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BÉRLET|.ÜzenaelrerÉsl szenzioÉs
1. sz. módosítása

mely létrejott egyré szről

Név: Kiskunmajsa Város önkormányzata
cím: 6120 Kiskunmajsa, Fő u.82.
adószám : 1 57 24928-2-03
statisztikai számje| : 1 57 24928-841 1 -321 -03
törzskönyvi azonosító szám : 724924
képvise|i Fa|udi Tamás po|gármester, mint viziközmŰ-tu|ajdonos, E||átásért Fe|e|ős
(továbbiakban: EIlátásért Fe|e|ős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionátis VÍziközmíi-szotgáltató Zártkörűen MíÍködő
Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: Gyu|ai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 13100887 -2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-,t 14-04
bankszám |aszám ;'l 0402609-260 1 7989-00000000,
m i nt Vízi kö zmű-szo|gá|tató (tová b bi a kba n : Y,lziközmíj.szo I gá !tató)
továbbiakban egyÜttesen: Felek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|téte|ekke|.
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í. EIőzmények
1.1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttÜk 2013.05'31. napján az E||átásért Fe|e|ős tulajdonában
á||ó víziközmű-rendszerek VíziközmŰ-szo|gá|tató á|tali - a víziközmŰ-szolgáItatásril szili
2011. évi CCIX. toruény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti közműves ivivízellátás
az ahhoz kapcsolódó települési t(izivíz biztosítás Üzeme|tetése tárgyában bér|eti

üzeme|tetési szerződés jött létre.

1.2. A fenti hivatkozott Üzeme|tetési szerződés a Vksztv' rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyújtásra kerü|t

jóváhagyásra, ame|yet a Hivata| a 6612014'sz. határozatáva| jóváhagyta.

2. Felek rendelkezései

2.1. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VíziközmíÍ.
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseK,
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6. pontot !éptetik
hatályba.

8.6. Yíziközmíi-fejIesztési hozzíjáru|ás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendel kezések módosítása.
1, Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése a|apján a viziközmű-fej|esztés
megva|ósításáró| az E||átásért Fele|ős köte|es gondoskodni, ennek megfe|e|ően a Vksztv.
69 s (1) bekezdésében fog|alt viz|közmű-fej|esztési hozzájáru|ás jogosu|tja az E||átásért

FeIe|ős.

2, AYizlközmű-szo|gá|tató kije|enti, hogy a je|en szerződés a|áírásáva| |emond a Vksztv. 69.

$ (1) és a Kormányrende|et 90 s (1) bekezdésében fog|a|t azon jogáró|, me|y szerint a
vizlközmű-fej|esztési hozzájáru|ást a Víziközmú-szo|gá|tató részére köte|es a Fe|haszná|ó
megfizetni.

3. A je|en szerzodés a|apján az E||átásért Fe|e|ős a nem |akossági felhaszná|ó Víziközmij-
szo|gá|tató fe|é bejeIentett igénye szerint:

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

b)a víziközmú.szoIgá|tatásba bekapcso|t ingatIanhoz biztosított kapacitás áltaIa

kezdeményezett bővítéséért;

c) a viziközm ű-szo|gá|tatás m inőségének á|ta|a igénye|t emelése esetében ;

d) azq bekötés megva|isításáért
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a Felhasználó felé jogosu|t szám|át kiá||ítani, a víziközmű-fej|esztés i hozzájáru|ást beszedni.

4. A víziközmŰ-szo|gá|tató a Fe|használó igényének teljesítése érdekében szÜkséges - a
víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás megfizetésén kívü| eső minden más - a jogszabályokban,
i||etve a Yiziközmű-szoIgá|tató Üzletszabá|yzatában meghatározott kötelezettségek
Fe|haszná|ó álta|i teljesítését 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 ízikozmű -fej I esztés i hozzájár u| ás szá m | áj á n a k ki á l | ítása é rd e ké be n :

a) a Felhaszná|ó igénybeje|entésének máso|atát a Vksztv. 69. s (1) a-d megfe|e|ő
pontjára h ivatkozássa| ;

b) a hatá|yos jogszabá|yoknak megfe|e|ő műszaki tervdokumentáció a|apján
m eg h atáro zott vízigény szá m ítását;

c) a Yíziközmű-szo|gá|tató írásbeli hozz{1áru|ását a közműfejlesztés
megva|ósításához;

d) A víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a VíztközmŰ-szo|gáltató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javaslatát azza|, hogy az E||átásért
Fele|ős az 5812013. (||'27 ') sz. Kormányrende|et 90' s (3) bekezdésében fog|a|t
érvényesítése me||ett a víziközmű-fejlesztési hozzájáru|ás összegét jogosu|t
meghatározni.

5. Az E|látásért Felelős a 8,6.4' pontban fog|a|tak te|jesÜ|ése esetén 3 munkanapon be|ü|
megá||apítja a víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás Összegét az adott fe|haszná|ási he|y
tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, me|yrő| a Felhaszná|ó részére
szám|át á||ít ki.

6. Az E||átásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint kiá||ított szám|a máso|atát és annak
megfizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ását a Yíziközmű-szolgá|tató részére megkÜ|di. Ez
a|apján a Víziközmű-szo|gáltató jogosu|t és kote|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítés kézhezvéte|ét kovető 30 naptári napon be|ül e|végezni.

7. Amennyiben a Víziközmű-szo|gá|tató a 8'6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,
hogy a szolgá|tatás igénybevétele a rende|kezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban |ega|ább 0,2 m3/nap mértékben megha|adja, Úgy köte|es erről az E||átásért
Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ó részére a több|et
kapacitáshoz kapcso|ődő víziközmű-fej|esztési hozzt1áru|ás kivetése megtorténjen. A je|en
pont szerint aViziközmű-szo|gá|tató a vízikÖzmű-fej|esztési hozzájáru|ás szám|amásolata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbeli igazo|ás birtokában a nyi|vántartását az adott fe|haszná|ási
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he|y tekintetében módosítja.

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,,A
hibaelhárítással ősszefíiggő értéknövelő fel(tjításokra vonatkozó rendelkezések,, 7.
pontját közös megegyezésseI tör!lk és helyette az aIábbi Új 7. pontot |éptetik hatályba.

7. A Viziközmű-szolgá|tató a 8'9. pontban meghatározottak szerint e|végzett
beavatkozásokat a mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján, árjegyzéki besoro|ás hiányában
pedig a te|jes önkö|tség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári fé|éve| követő
hinaptó|, 90. napra szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fele|ős fe|é |eszám|ázni.

2,3. A Felek rögzítik, hogy az í.í. pontban hivatkozottszerződés 8.12. a,,VÍzikőzmíÍ.
vagyonnal folytatott víziközmíi.szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenység,,pontját
közös megegyezéssel tör|ik és helyette az a!ábbl íi8,12. pontot léptetik hatályba.

8.12. Viziközmíi.vagyonna| folytatott víziközmíj.szo|gáltatáson kívüli vállalkozási
tevékenység

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43. s (4) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a
üzeme|tetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga oly módon, hogy
az nem kor|átozhatja a jogszabályban fog|alt viziközmŰ-szo|gá|tatási tevékenységre
meghatározottak te|jesÚlését, il|etve az nem veszé|yeztetheti az viziközmű-vagyon á||agát, a
fo|yamatos, biztonságos ellátást.

2) Ae Ellátásért Fele|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájáru| (kü|önösen a víztornyon antennák e|he|yezéséhez'
rek|ámfe|ü|etek, terÜletek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aVíztközmű-szo|gá|tató
bérbeadási szeződéseket kÖssön.

3) A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|ta| megkötött bér|eti szerződéseket a VízikozmŰ-
szo|gá|tató az adott telepü|és üzeme|tetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját
nevében újrakoti a bérbevevokke| (továbbiakban a je|en szeződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az
E||átásért Fele|ős a je|en szeződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában
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. Víziközmű-szo|gá|tatő az adott 
.Bérbevevővel megkÖtendő bér|eti jogviszony|étrehozását megelőzően Bérbevevőtő| beérkező szánojt<nyi|atkozat (igény) a|apjánírásban tájékoztatja az El|átásért Fe|elost.

4.2. Az E||átásért Fele|ős atájékoztatás alapján írásban megkÜldi a bérleti szezodés|étrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy esetlegesen e|utasító dÖntését aVíziközmŰ-szo|gá|tató részére. Amlnnyibe n az El|átásert-retetos a bér|eti szerződésmegkotéséhez nem járu| hozzá, köte|es az e|utasítás okát megje|olni az a|ábbiindokok va|ame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő álta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszkÖzrendszer) műszakitartalma 
-e|]e1tet9.9' 

a teteputés varosrepei--rogzítő ,eno"Étij 
.Vagy 

aműszaki tarta|om ütktzik a iende|etben rogialiakar.

7. AVíztközmŰ-szo|gá|tató a tárgy év december 20, napjáigértesíti az E||átásért Fe|előstarró|, hogy a december 31-i te|jesítési időpontra vonatko )ő.n, a tárgy évet kovet o január 1.és január 15-e közötti időszakban történő kiá||ítássa|, a kiá||ításátó| számított 30 naposfizetési határídővel a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki számlát aVíziközmíj-szolgá|tató felé. Ac. értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásáhozszükséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbeadott vagyontárgy megje|Ö|ését, a szerződés táfuyévi időszakát, társaságunkat megilletőnettó bérleti díjakat il|etve az azokbó| számított onkormányzatot megi||etővagyonhasznosítási juta|ékot.

b) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszkÖzrendszer) mrÍszakitartaIma a telepÜ|ésen Éatá|yos H"rvi-Tóit#.öil;lyzatban fog|altrende|kezésekbe Ütközík vagY.azzal ossze nem egyeztetheto módon |ettmeghatározva.

c) a Bérbevevő á|ta| .elhe|yezni kívánt .eszköz (eszközrendszer) a városterü|etén műkodő egyéb műszaki bereÁoezéset mtitooJsét zavaria.

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített döntésérő| 40 napos határidőn be|ü| azE||átásért Fele|ős nem értesíti aViziközmű-szolgá|t atot, azta Fe|ek Úgy tekíntik, hogya bér|etí j og viszon y |étreh ozásá hoz az E | |átásé rt'Fe|e |ős hozzájáru|.

5. A Víziközmű-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek álta| okozottkárokért az E||átásért Fe|e|ős irányába úgy fe|e|, mintha azokatmaga okozta volna.

6. Az Ellátásért Fele|ős tu|ajdonában á||ó vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történőhasznosítása esetén a VíziközmrÍ-szo|gá|tató ével. vagyonhasznosítási juta|ékot fizet azE||átásért Fele|ősnek a bér|eti jogviszonnyal összefüggoán, a tárgyévi bér|eti d,' 80 o/o-ánakmegfe|elő Összegben' Ezen juta|ék elszámo|ási idősáa minden év január 1. és december31. napja közÖtti időszak.



3. Egyéb rendelkezések
3.1. A je|en szeződésmódosítást aVíziközmű-szo|gá|tatásró| szo|ő2011. évi CC|X. törvény

22. s (1) bekezdése a|apján jóváhagyás végett aYíziközmű-Szo|gáltató e|őterjeszti a Magyar

E nergetikai és Közm ű -szabá|y ozási H ivata| hoz.

3.2' A Felek rögzítik, hogy az 1'1. pontban hivatkozott szeződés je|en módosítássa| nem

érintett rende|kezései továbbra is vá|tozat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak.

Je|en Szeződést a Fe|ek e|o|vasás után, mint akaratukkaI mindenne| megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag írják a|á.

Ke|t: K..h*.rro.f^l 201 4..9& :.P.Y:......

a Vízi közm ű.szol gá|tató részéről :
Dr. Gsák Gyula vezérigazgató
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feIek a|áírásai:
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