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Előzmények
1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. október 13' napján az EIIátásért Felelos
tulajdonában álló vízközmú-rendszerek Yízlkozmú-szolgáltatő á|tali - a vízikÖzműszolgáltatásról szoló 20]1. évi CCIX. törvény (tovóbbiakban: Vlrsztv.) 2 s 24. pont szerinti
1.

kozműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó települési tűzivíz biztosítás, továbbá a közműves
szennyvízelvezetés-éstisztítás üzemeltetése tárgyában bérleti üzemeltetési szerzódés jott létre.
2. Felek rendelkezései

2.1. AFelek rögzíti\ hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés v.(A) 1 és 2. ,,,Bérleti
díj" pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új v.(A) 1 - 5. pontot
léptetik hatályba.

v.(A) Bérleti díj

I. Az Ellátásért Felelős a Yízíközmú-szolgáItatő általi bérleti-üzemeltetési jog gyakorlása

ellenében bérleti díjra jogosult.

AzEllátásért Felelőst megillető bérleti díj éves mértékemegegyezik az aktuális vízdíjakban
és szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységbenmeghatározott fajlagos összeg és az éves

2.

felhasználói számlákban kiszámláuott vumennyiség és szennyvízmennyiség szorzatávaI.
3. A tárgyfelévet követő 60. napig a Yízlközmú-szolgáltatő adatot szolgáltat az EIIátásért
Felelős részérea tárgyfelévben értékesítettvíz és szennyvíz mennyiségérő1.

4. A tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékei:s azzal, hogy az Ellátásért Felelós a
Yu1közmú-szolgáItatő által a naptári felévet követő 60. napig szolgáltatott adatok
ismeretében állítjaki számláját 30 napos fizetési határidővel aYizkozmú-szolgáltatő részére.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján fizetendő bérleti díj összege
nem lehet magasabb a Hivatal által elismert és a miniszter á|tal megá|lapított szolgáltatási
díjban foglalt mértéknélazzal, hogy a bérleti díj nem okozhatja az vízközmű-üzemeltetési
5.

tevékenység veszteségét.

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V.(D) 9. pontjának
,,,vízikíjzmű_fejlesztésihozzájárulás'' hivatkozást, valamint azY (D) 15. pontját törlik és
helyette az a|ábbi rendelkezést léptetik hatályba.

V. (D) 15. víziközmű-fejlesztésihozzájárulás

megfizetésére,nyilvántartására vonatkozó

rendelkezések.

1. Felek rögzítk, hogy a Vksztv. 10 $ (1) bekezdése alap1án a vízközmú-fejlesztés
megvalósításáról azE||átásért Felelos köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksáv. 69.
$ (1) bekezdésében foglalt vízközmú-fejlesztési hozzájáru|ás jogosultja azEIIátásért Felelős.
2. AYizközmű-szolgá|tatő kijelenti, hogy a jelen szerződés alátrásával lemond a Vksáv. 69.
$ (1) és a Kormányrendelet 90 $ (1) bekezdésébenfoglalt azon jogáról, mely szerint a
vizIközmú-fejlesaési hozzé1árulást a Víziközmű-szolgáItatő részere köteles a Felhasználó
megfizetni.

3. A jelen szerződés a|ap1án az E|látásért Felelős a nem lakossági felhasználó Yízlközmuszolgáltatő felé bejelentett igénye szerint:
a) felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;

b)a vízkozmu-szolgáItatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás

áItala

kezdemé ny ezett bőv ité séért;

c) a v :zkö zmű- szo lgáltatás minő

sé g

ének általa igénye lt eme

lé se e set

ében ;

d) azuj bekötés megvalósításáért
a

Felhasználó felé jogosult számlát kiállítani, avízlközmú-fojlesztési hozzájárulást beszedni.

vízközmú-szolgáItatő a FelhasznáLő igényének teljesítése érdekébenszükséges - a
vizközmú-fejlesztési hozzájárulás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabáIyokban,
illetve a Yízközmú-szolgá|tatő Uzletszabá|yzatában meghatározott kötelezettségek
Felhaszná1ó általi teljesítésétkövetően a Felhasználó részéreátadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében,hogy a Felhasználő azEllátásért Felelős felé benyújtsa a
v izikö zmú- fej le s zt és i ho zzáj trulás sz áml áj ának ki á1 lít ás a érdekében

4.

A

:

a) a Felhaszná|ő igénybejelentésénekmásolatát a Vksztv. 69. $ (1) a-d megfelelő

pontjára hivatkozással;

b) a

hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentáció alapján

meghataro zott

t

v

ízigény számítását;

c)a}Yu1kozmú.szolgáltatóírásbeli,,hozzájárulásáta

közműfejlesztés

megvalósításához;

d) A

vízíkozmu-fejlesztésihozzájárulás mértékérea Yizközmű-szolgáltató

Felelős
mindenkor hatályos áijegyzéke alapján tett javaslatát azza\,hogy az Ellátásért
érvényesítése
foglalt
az 58l2OI3. (II.;7 ) sz. ró.many""''d"l"t 90. $ (3) bekezdésében
mellett avuikozmú_fejlesztési hozzájtru|ás összegét jogosult meghatározni.

5. AzE||átásért Felelos a V.(D)

15.4. pontban foglaltak teljesülése esetén 3 munkanapon belül

hely
megállapítja a vízlközmu-fejlesztési hozzájáru|ás összegét az adott felhasználási
részére
tekintetében, kiveti a víz]közmú-fejlesztési hozzájáru\ást, melyről a Felhaszná|ő
számlát állít ki.

6. Az EllátáSért Felelős a V.(D) 15.5. pont szerint kiállított számIa másolatát és annak
Ez alapján
megfizetésérő1 szóló írásbeli igazoLását aYulkozmú-szolgáItato részéremegktildi.
aiuíkozmú-szolgáltató jogoiult és köteles az igénye\t bekotést vagy kapacitás bővítést az
értesítéskézhezvételétkövető 30 naptári napon belül elvégezni'

7. Amennyiben a

Yízíközmű-szolgáltató

a V.(D) 15.4' a-c

pontjaira vonatkozóan

a szo\gáItatás igénybevétele a rendelkezésre álló kapacitás mértékéthárom
.g1íoa.i kávető honapban legalább O,2 m3lnap mértékben meghaladja, úgy köteles erről az

megál1apítjá, hogy

a töbtjlet
Ellátásért Felelőst irasban tájékoztatn annak érdekében,hogy a Felhasználő részére
A jelen
megtörténjen.
kivetése
kapacitáshoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztési llozzájárulás
és
pont szerint aYu1közmu-szo\gáItatő avíztközmű-fejlesztésihozzájárulás számlamásolata
felhasználási
annak befizetéséről szóló írásbeli igazo|ás birtokában a nyilvántartását az adott
hely tekintetében módo sítj a.

2.3. AFelek rögzítik,hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerzodés V(B)S. ,,első bekezdését
közös megegyezéssel törlik és az alábbi rendelkezés lép hatályba.
AYízIközmű-szolgáltatő a 3. pontban meghatározottak szerint ehégzett beavatkozásokat a
mindenkor hatályos árjegyzéie alapján, árjegyzéki besorolás hiányában pedig a teljes
90. napra
onkoltség + 3Y, árrést Í-artaImaző áron jogosult, a naptári félévelkövető hónaptó1,
szőIő fizátési határidőve]i azEI\átásért Felelős felé |eszámlázni.

a ,,tovább
2.4. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés V.(C)5.
új v(C)5.
alá'Jobi
az
helyette
és
bérbeadás jogu'i pontját közös megegyezéssel törlik
pontot répietik trateryna az azt kiivető alcímek (közutak, közterületek használatao
ieleslegessé váló víziközművek üzemeltetésből való kivonása) sorszámozásának
értelemszerű, folyamatos változtatásával.
Tovább bérbeadás joga
1) A Yiziközmű-szolgáltatót a Vksztv. 43. $ (4) bekezdés szerint megilleti az á|tala
joga oly módon,hogy az
üzemeltetésre átvett vuíkozmű-rendszerek kizárólagos hasznosítási
nem kor1átozhatja a jogszabályban foglalt vízközmú-szolgáltatási tevékenységre
áIlagát, a
meghatáro zottak té1jestilését,lt1"trr" az Íem veszé|yeztetheti az vízközmu-Vagyon
fo

lyamato s, biztonságo s ellát ást.

2) Az EllátáSért Fel"etős megerősíti azÍ a szándékát, hogy az üzemeltetett vagyontárgyak
hasznosításához I.nzzé4árul (különösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez,
reklámfelületek, területek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan a Yíziközmu'szo|gáltatő
bérbeadási szerződéseket kösson.

3)

A

korábbi víziközmu-szolgáItatő álta| megkötött bérleti szerződéseket a Yalközmíiszolgáltatő az adott település üzemeltetésének átvételétkövetoen, mint bérbe adő a sqát
nevében újraköti a bérbevevokkel (továbbiakban a je\en szerződésben a vagyonhasznosításra
vonatkozó pontban együttesen: Bérbevevő), amely esetben az Ellátásért Felelős - a jelen
szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában rögzitettek szerinti - hozzájáruIása

nem szükséges.

4) Abban az esetben' ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkező Bérbevevő
lép fel bérleti szándékkal a Yíz1közmii-szolgá|tatő felé' a Felek az alábbt rendelkezéseket
aka|mazzák;

4.I. ywíközmíi-szolgáltatő az adot Bérbevevovel megkötendo bérleti jogvíszony

zően B érbevevőtő l beérkezo szándéknyi|atkozat (igény) alapján
írásban tájéko ztatja az EIIátásért Felelő st.
4.2. AZ EllátáSért Felelős atájékoztatás alapján írásban megküldi a bérleti szerződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasító döntését a
Yuközmíi-szolgáltató részére.Amennyiben az Ellátásért Felelős a bérleti szerződés
megkötéséhez nem járulhozzá, köteles az elltasitás 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 Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszkoz (eszkozrendszer) műszaki
tartalma a településen hatályos Helyi ÉpítésiSzabá|yzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető módon lett
meghatározva.
c) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszet) a város
területén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.
Iétr ehozását megeló

4.3. Amennyiben a 4'2. pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belül az
Ellátásért Felelős nem értesítiaYuközmű-szolgáltatőt, a^. a Felek úgy tekintik, hogy
a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásért Felelős hozzájárú.

5. A Víziközmu-szolgáItatő a hasznosítás keretében a harmadik személyek által okozott
károkért azEllátásért Felelős trányába úgy felel, mintha azokatmagaokoztavolna.
6. Az Ellátásért Felelős tulajdonában á11ó vagyontárgyak bérleti jogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szolgáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
Ellátásért Felelősnek a bérleti jogviszonnyal összefi.iggően, atárgyéví bérleti díj 80 oÁ-ának
megfelelő összegben. Ezen jutalék elszámolási időszaka minden év január 1. és december 31.
napja közötti időszak.

7. AYíziközmű-szolgáItatő atárgy év december 20. napjáig értesítiazEllátásért Felelőst

arról, hogy a december 31-i teljesítésiidőpontra vonatkozóan, atárgy évet kovető ianuár 1. és
janutr 15-e közötti idoszakban történő kiállítással' a kiállításától számított 30 napos fizetési
határidővel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan állítson ki számlát a Yuikózmuszolgáltatő fe|é. Az értesítésrészletesen tartalmazza a szám|ázásához szükséges valamennyi
információt: Bérbevevő megnevezését' szerződésazonosítót, a bérbe adott vagyontárgy

megjelölését", a.szerződés tárgyévi időszakát, tarsa;lágunkat megillető nettó bérleti díjakat
illetve az azokbőI számított önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalékot.
3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Felek rögzítk, hogy jelen szetződés módosítást aYuközmu-Szolgáltatő tájékoztatás
végett megkrildi aMagyar Energetikai és Közmű- szabá|yozási Hivatalhoz.
3.2. A Felek rögzítk, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem
érintett rendelkezései továbbrais váhozatlan tartalommalhatályban maradnak.
Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,
helyb enhag yőlag kják a|á.

Kelt: Békéscsabao 2015.is$J}"!.r.lt'

Kelt: Sarkad 201,5.január
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JrC.a,H-i,

az Ellátásért Fe|elős részéről:
Dr. Mokán István

polgármester
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