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sÉRlrrl.ÜzrruelrerÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

mely létrejott egyré szrőI

Név: Mártély Község önkormányzata
cím: 6636 Márté|y, Rákóczitér 1.

adószám : 1 57 26827 -1 -06
statisztikai számjel : 1 57 26827 -841 1 -321 -06
tözskönyvi azonosító szám: 726829
képviseli Ba|ogh Jánosné po|gármester, mint víziközmú-tuIajdonos, E||átásért Fele|ős
(továbbiakban: E||átásért Fe|elős)

valamint,

az ALFoLDvÍz RegionáIis
Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántaÉó Bíróság: GyuIai Törvényszék Cégbírósága
adószám : 13100887 -2-o4
statisztikai számjel: 13100887-3600-1 14-04
bankszámlaszám: 1 0402609-2601 7989-00000000'
m i nt Víz i kÖ zmŰ-szo|gá|tató (tová b b i a kba n : Y íziközmíi.szo| g á ltató)
továbbiakban együttesen: Felek

között az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|téte|ekke|.
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í. Előzmények
1'1. A Fe|ek rögzítik, hogy közöttuk 2o13.05.30.napján az E||átásért Fele|ős tu|ajdonában
á||ő víziközmű-rendszerek Víziktzmű-szo|gá|tati álta|i - a vízikozmű-szotgáltatásril szóto
2011. évi CCIX. torvény (továbbiakban: Vksztv./ 2. s 24, pont szerinti közműves ivóvízettátás
továbbá a közmúves szennyvízelvezetés-és tisztítás az ahhoz kapcsotidi tetepülési tűzivíz
biztosítás Üzeme|tetése tárgyában bér|eti üzeme|tetési szerződés jött létre.

1.2. A fenti hivatkozott Üzemeltetési szeződés a Vksztv. rende|kezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) felé benyújtásra kerültjiváhagyásra, ame|yet a H ivata l a 2268| 2013. sz. határ ozatáv a|jóváhagyta.

2. Felek rende|kezései

2,1, A Felek rögzítik, hogy az í.í. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VÍziki5zmíÍ-fejlesztési hozzájárutás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezések,
pontját közös megegyezésse| törlik és helyette az alábbi új 8.6. pontot |éptetik
hatáIyba.

8.6. Víziközmű.fejlesztési hozzájáru|ás megfizetésére, nyitvántaÉására vonatkozó
rendelkezések módosítása.
1. Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv. 1o s (1) bekezdése a|apján a viziközmtÍ-fej|esztés
megva|ósÍtásáró| az E||átásért Fele|ős köte|es gondoskodni, ennek megfele|ően a Vksztv.
69. s (1) bekezdésében fog|a|t víziközmŰ-fej|esztési hozzájáru|ás jogoiu|tja az E||átásért
Felelős.

2. A V íziközmű-szo|gáltató kij e |enti,

$ (1) és a Kormányrendelet 90 $
v íziközmŰ-fej lesztés i hozzájáru|ást
megfizetni.

hogy a je|en szerződés a|áírásáva| |emond a Vksztv. 69.
(1) bekezdésében fog|a|t azon jogáró|, mely szerint a
a Yíztközmű-szo|gáltató részére köte|es a Felhaszná|ó

3. A je|en szeződés a|apján az E||átásért Fe|e|ős a nem |akossági fe|haszná|i VíziközmŰ.
szo|gá|tató fe|é beje|entett igénye szerint:

a) fe|haszná|ási he|yen biztosítandó szolgá|tatási kapacitásért;

b)a viziközmŰ-szoIgá|tatásba bekapcso|t ingatIanhoz biztosított kapacitás á|tala
kezdeményezett bővítéséért;

c) a viziközmű-szo|gá|tatás minőségének á|taIa igénye|t eme|ése esetében;

d) az Új bekötés megva|ósításáért
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a Fe|haszná|ó fe|é jogosu|t számlát kiá||ítani, avíziközmű-fej|esztésihozzájárulást beszedni.

4. A viziközmű-szo|gá|tató a Fe|használó igényének te|jesítése érdekében szükséges - a
víziközmű-fej|esztési hozzfiáru|ás megfizetésén kívÜl eső minden más - a jogszabá|yokban,

ilIetve a Vizikozmú-szoIgá|tató Üz|etszabá|yzatában meghatározott köteIezettségek

Fe|haszná|ó á|tali te|jesítését követően a Fe|haszná|ó részére átadja az a|ábbi

dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ő az El|átásért Fe|e|ős fe|é benyÚjtsa

a v ízikozmű -fej I esztés i hozzőjárul ás szá m | áj á n a k ki á | | ítás a é rd e ké be n :

a) a Fe|haszná|ó igénybeje|entésének másolatát a Vksztv. 69. s (1) a-d megfele|ő

pontjára hivatkozássa| ;

b) a hatályos jogszabá|yoknak megfe|e|ő műszaki tervdokumentáció a|apján

meg határozott vízigény szám ítását;

c) a Víziközmú.szo|gá|tató írásbe|i hozzájáru|ását a közműfejlesztés

megva|ósításához;

d) A víziközmú-fej|esztési hozzájáru|ás mértékére a Yizlközmú-szo|gáltató

mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javaslatát azza|, hogy az E||átásért

Fele|ős az 58I2Q13. (||.27 ') sz. Kormányrende|et 90. s (3) bekezdésében fog|a|t

érvényesítése me|lett a vízlközmú-fej|esztési hozá4áru|ás összegét jogosu|t

meghatározni.

5. Aa. E||átásért Fe|e|ős a 8.6.4. pontban fog|a|tak te|jesü|ése esetén 3 munkanapon be|ü|

megá||apítja a vízlkizm(j-fej|esztési hozzájáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási hely

tekintetében, kiveti a v,lziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást, me|yről a Fe|haszná|ó részére

számlát á||ít ki.

6. FE. E||átásért Fe|e|ős a 8.6.5' pont szerint kiá||ított szám|a máso|atát és annak

megfizetéséró| szóló írásbeIi igazo|ását a Víziközmű-szo|gá|tató részére megküldi. Ez

a|apján a Víziközmű-szolgá|tató jogosu|t és köte|es az igénye|t bekötést vagy kapacitás

bővítést az értesítés kézhezvéte|ét követő 30 naptári napon be|Ü| e|végezni.

7. Amennyiben a Víziközmú-szo|gá|tató a 8,6'4' pont a-c pontjaira vonatkozóan megá||apítja,

hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|e a rendelkezésre á||ó kapacitás mértékét három egymást

követó hónapban |ega|ább 0,2 m3/nap mértékben megha|adja, úgy köte|es errő| az E|látásért

Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ó részére a több|et

kapacitáshoz kapcso|ődiviziközmű-fej|esztésihozzájáru|ás kivetése megtörténjen. A je|en

pont szerint aYíziközmű-szo|gá|tató a vízlközmú-fejlesztési hozzőjáru|ás számlamáso|ata és

annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyilvántartását az adott fe|haszná|ási
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he|y tekintetében módosítja.

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hlvatkozott szerződés 8.9. ,A
hibaelhárítással ősszefÍiggő értéknövelő fel(tjításokra vonatkozó rendelkezések,, 7.

pontját közös megegyezésse! törlik és he|yette az a|ább. úi7. pontot léptetik hatályba.

7 ' A Vizlközmű-szo|gá|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
hónaptó|, 90' napra szó|ó fizetési határidőve| az E||átásért Fe|e|ős felé |eszám|ázni'

2.3. A Felek rögzítik, hogy az 1.í. pontban hivatkozottszerződés 8.í2. a,,Víziközmíi.
vagyonnal folytatott víziki5zmíj.szolgáltatáson kíviili váIlalkozási tevékenység, pontját
közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbl új 8.í 2. pontot Iéptetik hatályba.

8.12. YÍziközmű.vagyonna! folytatott víziközmű.szolgáltatáson kívüll vál|alkozási
tevékenység

1) A Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv. 43' s G) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a

üzemeltetésre átvett víziközmű-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy
az nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fog|a|t víz|közmű-szo|gáltatási tevékenységre
meghatározottak teljesü|ését, il|etve az nem veszé|yeztetheti az víziközmÚ-vagyon á||agát, a
fo|yamatos, biztonságos e||átást.

2) A,z E|látásért Fe|e|ős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájáru| (kü|önösen a víztornyon antennák e|he|yezéséhez,
reklámfe|ü|etek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aVíztközmű-szo|gá|tató
bérbeadási szerződéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szo|9á|tató á|ta| megkttött bér|eti szerződéseket a ViziközmŰ-
szo|gá|tató az adott te|epü|és üzeme|tetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját
nevében Újraköti a bérbevevőkke| (továbbiakban a je|en szerződésben a
vagyonhasznosításra vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), ameIy esetben az
E|látásért Fe|elős 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 Víziközmű-szo|9á|tató fe|é, a Fe|ek az a|ábbi rende|kezéseket
a|ka|mazzák:



4.1. VíziközmŰ-szo|gáltato az adott 
'Bérbevevővel 

megkötendő bérleti jogviszonylétrehozását mege|őzően Bérbevevőtő| beérkező szanojtnyilatkozat (igény) alapjánírásban tájékoztatja az E||átásért Fele|ost.

4.2. pe' Ellátásért Fele|ős atájékoztatás a|apján írásban megküldi a bér|eti szezodés|étrehozásáva| kapcsolatos Áozzájáru|ását vagy eset|egesen etutasító dÖntését aVíziközmű-szolgá|tató részére' Amlnnyibe n az E||átáseriretetos a bérleti szerződésmegkötéséhez nem járu| hozzá, köte|es az elutasítás okát megjelÖ|ni az a|ábbiindokok vaIame|yikére való hivatkozással:

a) a Bérbevevő á|tal elhelyezni kívánt eszköz (eszkÖzrendszer) műszakitartalma ellentétes a telepulé. uaio.rep"i-.robzito .iá;i"tij 
.u"gy 

,m űsza ki ta rta lom ütközi k a iende|etb"n loóTJi. l.r" r

7. A VÍziközmŰ-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az E||átásért Fe|e|őstarró|, hogy a december31-i te|jesite.i ioopontra vonatko)ő.n, atárgyévet követ ő január 1'és január 15-e közötti időszaiban történő kiállítással, a kiá||ításátá| számított 30 naposfizetésí határidőve| a vagyonhasznosítási juta|ékra vonatkozóan á||ítson ki szám|át aVíziközmű-szo|gá|tató felé. Ae' értesítés részletesen tartalmazza a szám|ázásáhozszÜkséges va|amennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szeződésazonosítót, a bérbeadott vagyontárgy megjelö|és ét, a szez<idés tárgyévi időszakát, társaságunkat megillető
;$|7".^3;:.*xfx,1**Jll,"" az azokbó| számított onkormányiatot megillető

üÉfii:i:IUJI;[i"['át":'il'öHí.!:.i::i*[:1i?"'i;n.ffi
f:ffffffi""jbe Ütközik vagy'azza|. ossze nem egyeztethető mooon-reii

c) a Bérbevevő álta| 
-elhe|yezni kívánt. eszköz (eszközrendszer) a városterü |etén m űködő eg yé b m űiza ki oeránoeze."l. m űü;;. ái =,,,,i.'

4.3. Amennyiben a 4.2. pontban rögzített dÖntésérő| 40 napos határidőn belü| azE||átásért Fe|e|ős nem értesíli a.Víziközmu-szotgáitatit, azta Fetek úgy tekintik, hogya bér|etijogviszony |étrehozásá hoz azEtlátásériF"t'.. ;;;;#;i "'
5. A VíziközmŰ-szo|gá|tató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek álta| okozottkárokért az E|látásért Felelős irányábaÚgy fe|el, mintha azokatmaga okozta volna.

6. Az. Ellátásért Fele|ős tulajdonában á||ó vagyontárgyak bér|eti jogviszony keretében történőhasznosítása esetén a Víziközmű-szo|gáftáio eu"l'u"gyonn".znosítási juta|ékot fizet azE|látásért Fetelősnek a bér|eti jogviszonnya| összefÜggoán, a tárgyévi bér|eti díj 80 %-ának
ff'j:|]5;:'.fin,ffJj:". Jutalék e|számolási ioosJata minden év január 1. és december



3. Egyéb rendelkezések
3.1. A jelen szeződésmódosítást aYízikozmű-szo|gáltatásró| sző|ő2011. évi CCIX. törvény
22' s (1) bekezdése a|apján jóváhagyás végett aVízlközmű-Szo|gá|tató e|őterjeszti a Magyar
Energetikai és Közm ű -szabá|y ozási H ivata I h oz.

3'2' A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés je|en módosítással nem
érintett rende|kezései továbbra is vá|tozatlan tarta|ommal hatályban maradnak.

Je|en Szeződést a Fe|ek e|o|vasás után, mint akaratukkal mindenne| megegyezőt,
he|yben hagyó|ag írják a|á.

Ke|t: Békéscsaba, 2014...*:.. 1.:|... Ke|t: .H.ól$..tt.lll' 2o14. R?:f i.""Á{' ln

a Vízi közmű.szolgáItató részéről :
Dr. Gsák Gyula vezérlgazgató

ALtÖLDvlz Zrt.*ffi*ffi*Y
'l

az EIIátáséÉ Felelős részéről:
Balogh Jánosné

polgármester

\1. .ti\-"--'*.-.--"
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fe|ek aláírásai:
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