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BÉRLETI_ÜzervlelrETÉsl szERzŐDÉs
1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Klárafatva Község önkorm ányzata
cím:6773 Klárafalva, Kossuth u. 161.
adószám : 1 5357 250-2-06
statisztikai számjel : 1 5357250-8 41 1 -321 -06
törzskönyvi azonosító szám: 357 25o
képviseli Fekete József lstván polgármester, mint víziközmű-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(továbbiakban: Ellátásért Felelős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionátis VíziközmíÍ-szotgáttató Zártköríien MíÍki5dő
Részvénytársaság
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyilvántartó BírÓság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 13100887 -2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-04
ba n kszá m l aszám'. 1 0402609-260 1 7989-00000000,
m i nt Vízi közm ű-szol g áltató (továbbia kba n : Y íziközmű_szol gá !tató)
továbbiakban egyÜttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
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1. Előzmények
1'1' A Felek rÖgzítik, hogy kÖzöttÜk 2o13.05'30.napján az Ellátásért Felelős tulajdonában
álló víziközmű-rendszerek Vízlközmű-szolgáltató általi - a víziközmű-szotgáttatásrÓl szotó
2011' évi CCIX' törvény (továbbiakban. Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti közműves ivÓvízetlátás
továbbá a közmíjves szennyvízelvezetés-és tisztítás az ahhoz kapcsolÓdÓ telepi)tési tűzivíz
biztosítás Üzemeltetése tárgyában bérleti üzemeltetési szerzodés jött létre.

1'2' A fenti hívatkozott Üzemeltetési szerződés a Vksztv. rendelkezése alapján a Magyar
Energetikai és KÖzmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé benyÚjtásra kerültjóváhagyásra, amelyet a Hivatal a 218212013.sz. határozatával jÓváhagyta.

2. Fe!ek rendelkezései

2'1' A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6' ,,Víziki5zmíi-fejlesztési hozzájárutás megfizetésére, nyitvántartására vonatkozó rendelkezések,pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6. pontot léptetik
hatályba.

8'6' Víziközmű_fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések módosítása.
1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a viziközmű-fejlesztés
megvalÓsításáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksztv'69 s (1) bekezdésében foglalt víziközmŰ-fejlesztésí hozzájárulás jogoiultja az Ellátásért
Felelős.

2. A V íziközm ű-szolgáltatÓ kijelenti,
$ (1) és a Kormányrendelet 90 $
v íziközmŰ-fej lesztés í hozzájárulást
megfizetni.

hogy a jelen szeződés aláírásával lemond a Vksztv. 69'
(í) bekezdésében foglalt azon jogárÓl, mely szerint a
a Yíziközmű-szolgáltató részére köteles a Felhasználó

3' A jelen szerzodés alapján az Ellátásért Felelős a nem lakossági felhasználÓ ViziközmŰ-
szolgáltató felé bejelentett igénye szerint:

a) felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;

b)a víziközmŰ-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosÍtott kapacitás általa
kezdeményezett bővítéséért;

c) a víziközm ű-szolgáltatás m inőségének általa igényelt emelése esetében ;

d) azÚj bekÖtés megvalósításáért
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a FelhasználÓ felé jogosult számlát kiállítani, a víziközmű-fejlesztési hozzá1árulást beszedni.

4. A víziközmű-szolgáltató a Felhasználó igényének teljesítése érdekében szÜkséges - a
víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabályokban,
illetve a Viziközmű-szolgáltatÓ Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek
Felhasználó általi teljesítését követően a Felhasználó részére átadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhasználi az Ellátásért Felelős felé benyújtsa
a v íziközmű-fej lesztés i hozzájárul ás szá m l áj á n a k kiá| l ítása é rdekében :

a) a Felhasználó igénybejelentésének másolatát a Vksztv. 69. s (1) a-d megfelelő
pontjára hivatkozással 

;

b) a hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentáció alapján
meghatározott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmű-szolgáltatÓ írásbeli hozzájárulását a közmíjfejlesztés
megvalósításához;

d) A víziközmű-fej|esztési hozzájárulás mértékére a Yíziközmű-szolgáltató
mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az Ellátásért
Felelős az 58l2o13. (ll.27.) sz. Kormányrendelet 90 s (3) bekezdésében foglalt
érvényesítése mellett a víziközm(j-fejlesztési hozzájárulás összegét jogosult
meghatározni.

5. pE Ellátásért Felelős a 8.6.4' pontban fogla|tak teljesülése esetén 3 munkanapon belül
megállapítja a víziközmű-fejlesztésl hozzdjárulás összegét az adott felhasználási hely
tekintetében, kiveti a víziközmű-fejlesztési hozzdjárulást, melyrol a Felhasználó részére
számlát állít ki.

6. AE Ellátásért Felelos a 8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetéséről szóló írásbeli igazolását a Yíziközmű-szolgáltató részére megküldi. Ez
alapján a Víziközmű-szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy kapacitás
bovítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül elvégezni.

7. Amennyiben a VíziközmŰ-szolgáltató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szolgáltatás ígénybevétele a rendelkezésre állÓ kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban legalább 0,2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köteles erről az Ellátásért
Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet
kapacitáshoz kapcsolodó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetése megtörténjen. A jelen
pont szerint aVíziközmű-szolgáltatÓ a víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és
annak befizetéséről szóló írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adottfelhasználási
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hely tekintetében módosítja'

2.2.AFelekrögzítik,h?gy-.?:1.1.pontbanhivatkozottszerződés8.9.,,A
hibaethárítássd ö]sz efiiggő értéRnövető felújításokÁ vonatkozó rendelkezések" 7'

pontját közös '"ó"ór"'*elttirrir 
o-s i"ry"tt" ", 

alaoli új 7. pontot léptetik hatátyba'

7 ' A VízikÖzmű-szolgáltató a 
.. 

8.9. pontban meghatározot|?|' szerint elvégzett

beavatkozásokat 
'" 

*'"L"nor rratarvls arjJg'zexe atapjl-n, árjegyzéki besorolás hiányában

pedig a teljes o".iln + 3o/o ari9.i áí"j"'o aro"l"b"Juil', " naptári félével követő

hónaptól, go. n"pr"'r)-orá ti."te.i r,"tarioou eí azEl|á|ásert retetos felé leszámlázni'

2.3. AFelek rögzítik, hogy az 1.1' pontban hivatko'zott szerződés 8'12' a "VÍziközmű-

vagyonnat nryrriii viziriizmíi*.ri;;];íi'o1 y',;'y.'i'aíJíozasi tevékenység'' pontját

közös megegyezéssel törlik c" n"ríJi" "' "ianoi 
úi 8'12' pontot léptetik hatályba'

8.12. Viziközmű_vagyonnal folytatott viziközmű_szolgáltatáson kívüli vállalkozási

tevékenység

1) A Víziközmű-szolgáltatót a Vksztv. 43. s (4) bekezdés szerint megilleti az általa

Üzemeltetésre átvett viziközmű-rendéerek kizárólagos rrasznositási joga oly módon' hogy

az nem korlátozhatja a io-n.'"Ju,_r-can tograft. ui'ir.t,,Áci-szolgáltatási tevékenységre

meghatározottak teljesÜlését, irretve ]i n",,'., u"r=erv"rt",;"ti azviztkozmű_vagyon állagát' a

toty"amatos, biztonságos ellátást'

2) PcEllátásért Felelős megerősiti azl a szándékát, hogy az üzemeltetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzdjáru| tnü'o*'"n a ui'to'nián antennák elhelyezéséhez'

reklámfelületek, terÜletek stb. bérbeadás ához)". "rr"-uoiatxo'o"n 
a VízikÖzmű-szolgáltató

bérbeadási szerződéseket kössön'

3)Akorábbivíziközmű.szolgáltatóáltalmegkötöttbérleti":::.^őd:.ketaVíziközmű-
szolgáltatÓ az adott település ur"'"n"iJsene-t< átvételét követően' mint bérbeadó a saját

nevébenújrakötiabérbevl"onn",(továbbiakbanajelenszeződésbena
vagyonhas'noli*r" vonatkozó pon,u"n egytjttesen: Bérbevevó;' amely esetben az

Ellátásért Felelős a jelen ''J'-áe' 
u"gvontl"l'no'itá'i pontjának 4' alpontjában

rögzítettek'';;i ;'i _ hozzdjárulása nem szükséges'

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkező Bérbevevó

lép fel n"."ti-.'Jnoá**"r " 
vir,xor.t'_rrolgáltató 'il'; 

iár"r. az alábbi rendelkezéseket

alkalmazzák" 4 &.l



+.1.Vízikozmű-szolgáltatoazadottBérbevevóvelmegkötendóbérletijogviszony
létrehozását megeIózően Bérbevevőtől beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján

írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst'

4'2'Pe,EllátásértFelelősald1ékoztatásalapjánírásbanmegkÜldiabérletiszeződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását VagJ esetlegesen elutasító döntését a

Víziközmű-szolgáltató részére.nmennvioe n az-Ellálásért Felelós a bérleti szerződés

megkötéséhez 
-nem 

járul hozza, kotáles az elutasítás okát megjelölni az alábbi

indokok valamelyikére valÓ hivatkozással:

a)aBérbevevőáltalelhelyeznikív.ánt'eszkoz(eszközrendszer)műszaki
tartalma ellentétes "'i;i"'püés 

városxépét rögzító rendelettel Vagy a

műszakitartaIomütkozikaiendeletbenfoglaltakkal.

b)aBérbevevőáltalelhelyeznikívánt.e'szköz(eszközrendszer)műszaki
tartalma a telepulésJ" 

-ri"tarv". Helyi Építéii Szabályzatban foglalt

rendelkezésekbe ritr<cizir< ,igy'rr=^l össze n"' 
"gy"'tethető 

módon lett

meghatározva'

c)aBérbevevőáltalelhelyezni.kívánt,eszköz(eszközrendszer)aváros
terü leté n m űködő 

"gv"-b' 
* dá ki berendezések m ű ködését zav arja'

4.3.Amennyibena4.2.pontbanrögzítettdöntéséról40naposhatáridőnbelülaz
Ellátásért Felelős nem értesiti a Víziközmű_szolgáltatót, azt a Felek úgy tekintik, hogy

abérletijogviszonylétrehozásáhozazEllátásértFelelőshozzájárul,

5.AVíziközmű-szolgáltatóahasznosításkeretébenaharmadikszemélyekáltalokozott
károkért az Ellátásért-r"t"tő, irányába úgy felel, mintha azokaÍmaga okozta volna'

6. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagyontárgyak bérletijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Yíz|közmű-szolgáItátÓ éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az

Ellátásért Felelősnek a bérleti jogviszon;yal összefüggően, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának

megfelelő összegben . Ezenjuialék elszámolási időszaka minden év január 1' és december

31. napja közötti időszak'

7' A Vízikö zmú-szolgáltatÓ a tárgy év december 20. napjáig értesíti az Éllátásért Felelőst

arról, hogy a decemóer 31-i teljesítési időpontra vonatkoro^n, a tárgy évet követő január 1'

ésjanuár15-eközöttiidőszakbantorténőkiállítással,akiállításátólszámított30napos
fizetési határidovel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan állítson ki számlát a

Víziközmű_szolgáltató teré. Az értesÍtés részletesen tar7almazza a számlázásához

szükségesvalamennyiinformációt:Bérbevevőmegnevezését,szerződésazonosítÓt,abérbe
adott vagyontárgy megjelölés ét, a szeuodés tárgyévi időszakát' társaságunkat megi.lető

nettó bérleti díjakat illetve az azokból számított önkormányzatot megillető

vagyonhasznosítási jutalékot'



3. Egyéb rendelkezések
3.1. A jelen szeződésmódosítást aVíz|közmű-szolgáltatásról szőlő2011. évi CCIX' törvény

22. s (r) bekezdése alapján jóváhagyás végett a Víziközmű-Szolgáltató előterjeszti a Magyar

Energetikai és Közm ű -szabály ozási H ivatal hoz'

3.2. A Felek rögzitik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem

érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,

helybenhagyÓlag írják alá.

K"tt,llfl{s.,fu ,o:,2014...Ü--g--Ú..{.;.-..

a Víziközmű-szolgáltató részéről :

Dr. Gsák Gyula vezérigazgató
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felek aláírásai:
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