
BÉRLETI-ÜzemelrerÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

mely létrejött egyré szrŐl

Név: Kömpöc Község önkormányzata
cím: 6134 Kömpöc, Petőfi u. 10.

adószám: 1 5339278-1 -03
statisztikai számjel : 1 533927 8-841 1 -321 -03
tözskönyvi azonosító szám. 33927 0
képviseli Szanka Péter Géza polgármester, mint víziközmŰ-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(továbbiakban: Ellátásért Felelős)

valamint,

az ALFöLDVÍZ RegionáIis Víziközmíj-szotgáttató Zártkőrűen Míiködő
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 aszá m : 1 0402609 -260 17 989-00000000,
mint Víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: Viziközmű-szoIgáltató)
továbbiakban egyÜttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.



í. Előzmények
1'1' A Felek rögzítik, hogy közÖttük 2o't3.o5.3't napján az Ellátásért Felelős tulajdonábanállo víziközmű-rendszerek Víziközmíj'szolgáltatÓ ariári - a vízikÓzmű-szolgáttatásrÓt szol)2011' évi CCIX' toruény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s zq. port 

")eini,'nu#)r"s ivóvízeltátásaz ahhoz kapcsotódÓ telepi.)lési t(jzivíz biztosítás üzemeltetése tárgyában bérletiüzemeltetésí szerződés jÖtt létre.

1'2' A fenti hivatkozott üzemeltetési szerzodés a Vksztv. rendelkezése alapján a MagyarEnergetikai és KÖzmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé benyÚjtásra kerültjÓváhagyásra, amelyet a H ivatal a 67 / 20 1 4.sz. határozatával jÓváha gyta.

2. Felek rendelkezései

2'1' A Felek rögzítik, hogy az 1.L pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,Víziközmíi-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyÍtvántartására vonatkozó rendelkezések,,pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi Új 8.6. pontot téptetikhatályba.

8'6' Viziközmű_fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozórendelkezések módosítása.
1' Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmrÍ-fejlesztésmegvalÓsításáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksztv.69 s ('1) bekezdésében foglalt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jogosultja az EllátásértFelelős.

2. A V íziközmŰ-szolgáltató kíjelenti,
$ (1) és a Kormányrendelet g0 $
víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulást
megfizetni.

hogy a jelen szeződés aláírásával lemond a Vksztv. 69.
(1) bekezdésében foglalt azon jogáról, mely szerint aa Víziközmű-szolgáltatÓ részére kÖteles a FelhasználÓ

3' A jelen szerződés alapján az Ellátásért Felelos a nem lakossági felhasználó Víziközmíi-szolgáltató felé bejelentett ígénye szerint:

a) felhasználási helyen biztos ítandó szolgáltatási kapacitásért;

b)a viziközmŰ-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacítás általakezdeményezett bővítéséért;

c) a víziközm ű-szolgá|tatás m inőségének általa ígényelt emelése esetében 
;

d) azŰj bekötés megvalósításáért



T-

a Felhasználó felé jogosult számlát kiállítani, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást beszedni'

4' A vízlkÓzmú-szolgáltatÓ a Felhasználó igényének teljesítése érdekében szükséges - a

víziközmú-fejlesztésihozzájárulás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabályokban'

illetve a Yiziközmű-szolgáltatÓ Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek

Felhasználó á|tali teljesítését követően a Felhasználó részére átadja az alábbi

dokumentumokat annak érdekében, hogy a FelhasználÓ az Ellátásért Felelős felé benyÚjtsa

a v iziközmű -fej lesztés i hozzájárulás szá m l áj á n a k ki ál l ítása érdeké be n :

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 számítását;

c)aYíziközmú-szolgáltatÓírásbelihozzdjárulásáta
megvalósításához;

közműfejlesztés

d) A viz|közmű-fejlesztési hozzá!árulás mértékére a Yíziközmű-szolgáltatÓ

mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az Ellátásért

Felelos az 58t2O13. (ll.27 ') sz. Kormányrendelet 90. s (3) bekezdésében foglalt

érvényesítése mellett a víz|közmú-fejlesztési hozzfiárulás összegét jogosult

meghatározni.

5. Az Ellátásért Fe|elős a 8.6'4. pontban foglaltak teljesülése esetén 3 munkanapon belül

megállapítja a víztkÓzmű_fejlesztési hozzájárulás összegét az adott felhasználási hely

tekintetében, kiveti a vízlközmű-fejlesztési hozzájárulást, melyről a Felhasználó részére

számlát állít ki.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak

megfizetéséről szólÓ írásbeli igazolását a Viziközmű-szolgáltató részére megkÜldi. Ez

alapján a Víziközmű-szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy kapacitás

bővítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül elvégezni.

7. Amennyiben a YíztközmŰ-szolgáltatÓ a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,

hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre állÓ kapacitás mértékét három egymást

követő hónapban tegátaon 0,2 m3/nap mértékben meghaladja' úgy köteles erról az Ellátásért

Felelőst írásban tá]ékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet

kapacitáshoz kapcsolődo víziközmű-fejlesztési hozzt1árulás kivetése megtörténjen. A jelen

pont szerin t aVíziközmű-szolgáltató a víziközmú-fejlesztési hozzdjárulás számlamásolata és

annak befizetéséről szóló írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adott fellpsználási
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hely tekintetében módosítja.

2.2. A Fetek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,A
hibaelhárítással összefüggő értéknövelő fel(tjításokra vonatkozó rendelkezések" 7.

pontját közös megegyezésse!törlik és helyette az alábba u!7. pontot léptetik hatályba.

7. A Yiziközmíi-szolgáltató a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett

beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke alapján, árjegyzéki besorolás hiányában

pedig a teljes önköltség + 30Á árrést tartalmazÓ áron jogosult, a naptári félével követő

hÓnaptÓl, 90. napra szóló fizetési határidővel azEllátásért Felelős felé leszámlázni.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az'l.1. pontban hivatkozottszerződés 8.í2. a,,VíziközmíÍ'
vagyonnal fot1ttatott víziközmíj-szolgáltatáson kívíili vállalkozási tevékenység" pontját

közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.í2. pontot léptetik hatályba.

8.12. Víziközmű_vagyonnal folytatott víziközmíi-szolgáItatáson kívüli vállalkozási
tevékenység

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

Üzemeltetésre átvett víziközmŰ-rendszerek kizárólagos hasznosítási joga oly módon, hogy

az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmú-szolgáltatási tevékenységre

meghatározottak teljesÜlését' illetve aznem veszélyeztetheti azvíztközmű-vagyon állagát, a

folyamatos, biztonságos ellátást.

2) Fz Ellátásért Felelős megerősíti azt a szándékát, hogy az uzemeltetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzájárul (különösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez,
reklámfelületek, területek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan a Víziközmű-szolgáltatÓ

bérbeadási szerzodéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szolgáltatÓ által megkÖtött bérleti szerzodéseket a Yíziközmtj-
szolgáltatÓ az adott település üzemeltetésének átvételét követően, mint bérbeadó a saját

nevében újraköti a bérbevevőkkel (továbbiakban a jelen szerződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), amely esetben az

Ellátásért Felelős a jelen szerzódés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában

rögzítettek szeri nti _ hozzájáru lása nem szÜ kséges.

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkezó Bérbevevő

lép fel bérleti szándékkal a Viziközmű-szolgáltató felé, a Felek az alábbi rendelkezéseket

alkalmazzák'' }i
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4.1' Yíziközmű-szolgáltató az adott Bérbevevovel megkötendő bérleti jogviszony
létrehozását megelőzően Bérbevevőtől beérkezo szándéknyilatkozat (igény) alapján
írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst'

4.2' pE Ellátásért Felelős atfiékoztatás alapján írásban megküldi a bérleti szerződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasító döntését a
YíziközmŰ-szolgáltató részére. Amennyiben az Ellátásért Felelős a bérleti szerződés
megkötéséhez nem járul hozzá, köteles az elutasítás okát megjelölni az alábbi
indokok valamelyikére valÓ hivatkozással:

a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma ellentétes a telepÜlés városképét rögzítő rendelettel Vagy a
műszaki tartalom ütközik a rendeletben foglaltakkal.

b) a Bérbevevo által elhelyezni kívánt eszköz (eszkÖzrendszer) műszaki
tartalma a telepÜlésen hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető módon lett
meghatározva.

c) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
területén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belül az
Ellátásért Felelős nem értesíti aYíziközmű-szolgáltatót, azt a Felek úgy tekintik' hogy
a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásért Felelős hozzdjárul.

5. A Víziközmű-szolgáltató a hasznosítás keretében a harmadik személyek által okozott
károkért az Ellátásért Felelős irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta volna.

6. Az Ellátásért Felelős tulajdonában állÓ vagyontárgyak bérletijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szolgáltatÓ éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
Ellátásért Felelősnek a bérleti jogviszonnyal összefüggoen, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának

megfelelő összegben. Ezen jutalék elszámolási időszaka minden év január 1. és december
3'1. napja közötti időszak.

7. A VíziközmŰ-szolgáltatÓ a tárgy év december 20. napjáig értesíti az Ellátásért Felelőst
arról, hogy a december 31-i teljesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1.

és január 15-e közötti időszakban történő kiállítással, a kiállításától számított 30 napos
fizetési határidovel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozÓan állítson ki számlát a
Víziközmű-szolgáltató felé. Az' értesítés részletesen tarflalmazza a számlázásához
szÜkséges valamennyi informáciÓt: Bérbevevő megnevezését' szerződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megjelölését, a szerződés tárgyévi idoszakát, társaságunkat megillető
nettó bérleti díjakat illetve az azokból számított önkormányzatot megilleto
vagyonhasznos ítási jutalékot.
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3. Egyéb rendeIkezések
3'1' A jelen szerződésmódosítást aVíziközmű-szolgáltatásról szőlő2011. évi CCIX. törvény

22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett aVízlkÓzmű-Szolgáltató előterjeszti a Magyar
E ne rg eti kai és Közm ű -szabály ozási H ivata l h oz.

3.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.í. 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.

Ke!t: Békéscsaba, 2014..a.q". ]|.t,... xett: *p. íi(P..qg..., 2o1 4.....9.9..'.{f.

a Víziközm ű_szoI gáItató részéről :
Dr. csák Gyula vezérlgazgató Szanka Péter Géza

polgármester

,*.,,il:l,il*uffi #t't' *',1uWU* YÍ*^-a lut
\

az EllátáséÉ FeIelős részéről:.

s
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felek aláÍrásai:

l*i*

{tü,lrrrl^oy



KörrP}c_K.iirsóg {)n!l or-o, {'iy:a ááól34 Kör::pöc. Pctő'ti u liJ.
Tei.llur: 7lt4El -rt)J

,rKivonat"

Kömpöc Község onkormányzata Képviselő
jegyzőkön}'Vébő1.

Kihagyva a kihagyandókat!

- Testületének 2014. szeptemt'er 15.-i ülése

A képviselő - testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a
kö vetkező hatén o zatot ho zza.

Kiimpöc Közsée Önkormánvzata Képviselő - testületének 38/2014.(IX.15.) számú
határozata
T á rgy : Alfo ldvíz Zrt. bérleti-územe ltetési szer ző dé s módosítás

Határozat

Kömpö c Kö z s é g Önkormany zata Képv ise l ő -te stül e te az Alfoldv iz
Zrt._v el kötött bérleti-üzemeltetés i szerződés módos ítását j óváhagyj a.

F elhatalmaz za a p olgárme stert a bérleti-tizeme Iteté si szerződé s

l. számű módosításán ak aláírására.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Szanka Péter sk.
polgármester

Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika sk.
jegyző

Hite1esítők:
Pálinkó Jánosné sk.
Szanka Péterné sk.

A ki vonat hitele;i6ííiifu;:x

Tff::' ?W*'"::-Ügí
fiSnW {'r) it
lg. lőea. \i;. 'i'_ -'y' si

"1:r ^*q"{_,qr.".tro{.;),'' f


