BÉRLETI.ÜzeuelrerÉslszenzŐoÉs
1. sz. módosítása

mely létrejött egyré szről
Név: Szatymaz Község önkorm ányzata
cím: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
adószám : 1 57 267 24-2-06
statisztikai számje| : 1 57 267 24-841 1 -321 -06
törzskönyvi azonosító szám: 7 267 20
képvise|i Dr. Kormányos Lász|ó Péter po|gármester, mint vízikozmú-tu |ajd onos,
Fe|elős (továbbiakban: E||átásért Fe|e|ős)

E

|

|átásért

valamint.

az ALFoLDvlz

RegionáIis

Részvénytársaság
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba,Dobozi

Víz i k özm ű. sz

o Ig

között

ltató

út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyi|vántartó Bíróság: Gyu|ai Törvényszék Cégbírisága
adószám : 13100887 -2-04
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600.,l 14-04
ba n kszá m |aszá m : 1 0402609.260 17 989-00000000'
m nt Vízi kö zmú-szo|gá|tató (tová b b a k ba n : Y iziközmű.szo|
továbbiakban együttesen: Felek
i

á

i

az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|tételekke|.

g á

ltató)

Zártköríien

Míiki5dő

í' Előzmények

közöttÜk 2013.05.31 napján az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában
á||i víziközmű-rendszerek Víziközmű-szo|gáltató á|ta|i - a vízikozmű-szolgáltatásril sziló
2011. évi CCIX' torvény (továbbiakban: Vksztv.) 2 s 24. pont szerinti kozműves ivovízellátás
ahhoz kapcsotidi tetept)tési tuzivíz biztosítás üzemeltetése tárgyában bérleti
üzeme|tetési szerződés jött |étre.
1.1.

A Fe|ek rögzítik, hogy

az

1.2. A fenti hivatkozott üzeme|tetési szeződés a Vksztv. rendelkezése a|apján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivata| (továbbiakban: Hivata|) fe|é benyújtásra kerÜlt
jóváhagyásra, a me|yet a H ivata| a 7 1 1201 4.sz' határozatáva| jóváhagyta.
2. Felek rende|kezései

2.1. A Felek rögzítik, hogy az í.1. pontban hivatkozott szerződés 8.6. ,,VÍziközmíifejtesztési hozzájárulás megfizetésére,nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseK,
pontiát közös megegyezésse| törllk és helyette az alábbi új 8.6. pontot |éptetik
hatáIyba.

8.6. Yiziközmíi.fej|esztési hozzáiáru|ás megflzetésére,nyilvántartására vonatkozó
rendeI kezések módosítása.

1. Fe|ek rögzítik, hogy a Vksztv' 10 s (1) bekezdése a|apján a víziközmű-fej|esztés
megva|isításáró| az E||átásért Fe|e|ős köteles gondoskodni, ennek megfe|e|ően a Vksztv.
69. s (1) bekezdésében fog|alt víziktzmú-fej|esztési hozzí1áru|ás jogosu|tja az E|látásért
Felelos.

2. AYíziközmű-szo|gá|tató k1elenti, hogy a je|en szerződés a|áírásával |emond a Vksztv. 69.
$ (1) és a Kormányrende|et 90 s (1) bekezdésébenfog|alt azon jogáró|' me|y szerint a
vÍziközmú-fej|esztési hozzdjáru|ást a Víziközmú-szo|gáltató részéreköte|es a Fe|haszná|ó
megfizetni.

3. A je|en szerződés a|apján az E||átásért Fe|e|os a nem |akossági fe|haszná|ó Yízlközmíjszo|gá|tató fe|é beje|entett igénye szerint.

a) felhaszná|ási heIyen biztosítandó szo|gáltatási kapacitásért;

b)a vÍziközmú-szoIgá|tatásba bekapcso|t ingat|anhoz biztosított kapacitás
kezdeményezett bővítéséért;
c) a vizlközm ű-szo|g á|tatás

m

i

nőségének á|ta|a igénye|t eme|ése esetében

d) azÚj bekötés megva|ósításáért

;

á|tala

a Felhaszná|ó fe|é jogosu|t számlát kiá||ítani, avíziközmű-fej|esztési hozzájáru|ást
beszedni.

4. A víziközmíi-szo|gáltató a Felhasználó igényének te|jesítése érdekébenszükséges a
víziközmŰ-fej|esztési hozzdjáru|ás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabá|yokban,
iIletve a YiziközmŰ-szoIgáltató Üz|etszabá|yzatában meghatározott köteIezettségek
Fe|használó á|talí te|jesítésétkövetően a Fe|haszná|ó részéreátadja az a|ábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fe|haszná|ő az E||átásért Fe|e|ős fe|é
benyÚjtsa
a v íziközmű-fej |esztés i hozzí1árulás szá m |ájának kiá ítása é rdeké be n
| |

:

a) a Fe|haszná|ó igénybejelentésénekmáso|atát a Vksztv. 69.
pontjára

b)

h

ivatkozássa|

s

(1) a-d megfe|e|ő

;

a

hatá|yos jogszabályoknak megfele|ő műszaki tervdokumentáció a|apján
meghatározott vízigényszám ítását;

c) a

Víziközm(j-szo|gáltató

megva|ósításához',

írásbe|i hozzájáru|ását

a

közműfejlesztés

d) A

víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás mértékérea Yíziközmű-szo|gáltató
mindenkor hatá|yos árjegyzéke a|apján tett javas|atát aza|, hogy az E||átásért
Fe|e|ős az 58l2o13. (||.27,) sz. Kormányrende|et 90'
s (3) bekezdésébenfog|a|t
érvényesítése
me||ett a víziközmŰ-fejlesztési hozzájáru|ás osszegét jogosu|t
meghatározni.

5' Az E||átásért Fe|e|ős a 8.6'4. pontban fog|altak te|jesü|ése esetén 3 munkanapon be|ü|
megállapítja a víziközmű-fej|esztési hozzájáru|ás összegét az adott fe|haszná|ási
he|y
tekintetében, kiveti a víziközmű-fej|esztési hozzdjárulást, me|yrő| a Fe|használó
részére
szám|át á||ít ki.

6. Az. El|átásért Fe|e|ős a 8.6.5. pont szerint

kiá||ított szám|a máso|atát és annak
megfizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ását a Yíziközmű-szo|gá|tató részéremegkü|di.
Ez
a|apján a Viziközmű-szo|gá|tató jogosu|t és köteles az igényelt bekotést vagy
kapacitás
bővítést az értesítéskézhezvéte|étkövető 30 naptári napon be|ü| e|végezni.

7. Amennyiben a Yiziközmű-szo|gá|tati

a 8'6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szo|gá|tatás igénybevéte|e a rende|kezésre álli kapacitás mértékéthárom
egymást
követő hónapban |ega|ább O,2 m3lnap mértékben meghaladja, Úgy kÖteles
errő| az E|látásért
Fe|e|őst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhaszná|ó részérea
több|et
kapacitáshoz kapcso|ódóviziközmű-fej|esztésihozzájárulás kivetése megtörténjen.
A je|en
pont szerint aVíziközmű-szo|gáltató a víziközmŰ-fej|esztési hozzőjáru|ás
szám|amáso|ata és
annak befizetésérő| szó|ó írásbe|i igazo|ás birtokában a nyi|vántartását az adott fe|haszná|ási
3

he|y tekintetében

2,2.

A Felek

midosítja.

rögzítlk, hogy

az 1.1.

pontban hivatkozott szerződés 8.9. ,A

hibaelhárítássaí ősszefüggő értéknövelő fel(tjításokra vonatkoző rendelkezések,, 7.
pontját közös megegyezésseI törlik és helyette az aIábbi új 7. pontot léptetlk hatályba.
Víziközmű-szo|gá|tató a 8'9. pontban meghatározottak szerint e|végzett
beavatkozásokat a mindenkor hatá|yos árjegyzéke aIapján, árjegyzéki besorolás hiányában
pedig a te|jes önkö|tség + 3o/o árrést tarta|mazó áron jogosu|t, a naptári fé|éve|követő
7

' A

hónaptó|, 90. napra szóló fizetési határidőve| azE||átásért Fele|ős fe|é |eszám|ázni.

A FeIek rögzítik, hogy az í.í.pontban hivatkozottszerződés 8.12. a,,VíziközmíÍ.
vagyonnal folytatott víziközmű.szolgáltatáson kíviili vállalkozási tevékenység,,pontját

2.3.

közös

megegyezésse| tör|ik és helyette az a|ábbi új 8.12. pontot Iéptetik hatályba.

8.12. Víziközmű.vagyonnaI folytatott víziközmíi.szolgá|tatáson kívüli vállalkozási
tevékenység

A

s

(4) bekezdés szerint megi||eti az á|ta|a
Víziközmű-szo|gá|tatót a Vksztv' 43'
üzeme|tetésre átvett viziközmŰ-rendszerek kizáró|agos hasznosítási joga o|y módon, hogy
az. nem kor|átozhatja a jogszabá|yban fog|a|t vÍziközmŰ-szo|gá|tatási tevékenységre
meghatározottak te|jesü|ését,i||etve az nem veszé|yeztetheti azvízikozmű-vagyon á||agát, a
fo|yamatos, biztonságos e||átást.
1)

Pz

a

szándékát, hogy az üzeme|tetett vagyontárgyak
víztornyon antennák e|he|yezéséhez,
hasznosításához hozzájáru| (kü|önösen
rek|ámfe|ü|etek, terü|etek stb. bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYíziközmű-szo|gáltató
bérbeadási szerződéseket kössön.

2)

E||átásért Fe|e|ős megerősíti azt

a

A korábbi víziközmű-szo|gá|tató á|tal megkötött bér|eti szerződéseket a Víz|közmŰszo|gáltató az adott te|epÜ|és Üzeme|tetésének átvéte|ét követően, mint bérbeadó a saját
3)

bérbevevőkke| (továbbiakban a jelen szerződésben a
vagyonhasznosÍtásra vonatkozó pontban együttesen. Bérbevevő), ameIy esetben az
E|látásért Felelős a je|en szeződés vagyonhasznosítási pontjának 4. a|pontjában

nevében újraköti

a

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 Yiziközmű-szo|gá|tató felé, a Fe|ek az a|ábbi rendelkezéseket
a|ka|mazzák''

jogviszony
4.1. Víziközmű-szo|gá|tato az adott Bérbevevőve| megkötendő bér|eti
(igény) a|apján
|étrehozását mege|őzően Bérbevevőtől beérkező szándéknyi|atkozat
írásban tájékoztatja az E||átásért Fe|e|őst'

4.2' AzEllátásért Fe|elős atőjékoztatás alapján írásban megkü|di a

bér|eti szerződés

döntését a
|étrehozásával kapcso|atos hozzájáru|ását vagy eset|egesen e|utasító
szerződés
Víziközmű-szolgáltató részére.Amennyiben azE||átásért Fe|elós a bér|eti
az a|ábbi
megjelö|ni
megkötéséhez nem járu| hozzá, köteles az e|utasítás okát
indokok valame|yikére va|ó hivatkozássa|:

a) a Bérbevevő á|ta| e|he|yezni kívánt eszköz (eszközrend|zer) műszaki
tartalma ellentétes a te|epülés városképétrögzítő rende|ette| Vagy a
műszakitarta|omütközikarendeletbenfog|a|takka|.

b) a Bérbevevő á|ta| e|helyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
Szabá|yzatban fog|a|t
tartalma a telepÜ|ésen hatályos
-azzalHe|yi Építési
össze nem egyeztethető módon |ett
rende|kezésekbe ütközik vagy
meghatározva.

c) a Bérbevevő á|tal e|he|yezni kívánt .eszköz (eszközrendszer) a város
zavarja.

terü|etén működő egyéb múszaki berendezések működését

be|ü| az
4.3. Amennyibe n a 4.2' pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn
tekintik, hogy
Ellátásért Fe|e|ős nem értesíti aYiziközmű-szo|gáltatót, azt a Fe|ek úgy
a bé r|eti jogviszo ny |étrehozásá hoz az E látásé rt Fe|e| ős hozzájáru|'
I

á|ta| okozott
Víziközmű-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik szemé|yek
okozta vo|na.
károkért az E||átásért Fe|e|ős irányába úgy fe|e|, mintha azokat maga

5.

A

történő

Az E||átásért Fe|e|ős tu|ajdonában á||ó vagyontárgyak bér|etijogviszony keretében
jutalékot Íizet az
hasznosítása esetén a Yíziközmű-szo|gá|tató éves vagyonhasznosítási
bér|eti díj 80 o/o-ának
El|átásért Fe|elosnek a bérleti jogviszonnya| összefüggően, a tárgyévi
év január 1. és december
megfe|elő összegben . Ezenjuta|ék e|számo|ási időszaka minden

6.

31. napja közötti

időszak.

az E||átásért Fe|e|őst
7. A Víziközmű-szo|gá|tató a tárgy év december 20. napjáig értesíti
a tárgy évet követő január 1.
arról, hogy a decemúer 31-i te|jesítési időpontra vonatkozőan,
30 napos
és január 15-e közötti időszakban történő kiá||ítássa|, a kiá||ításátó| számított
a
ki
szám|át
fizetési határidovel a vagyonhasznosítási jutalékra vonatkozóan á||ítson
szám|ázásához
Víziközmű-szo|gá|tató felé. Pe. értesítésrész|etesen tarÍa|mazza
a bérbe
szükséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szeződésazonosítót,
megi||ető
társaságunkat
adott vagyontárgy megje|ö|és ét, a szerződés tárgyévi időszakát,

a

nettó bér|eti díjakat i||etve

az

azokbó| számított önkormányzatot

vagyonhasznosítási juta|ékot.

5

megi||etó

T
3. Egyéb rende|kezések
törvény
3.1. A je|en szeződésmódosítást aViz|közmű-szo|gá|tatásról sző|ő2011' évi CC|X.
Magyar
22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett a Víziközmű.Szo|gá|tató e|őter1eszti a
E ne rgetikai és Közm ű -szabá|y ozási H ivatal hoz.

3,2' A Fe|ek rögzítik, hogy az 1.1' pontban hivatkozott szerződés je|en módosítással nem
érintett rende|kezései továbbra is vá|tozat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak.

Jelen Szerződést a Felek elo|vasás után, mint akaratukkal mindenne|

megegyezőt,

he|ybenhagyó|ag íriák a|á.

Kelt: ..........!......, 2014.

KeIt: Békéscsaba, 2014...9s..J.Y...

a Vízl közm ű.szol gáltató részérőI :
Dr. csák Gyu|a vezérigazgató

az El|átáséÉ FeIelős részérő|:
Dr. Kormányos Lász|ó Péter
poIgármester
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