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mely létrejÓtt egyrészről
Név: Pitvaros Község önkorm ányzata
cím: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
adÓszám : 1 57 26865-2-06
statisztikai számjel : 1 57 26865-841 1 -321 -06
törzskönyvi azonosítÓ szám: 726863

képviseli RadÓ Tibor polgármester, mint víziközmú-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(továbbiakban' Ellátásért Felelős)

valamint,

az

ALFöLDVÍZ Regionátis VÍziközmű-szolgáltató ZárÍkörűen

Míikiídő

Részvénytársaság

."':Ése -

J
:
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székhely/cím: 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5.
cégjegyzék szám: 04- 1 0-00 1 580
nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék CégbírÓsága
adÓszám : 131 00887 -2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 1 4-04
bankszámlaszátn: 10402609-26017989-00000000'
mint Víziközmú-szolgáltatÓ (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató)
továbbiakbanegyÜttesen:Felek
között

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

(]a.

1. Előzmények
1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttÜk 2013'05.30.napján az Ellátásért Felelós tulajdonában
álli víziközmű-rendszerek Víziközmű-szolgáltatÓ általi _ a víziközmű-szolgáltatásrol szolo
2011' évi CCIX. tÓrvény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24' pont szerinti közmúves ivovízellátás
az ahhoz kapcsolÓdi települési tűzivÍz biztosítás Üzemeltetése tárgyában bérleti
Üzemeltetési szerződés jött létre.

1'2' A fenti hivatkozott üzemeltetési szerződés a Vksztv. rendelkezése alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé benyújtásra került
jÓvá hagyás ra, a m e lyet a H ivata l a 2235 l 20 1 3.sz. határozatáva l jÓvá ha g yta.
2. Felek rendelkezései

A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,Víziktizműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezések"
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6' pontot léptetik
2.1.

hatályba.

8'6. Yiziközmű_fejlesztési hozzdjárulás megfizetésére,nyilvántartására vonatkozó

rendelkezések módosítása.
1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a vízikozmű-fejlesztés
megvalósításáról az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfeleloen a Vksztv.
69 s (1) bekezdésében foglalt víziközmú-fejlesztési hozzájárulás jogosultja az Ellátásért
FeIelős.

2, A Y íziközmű-szolgáltatÓ kijelentí, hogy a jelen szerzodés aláÍrásával lemond a Vksztv. 69.
$ (1) és a Kormányrendelet 90 $ (1) bekezdésébenfoglalt azon jogáról, mely szerint a
v íziközmíi-fej e sztés i hozzájár ulást a Yíziközmű-szolgáltatÓ
részéreköteles a FelhasználÓ
megfizetni.
l
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3' A jelen szerződés alapján az Ellátásért Felelős a nem lakossági felhasználÓ YízikÖzmúszolgáltatÓ felé bejelentett igénye szerint:
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a) felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;

b)a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa
kezdeményezett bővítéséért;
c) a víziközmű-szolgáltatás

7.

hc

minőségének általa igényelt emelése esetében;

kc

d) az'űj bekötés megvalósításáért
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a Felhasználó felé jógosult számlát kiállítani, avíz|közmú-fejlesztési hozzájárulást beszedni'

4. A víziközmú-szolgáltatÓ a FelhasználÓ igényének teljesítéseérdekébenszükséges a
jogszabályokban,
vízikÓzmű-fejlesztési hozzájárulás me-gfizetésénkívÜl eső minden más - a
illetve a Yíztközmű-szolgáltatÓ Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek

a

FelhasználÓ részéreátadja

az

alábbi
dokumentumokat annak érdekében' hogy a Felhasználő az Ellátásért Felelős felé benyújtsa
a v ízikÓzmű-fej le szté s i hozzájárul á s szá m áj á n a k ki á ítá sa é rd e ké be n

Felhasználó általi teljesítésétkövetoen
l

l l

:

a) a FelhasználÓ igénybejelentésénekmásolatát a Vksztv. 69. s (1)a_d megfelelő
pontjára hivatkozással

b) a hatályos

;

jogszabályoknak megfelelo műszaki tervdokumentáciÓ alapján

meg határozott vízigényszám ítását;

c) a

Víziközmű-szolgáltató

írásbeli hozzájárulását

a

közműfejlesztés

megvalÓsításához',

víziközmii-fejlesztési hozzá1árulás mértékérea Yíziközmű-szolgáltató
mindenkor hatályos ár1egyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az Ellátásért
Felelős az 58l2O13' (ll'27 ') sz. Kormányrendelet 90. s (3) bekezdésében foglalt
mellett a víziközmű-fejlesztési hozzájáru|ás összegét jogosult
érvényesítése

d) A

meghatározni'

belül
5. Az Ellátásért Felelős a 8.6.4. pontban foglaltak teljesÜlése esetén 3 munkanapon
hely
megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét az adott felhasználási
részére
tekintetében, kiveti a víziközmű-fejlesztési hozzá1árulást, melyrol a Felhasználó
számláI állít ki.
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6. Az Ellátásért Felelős a 8.6.5. pont szerint kiállÍtott számla másolatát és annak

Ez
megfizetésérol szÓlÓ írásbeli igazolását a Yíziközmű-szolgáltatÓ részéremegkÜldi'
kapacitás
alapján a Víziközmű_szolgáltató jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy
elvégezni.
bóvítést az értesítéskézhezvételétkövető 30 naptári napon belül

ala

fur

megállapítja,
7' Amennyiben a Yíziközmii-szolgáltatÓ a 8.6.4' pont a-c pontjaira vonatkozóan
három egymást
hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre állÓ kapacitás mértékét
erről az Ellátásért
követó hónapban legalább 0,2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köteles
a többlet
Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére
A jelen
kapacitáshoz kapcsoló dÓ víziközmu-fejlesztési hozzá1árulás kivetése megtörténjen.
és
pont szerintaYíziközmű-szolgáltatÓ a vízikozmú-fejlesztésihozzá1árulás számlamásolata
az adott felhasználási
annak befizetéséről szólÓ írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását

()tr

hely tekintetében pódos ítja.

2.2. A Fetek rögzítik, hogy az 'l.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9.

,,A

hibaelhárítással összefüggő értékni5velő felujításokra vonatkozo rendelkezések" 7.
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 7. pontot léptetik hatályba.
Yíziközmú-szolgáltatÓ a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke alapján, árjegyzéki besorolás hiányában
pedig a teljes önköltség + 3o/o árrést tartalmazÓ áron jogosult, a naptári félévelkövető

7. A

hónaptÓl, 90. napra szólÓ fizetési határidővel azEllátásért Felelős felé leszámlázni.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az 1.1' pontban hivatkozottszerződés 8.12. a,,VízikijzművagyonnaI folytatott víziközmú-szolgáltatáson kívüIi váIIaIkozási tevékenység"pontját
közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi ()j 8.12. pontot léptetik hatályba.

8.12. Víziközmű_Vagyonnal folytatott víziközmú-szolgáltatáson kívüli vállalkozási

tevékenység

VízikÖzmű-szolgáltatót a Vksztv. 43' s (4) bekezdés szerint megilleti az általa
üzemeltetésre átvett víztközmú-rendszerek kizárÓlagos hasznosítási joga oly módon, hogy
az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmŰ-szolgáltatási tevékenységre
meghatározottak teljesÜlését, illetve az nem veszélyeztetheti az víziközmú-Vagyon állagát, a
folyamatos, biztonságos ellátást.

1)

A

a

szándékát, hogy az Üzemeltetett vagyontárgyak
víztornyon antennák elhelyezéséhez,
hasznosításához hozzájárul (kÜlönösen
vonatkozóan aYíziközmű-szolgáltatÓ
és
erre
terÜletek
stb.
bérbeadásához)
reklámfelÜletek,
g-'-bérbeadási szerződéseket

2) Az Ellátásért Felelős megerősíti azt

a

kössön.

--
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A

korábbi viziközmú-szolgáltató által megkötÖtt bérleti szerződéseket a YízikÖzmúszolgáltató az adott település üzemeltetésének átvételétkövetően, 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 szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4' alpontjában

3)

rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szÜkséges'

3
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4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkező Bérbevevo
lép fel bérleti szándékkal a Víziközmű-szolgáltatÓ felé, a Felek az alábbi rendelkezéseket
alkalmazzák:

0;,.
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4'1' Yíziközmű-szolgáltatÓ az adott Bérbevevővel megkötendo bérleti jogviszony
létrehozását megelőzően Bérbevevőtől beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján
írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst.

4.2. Az Ellátásért Felelős atájékoztatás alapján írásban megkÚldi a bérleti szerződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasító döntését a
Yíziközmú-szolgáltatÓ részére.Amennyiben az Ellátásért Felelős a bérleti szerződés
megkötéséhez nem 1árul hozzá, köteles az elutasítás okát megjelölni az alábbi
indokok valamelyikére valÓ hivatkozással
:

a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tar1alma ellentétes a település városképétrögzítő rendelettel Va9y a
műszaki tartalom ütközik a rendeletben foglaltakkal.
b) a Bérbevevo által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma a településen hatályos Helyi ÉpítésiSzabályzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető mÓdon lett
meghatározva.

c) a Bérbevevo által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város

területén műkÖdo egyéb műszaki berendezések működését zavarja.
a

4.3" Amennyiben a 4'2. pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belül az
Ellátásért Felelős nem értesítiaVíziközmű-szolgáltatót, azt a Felek úgy tekintik, hogy
a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásért Felelős hozzájárul.
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5. A Víziközmű-szolgáltatÓ a hasznosítás keretében a harmadik személyek által okozott
károkért az Ellátásért Felelős irányába Úgy felel, mintha azokat maga okozta volna.
rk
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6. AzEllátásért Felelős tu|ajdonában állÓ vagyontárgyak bérletijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szolgáltatÓ éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
Ellátásért Felelosnek a bérleti jogviszonnyal összefüggoen, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának
megfelelő összegben ' Ezen jutalék elszámolási időszaka minden év január 1. és december
31' napja közötti idoszak.
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' A VízikőzmŰ-szolgáltató a tárgy év december 20. napjáig értesítiaz Ellátásért Felelőst
arrÓl, hogy a december 3'1-i teljesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet követő január 1.
és január 15-e közötti időszakban történő kiállítással, a kiállításától számított 30 napos
fizetési határidővel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan állÍtson ki számlát a
VízikÖzmű-szolgáltatÓ felé. Az értesítésrészletesen tartalmazza a számlázásához
7

szükséges valamennyi informáciÓt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítót, a bérbe
adott vagyontárgy megjelölését, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megilleto
nettó bérleti díjakat illetve az azokbÓl számított önkormányzatot megilleto
vagyonhasznos ítási j utalékot.
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3. Egyéb rendelkqzések
'.
Í\
3.1. A jelen szerződésmódosítást aYíziközmű-szolgáltatásrÓl szilő 2011. évi CCIX. törvény
22. s ( ) bekezdése alapján jÓváhagyás végett aYíziközmŰ-SzolgáltatÓ előterjeszti a Magyar
Energetikai és Kozm rj -szabályozási H ivata hoz.
l

3.2. A Felek rögzítik, hogy az 1''1., pontban hivatkozott szerződés jelen mÓdosítással nem
érintett rendelkezéseitovábbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak'

Jelen Szerződést

a Felek

elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,

helyben hagyólag írják alá.

Kelt: Békéscsaba, 2014..cl"t-razrrbu{-
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Dr. Gsák Gyula vezérigazgató
felek aláírásai:

ntrÖlovíz zrt.
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Békéscsaba, Dobozi út 5. sz
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