké be n
|

l

l l

a) a Fe|haszná|ó igénybejelentésénekmáso|atát a Vksztv.
pontjára hivatkozássa|

;

:

69 s

(1) a-d megfele|ó

b)

a

hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|eló műszaki tervdokumentáció alapján
meghatározott vízigényszám ítását;

c) a

YíziközmŰ-szo|gá|tató

írásbe|i hozzdjáru|ását

a

közműfejlesztés

pi

fe

ét

T

megvalósításához;

víziközmú-fej|esztési hozz{1áru|ás mértékérea Víziközmú-szolgá|tató
mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azza|, hogy az E||átásért
Fe|elős az 58t2O13. (||.27.) sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésébenfog|a|t
me|lett a víziközmíi-fej|esztési hozzfiáru|ás összegét jogosult
érvényesítése

d) A

meghatározni.

1"

ü;

A/

rn

fc

5. Az E||átásért Fele|ős a V.(D) 15.4' pontban fog|altak te|jesÜ|ése esetén 3 munkanapon
be|Ü| megál|apítja a viztközmű-fej|esztési hozzdjáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási hely
tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzőjáru|ást, me|yrő| a Fe|haszná|ó részére
szám|át ál|ít ki'

2"

6. Fa E||átásért Fe|e|ős a V.(D) 15'5. pont szerint kiá||ított szám|a máso|atát és annak
megfizetésérő| szóló írásbe|i igazo|ását a VÍziközmű-szo|gá|tató részéremegkü|di. Ez
a|apján a Yiziközmű-szo|gáltató jogosult és köte|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás

3,

bővítést az értesítéskézhezvéte|étkovető 30 naptári napon be|ül e|végezni.

hi
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E
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7. Amennyiben a YÍziközmű-szo|gá|tató

a V.(D) 15.4. a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,

hogy a szolgá|tatás igénybevéte|e a rendelkezésre á||ó kapacitás mértékéthárom egymást
követő hónapban |egalább 0,2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köte|es errő| az E||átásért
Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ó részérea többlet
kapacitáshoz kapcso|ődővíziközmű-fej|esztésihozzájáru|ás kivetése megtörténjen. A je|en
pont szerint aYizikozmű-szo|gá|tató a viziközmú-fejlesztési hozzdjáru|ás szám|amáso|ata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyilvántartását az adott fe|haszná|ási
he|y tekintetében módosítja.

2.3,

A

Felek rögzítlk, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V(B)5. ,,első

bekezdéséÚ közös

megegyezéssel törllk és az a|ábbi rendelkezés lép hatályba.

A Víziközmű-szo|9á|tati a 3. pontban meghatározottak szerint e|végzett beavatkozásokat a
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján, árjegyzéki besoro|ás hiányában pedig a te|jes
önkö|tség + 3% árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári fé|évelkövető hónaptó|, 90. napra
szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fe|e|ős fe|é |eszám|ázni.

1.1. pontban hivatkozott szerződés V.(c)5. a ,,tovább
bérbeadás joga'' pontját közös megegyezéssel törIik és he|yette az alábbi új V(c)5.

2.4.

A FeIek rögzítik, hogy az

4"

|é

al

pontot léptetik hatályba az azt követő alcímek (közutak, közterüIetek használata,
feleslegessé vá|ó víziközművek üzemeltetésből vaIó kivonása) sorszámozásának
értelemszerű, folyamatos váItoztatásával.

Tovább bérbeadás joga
1) A Víziközmű-szo|gá|tatót

a Vksztv. 43, s g)

bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a
üzemeltetésre átvett víziközmú-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy
az nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fogla|t víz|közmŰ-szo|gá|tatási tevékenységre
meghatározottak te|jesü|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti azvízlközmű-vagyon á||agát, a
folyamatos, biztonságos e||átást.

2) P,z E||átásért Fe|e|ős megerősíti azt

a szándékát, hogy az

hasznosításához hozzdjáru| (kü|önösen

a

üzeme|tetett vagyontárgyak

víztornyon antennák e|helyezéséhez,

reklámfe|ületek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYiz\közmű-szo|gá|tató
bérbeadási szerződéseket kössÖn.

A

bérleti szeződéseket a Yíz|közműszolgá|tató az adott te|epü|és Üzemeltetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját

3)

korábbi víziközmű-szo|gá|tató álta| megkötött

bérbevevőkke| (továbbiakban a je|en szerződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ame|y esetben az
E||átásért Fe|e|ős a je|en szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában

nevében újraköti

a

rögzítettek szerinti _ hozzájáru|ása nem szükséges'

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bér|eti jogviszonnya| nem rendelkező Bérbevevő
|ép fe| bér|eti szándékka| a Vizlközmű-szo|gá|tató fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket

a|ka|mazzák.

az adott Bérbevevőve| megkötendő

bér|eti jogviszony
|étrehozását mege|őzően Bérbevevőtő| beérkező szándéknyi|atkozat (igény) a|apján
írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst.

4.1. Yíziközmű-szo|gá|tatő

4.2' PE' E||átásért Fe|e|ős atájékoztatás a|apján írásban megkü|di a bérleti szerződés
|étrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy eset|egesen e|utasító döntését a
Yíz|közmŰ-szo|gá|tató részére.Amennyiben az E||átásért Fe|e|ős a bér|eti szerződés
megkötéséhez nem járu| hozzá, köte|es az e|utasítás okát megjelö|ni az a|ábbi
indokok va|amelyikére va|ó hivatkozássa|
:

a) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma e||entétes a telepü|és városképét rögzítő rende|ette| Vagy a
műszaki tarta|om ütközik a rende|etben fogIa|takka|'
b) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma a te|epü|ésen hatá|yos He|yi ÉpítésiSzabá|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)

terÜletén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja'

a város

4.3. Amennyiben a 4.2' pontban rögzített döntésérő| 40 napos határidőn belü| az
E||átásért Fe|e|ős nem értesíti a Víziközmű-szo|gá|tatót, azt a Fe|ek Úgy tekintik, hogy
a bér|eti j ogviszony |étrehozásá hoz az E |átásért Fe|e|ős hozzfiáru|'
l

5. A VÍziközmű.szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek által okozott

Az Ellátásért Fe|elős tu|ajdonában á|ló vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yízikozmű-szo|gáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
o/o-ának
E||átásért Fe|e|ősnek a bér|eti jogviszonnya| összefüggően, a tárgyévi bér|eti díj 80
megfe|e|ő összegben ' Ezenjutalék elszámo|ási időszaka minden év január 1. és december

6.

31. napja közötti

időszak.

7. A Víziközmíj-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesítiaz E||átásért Fele|őst
január 1.
arró|, hogy a december 31-i te|jesítési időpontra vonatkozőan, a tárgy évet követő
és január 15-e közötti idószakban történő kiá||ítássa|, a kiál|ításátó| számított 30 napos
fizetési határidőveI a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan á||ítson ki szám|át a
Víziközmíi-szo|gá|tató fe|é. Az. értesítésrész|etesen tarta|mazza a szám|ázásához
szÜkséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szeződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megje|ölés ét, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megi||ető
nettó bér|eti d,r1akat illetve az azokbó| számított önkormányzatot megillető
vagyonhasznosítási j uta|ékot.

3. Egyéb rendelkezések

3'1. A Felek rögzítik, hogy je|en szeződés módosítást a Víziközmű-Szo|gá|tató tájékoztatás
végett megkü|di a Magyar Energetikai és Közmű. szabá|yozási Hivata|hoz.
3,2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szezódés je|en módosítássa| nem
érintett rendeIkezéseitovábbra is változat|an tarta|omma| hatályban maradnak.

Je|en Szerződést

a

Fe|ek eIo|vasás után, mint akaratukka| mindenne| megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag Írják a|á.

Kelt: Békéscsaba, 2014. 08.í4.

a Vízi közm ű.szoIgá|tató részéről :
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