
BÉRLET|-ÜzemelrerÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

m e l y l étrejött eg yré sz rő l

Név: Magyarcsanád Község önkormányzata
cím: 6932 Magyarcsanád, Temp|om tér 1.

adószám : 1 5726841 -2-06
statisztika i számje| : 1 57 26841 -841 1 -321 -06
tözskönyvi azonosító szám: 726841
képviseli Farkas János polgármester, mint vÍziközmű-tu|ajdonos, E||átásért
(továbbiakban: E||átásért Fe|e|ós)

valamint,

az ALFoLDvÍz Regionátis Víziktjzmű-szolgáttató ZártköríÍen
Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5'
cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 1 31 00887-2.04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-04
bankszám| aszám.' 1 0402609-2601 7989-00000000'
mint Vízikozmű-szo|gá|tató (továbbiakban: Víziközmű.szoIgá|tató)
továbbiakban együttesen: Felek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi feltételekke|.
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1. Előzmények
1.1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttÜk 2013.05'30. napján az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában
á||ó víziközmű-rendszerek Víziközmú.szo|gá|tató á|ta|i . a vízikozmű-szolgáttatásról szili
2011 . évi CCIX. torvény (továbbiakban: Vksztv.) 2, s 24. pont szerinti ktzműves ivóvízellátás
az ahhoz kapcsolódó települési tűzivíz biztosítás üzemeltetése tárgyában bér|eti

üzemeltetési szerződés jött |étre.

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
j óvá ha gyásra, ame|yet a H ivata| a 2230 l 20 13. sz. hatá r ozatáv a| j óváhag yta.

2. Felek rendelkezései

2.1. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,Víziki5zmíÍ-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkoző rendelkezések''
pontját közös megegyezésse| tör|ik és helyette az alábbi új 8.6. pontot léptetik
hatá|yba.

8.6. Víziközmű.fejlesztési hozzá4áru|ás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések módosítása.
1' Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése a|apján a víziközmlÍ-fejlesztés
megvalósításáról az Ellátásért Felelős kote|es gondoskodni, ennek megfe|e|ően a Vksztv'
69. s (1) bekezdésében fog|alt víziközmíj.fej|esztési hozzdjáru|ás jogosu|tja az E|látásért
Fele|ős.

2. A Vízikozmű-szolgá|tató kijelenti, hogy a je|en szerződés aláírásáva| |emond a Vksztv' 69.

S (1) és a Kormányrende|et 90 s (1) bekezdésében foglalt azon jogáró|, me|y szerint a

víziközmŰ.fej|esztési hozzájáru|ást a Víziközmű-szo|gá|tató részére köteles a Felhaszná|ó
megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az El|átásért Fe|e|ős a nem lakossági felhasználó VízikÖzmű-
szo|gá|tató felé bejelentett igénye szerint:

a) fe|haszná|ási helyen biztosítandó szo|gá|tatási kapacitásért;

b)a vÍzikozmú-szo|gáltatásba bekapcso|t ingat|anhoz biztosított kapacitás áltaIa

kezdeményezett bővítéséért;

c) a vízlközmű-szo|gá|tatás minőségének á|tala igényelt eme|ése esetében;

d) az új bekötés megva|ósításáért

2



a Fe|haszná|ó fe|é jogosu|t számÍát kiál|ítani, a víziközmű-fej|esztés t hozzá!áru|ást beszedni.

4. A víziközmű-szo|gá|tató a Fe|használó igényének te|jesítése érdekében szÜkséges - a
víziközmű.fej|esztési hozzt1áru|ás megfizetésén kívü| eső minden más - a jogszabá|yokban,
i||etve a Víziközmíj-szoIgá|tató ÜzIetszabá|yzatában meghatározott koteIezettségek
Fe|haszná|ó á|ta|i te|jesítését követően a Fe|használó részére átadja az a|ábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ő az E|látásért Fe|e|ős fe|é benyújtsa
a v íziközmű-fej I esztés i hozzdjár utás szá m | áj á n a k k i á l l ítá s a é rd e ké be n :

a) a Fe|haszná|ó igénybejelentésének máso|atát a Vksztv. 69
pontjára hivatkozással;

$ (1) a-d megfe|e|ő

b) a hatá|yos jogszabályoknak megfe|elő műszaki tervdokumentáció a|apján
meg határozott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmű-szo|gá|tató írásbe|i hozzájáru|ását a közműfej|esztés
megva|ósításához;

d) A víziközmŰ-fej|esztési hozzdjáru|ás mértékére a VíziközmŰ-szo|gá|tató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javas|atát azza], hogy az E||átásért
Fele|ós az 58l2o13. (||.27.) sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésében fogla|t
érvényesítése me!lett a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét jogosu|t
meghatározni'

5' Aú. Ellátásért Felelős a 8.6.4. pontban fog|altak te|jesÜ|ése esetén 3 munkanapon be|ü|
megá|lapítja a víziközmŰ.fej|esztési hozzájáru|ás összegét az adott felhaszná|ási he|y
tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, me|yrő| a Fe|használi részére
számlát állít ki.

6. Az E|látásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint kiá|lított szám|a máso|atát és annak
megfizetéséroi szóió írásbeíi igazolását a Vízikozmű-szoigá|tató i.észére nregküiiJi. Ez
a|apján a Víziközmű-szolgá|tató jogosult és köteles az igénye|t bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon be|ü| e|végezni.

7. Amennyiben a Víziközmű-szo|gáltató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megá|lapítja,
hogy a szo|gá|tatás igénybevétele a rende|kezésre á|ló kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban lega|ább O,2 m3lnap mértékben meghaladja, úgy köteles erro| azE||átásért
Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhaszná|ó részére a több|et
kapacitáshoz kapcso|ódó vízíközmű-fejlesztési hozzdjárulás kivetése megtörténjen. A je|en
pont szerint a Víziközmű-szo|gá|tató a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás számIamásolata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazolás birtokában a nyi|vántartását az adott felhaszná|ási
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re|y tekintetében módosítja.

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,,A

hibaelhárÍtássaí ősszefiiggő értéknövelő fetújításokra vonatkoző rendelkezések', 7.

pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi {li7. pontot |éptetik hatályba.

7. A Víziközmű.szolgá|tató a 8.9. pontban meghatározottak szerint e|végzett

beavatkozásokat a mindenkor hatá|yos árjegyzéke alapján, árjegyzéki besoro|ás hiányában

pedig a te|jes onköltség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosult, a naptári féléve| követő

hónaptó|, 90. napra szó|ó fizetési határidőve| azE||átásért Fé|e|ős fe|é |eszám|ázni.

2.3. A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozoftszerződés 8.12.a,,VíziközmíÍ-
vagyonnal folytatott víziközmíi-szolgáltatáson kÍvtili váltalkozási tevékenység,,pontját

közös megegyezéssel törlik és he|yette az a|ábbi űi 8,12. pontot léptetik hatályba.

8.12. Víziközmű-vagyonnal fo|ytatott víziközmű.szo!gáltatáson kívü|i válla|kozási

tevékenység

1) A Víziközmű-szolgáltatót a Vksztv. 43. s G) bekezdés szerint megil|eti az á|ta|a

Üzemeltetésre átvett víziközmű-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy

az nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fogla|t víziközmű-szolgáltatási tevékenységre

meghatározottak te|jesÜ|ését, i||etve az nem veszé|yeztetheti az víziközmű-vagyon á|lagát, a

fo|yamatos, biztonságos e||átást.

2) A,z Ellátásért Fele|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az územe|tetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzájáru| (kü|onösen a víztornyon antennák eIhelyezéséhez,

rek|ámfe|ületek, terÜletek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan a Víziközmű-szo|gáItató

bérbeadási szerződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű.szolgá|tati által megkötött bér|eti szerzódéseket a Víziközmű-

szo|gáltató az adott telepü|és üzeme|tetésének átvéte|ét kovetóen, mint bérbeadó a saját

nevében újraköti a bérbevevőkkel (továbbiakban a jelen szerződésben a

vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), amely esetben az

El|átásért Fele|ős a je|en szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4' alpontjában

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 szándékkal a Víziközmű-szo|gá|tató fe|é, a Felek az a|ábbi rendelkezéseket

a|ka|mazzák..
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4'1. Yíziközmű-szolgá|tatő az adott Bérbevevóve| megkötendo bér|eti jogviszony

létrehozását mege|őzően Bérbevevőtó| beérkező szándéknyiIatkozat (igény) aIapján

írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|előst'

4'2, Az E||átásért Fe|e|ős a tájékoztatás a|apján írásban megkü|di a bér|eti szerződés
létrehozásáva| kapcso|atos hozzájáru|ását vagy eset|egesen e|utasító döntését a
Yíziközmű-szo|gá|tató részére. Amennyiben az E||átásért Fe|e|ós a bér|eti szerződés
megkötéséhez nem járu| hozzá, köte|es az e|utasítás okát megje|ö|ni az a|ábbi
indokok va|ame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tarta|ma e||entétes a település városképét rogzító rende|ette| Vagy a
műszaki tarta|om ütközik a rende|etben fogla|takka|.

b) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma a te|epülésen hatályos He|yi Építési Szabá|yzatban fog|a|t
rende|kezésekbe ütközik vagy azza| össze nem egyeztethető módon |ett

meghatározva.

c) a Bérbevevő á|ta| elhe|yezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
területén működő egyéb műszaki berendezések műkodését zavarja.

4.3. Amennyiben a 4'2. pontban rögzített döntésérő| 40 napos határidőn be|u| az
E||átásért Fe|e|ős nem értesíti aYízikazmű-szo|gáltatót, azt a Fe|ek úgy tekintik, hogy

a bér|eti jog viszony |étrehozásá hoz az E| látásért Felelős hozzájár u|.

5' A Víziközmű-szo|gá|tató a hasznosítás keretében a harmadik személyek á|ta| okozott

károkért az E||átásért Fe|e|ős irányába úgy fele|, mintha azokat maga okozta vo|na.

6. Az Ellátásért Felelős tuIajdonában álló vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Yíz|közmű.szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási juta|ékot fizet az
E||átásért Fe|e|ósnek a bér|eti jogviszonnyal összefÜggően, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának

megfe|elő összegben. Ezen jutalék e|számo|ási időszaka minden év január 1. és december
31. napja közötti időszak

7. A Víziközm(i-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az El|átásért Fele|őst

arró|, hogy a december 31-i teljesítési időpontra vonatkozőan, a tárgy évet követő január 1.

és január 15-e közötti időszakban történő kiá||ítássa|, a kiá||ításátó| számított 30 napos
fizetési határidőveI a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki számlát a

YÍzikozmú-szo|gá|tató fe|é. Pz. értesítés rész|etesen tarta|mazza a szám|ázásához
szükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését' szerződésazonosítót, a bérbe

adott vagyontárgy megje|ölését, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megil|ető

nettó bérleti díjakat i||etve az azokbó| számított önkormányzatot megi|letó

vagyon hasznosítási j uta|ékot.
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|. Egyéb rendelkezések
|.t. n 1eten szerződésmódosítást a Víziközmű-szo|gá|tatásró| szó|ó 2011. évi CC|X. törvény

lz s ttl bekezdése alapján jóváhagyás végett aYizikozmű-Szo|gá|tató e|őterjeszti a Magyar

[nerg etikai és Közm ű- szabá|y ozási H ivata| hoz.
I

2. A Fe|ek rÖgzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítássa| nem

rende|kezései továbbra is változat|an tartalom ma| hatá|yban m aradnak'

Szerződést a Fe|ek e|olvasás után, mint akaratukkal mindenne| megegyezőt,

irjáka|á.

Békéscsab a, 201 5..Q}..*6'

aYizi részérő|:
Dr. csák Gyula vezérigazgató

í? zÍt.
];obozi Út 5. sl.
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