
BÉRLETI_ÜzeurlrErÉsl szenzŐoÉs
1. sz. módosítása

m ely létrejött egyrész ről

Név: Szentes Város önkormányzata
cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 6'

adószám: 1 57 2692a-2-06
statiszti ka i szá mjel : 1 57 26920 -841 1 -321'06
tÖrzskonyvi azonosító szám: 7 26928
képviseli Szirbik lmre polgármester, mint vízikozmŰ,-tulajdonos, Ellátásért Felelős
(továbbiakban: Ellátásért Felelős)

valamint,

az ALFoLDvÍz Regionátis
Részvénytársaság
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék CégbírÓsága
adÓszám: 1 31 00887 -2-o4
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-1 14-04
bankszámlaszám: 1 0402609-260 1 7989-00000000'
m i nt Vízi közm ű-szolgá ltató (további a kba n : Vízi közm íi_szol gáltató)

továbbiakban egyÜttesen: Felek

kÖzÖtt az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

V í z i k ö z m íÍ - sz o l g á I tato Zártkörűen Múki5dő
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1. Előzmények r (i

1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttuk 2o13.05.30'napján az Ellátásért Felelős tulajdonában

állo víziközmű-rendszerek Víziközmű-szolgáltató általi - a vízikozmu-szolgáltatásrol szÓlÓ

2O11' évi CCIX. torvény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24' pont szerinti kozműves ivÓvízellátás

továbbá a kozm(jves szennyvízelvezetés-és ÍiszÍiÍás az ahhoz kapcsolodÓ teleptilési ttizivíz

biztosítás uzemeltetése tárgyában bérleti Üzemeltetési szerződés jött létre.

1.2' Afenti hivatkozott Üzemeltetési szerződés a Vksztv. rendelkezése a|apján a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé benyújtásra került

jóváhagyásra, amelyet a H ivatal a 227 31 2013. sz. határ ozatáv al jÓváhagyott.

2. Felek rendelkezései

2.1. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozot1 szerződés 8'6. ,,VÍziktjzmíj-
fejlesztésÍ hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések" pontját közos megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8.6.

pontot léptetik hatályba.

8.6. Vizikózmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések módosítása.
1. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztés
megvalósításárÓl az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksztv.

69 $ (1) bekezdésében foglalt víziközmú-fejlesztési hozzájárulás jogosultja az Ellátásért

Felelős.

2' A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásával lemond a Vksztv. 69.

$ (1) és a Kormányrendelet 90 s (1) bekezdésében fogla|fi azon jogárÓl, mely szerint a

víziközmú-fejlesztési hozzdjárulást a VíziközmŰ-szolgáltató részére köteles a FelhasználÓ

megfizetni.

3. A jelen szerződés alapján az Ellátásért Felelos a nem lakossági felhasználÓ VízikÖzmű-

szolgáltató felé bejelentett igénye szerint:

a) felhasználási helyen biztosítandÓ szolgáltatási kapacitásért;

b)a víziközmú-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa

kezde ményezett bővítéséét1;

c) a víziközmű_szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében;

d) az Új bekötés megvalósításáért :

a FelhasználÓ felé jogosult számlát kiállítani, a víziközmú-fejlesztési hozzájárulást beszedni.
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4. A víziközmij-szolgáltató a Felhasználó igényének teljesítése érdekében szükséges - a
víz|közmú-fejlesztési hozzá1árulás megfizetésén kívÜl eső minden más - a jogszabályokban,
illetve a Yíziközmu-szolgáltatÓ Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek
Felhasználó általi teljesítését követően a Felhasználó részére átadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a FelhasználÓ az Ellátásért Felelős felé benyújtsa
a v íziközmíj-fej lesztés i hozzájár ulás szá m l áj á n a k kiá l l ítá sa é rd e kébe n :

a) a Felhasználó igénybejelentésének másolatát a Vksztv. 69. s (1) a_d megfelelő
pontjára hivatkozással ;

b) a hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentácló alapján
meghatározott vízigény szám ítását;

c) a YÍziközmű-szolgáltatÓ írásbeli hozzá1árulását a közműfejlesztés
megvalósításához;

d) A víziközmŰ-fejlesztési hozzdjárulás mértékére a Víziközmű-szolgáItató
mindenkor hatályos árjegyzéke alapján tett javaslatát azzal, hogy az Ellátásért
Felelős az 5812013. (ll'27.) sz. Kormányrendelet 90. s (3) bekezdésében foglalt
érvényesítése mellett a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Összegét jogosult
meghatározni.

5. Az Ellátásért Felelős a 8.6.4. pontban foglaltak teljesülése esetén 3 munkanapon belul
megállapítja a vízíközmíi-fejlesztési hozzdjárulás összegét az adott felhasználási hely
tekintetében, kiveti a viziközmű-fejlesztési hozzájárulást, melyről a FelhasználÓ részére
számlát állít ki.

6. Az Ellátásért Felelős a 8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetésérőI szÓló írásbeli igazolását a Yíziközmű-szolgáltatÓ részére megküldi. Ez
alapján a Víziközmű-szolgáltatÓ jogosult és köteles az igényelt bekötést vagy kapacitás
bővítést az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belÜl elvégezni'

7' Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre álló kapacitás mértékét három egyrnást
kÖvető hónapban legalább 0,2 m3lnap mértékben meghaladja, úgy köteles errol az Ellátásért
Felelőst Írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet
kapacitáshoz kapcsolÓdó víziközmű-fejlesztési hozzí1árulás kivetése megtörténjen. A jelen
pont szerint aVízikozmű-szolgáltató a vÍziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és
annak befizetéséről szóIó írásbeli igazolás birtokában a nyilvántartását az adott felhasználási
hely tekintetében mÓdosítja'
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2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.9. 
",Á

hibaelhárítással ősszefí'iggő értéknövelő felujÍtásokra vonatkozo rendelkezések'' 7.

pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 7. pontot léptetik hatályba.

7. A VÍzikÖzmű-szolgáltatÓ a 8.9. pontban meghatározottak szerint elvégzett
beavatkozásokat a mindenkor hatályos árjegyzéke alapján, árjegyzéki besorolás hiányában
pedig a teljes önköltség + 3% árrést tartalmazó áron jogosult, a naptári félével követő
hónaptól, 90. napra szÓló fizetési határidőv el az Éllátásér1 Felelős felé leszám lázni' 

.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az1.1. pontban hivatkozott szerződés 8.12. a ,,Víziktizrnű-
vagyonnal folytatott vízikiizmű-szolgáltatáson kívüIi vállalkozási tevékenység"
pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi írj 8'12. pontot léptetik
hatályba.

8.12. Víziközmű-Vagyonnal folytatott víziközmű_szoIgáttatáson kívüli vállatkozásÍ
tevékenység

1) A Víziközmű-szolgáltatÓt a Vksztv. 43. s (4) bekezdés szerint megilleti az általa
üzemeltetésre átvett vizíközmŰ-rendszerek kizárólagos hasznosÍtási joga oly módorr, hogy
az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmii-szolgáltatási tevékenységre
meghatározottak teljesÜlését, illetve az nem veszélyeztetheti az víziközmŰ-Vagyon állagát, a
folyamatos, biztonságos ellátást'

2) Az Ellátásért Felelós megerősíti azt a szándékát, hogy az Üzemeltetett vagyontárgyak
hasznosításához hozzájárul (kÚlönösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez,
reklámfelÜletek, teruletek stb. bérbeadásához) ós erre vonatkozóan aYíziközrnű-szolgáltató
bérbeadási szerzódéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szolgáltató által megkötött bérleti szerződéseket a VíziközmŰ-
szolgáltató az adott telepÜlés Üzemeltetésének átvételét követően, 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
rÖgzítettek szerinti _ hozzqárulása nem szÜkséges'

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nern rendelkező Bérbevevo
lép fei bérleti szándékkal a Víziközmű-szolgáltató felé, a Felek az alábbi rendelkezéseket
alkalmazzák:
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a.1. Vízikdzmú-szolgáltatő az adott BérbeveVővel megkötendő bérleti jogviszony

létrehozását rnegelőzően Bérbevevőtől beérkezo szándéknyilatkozat (igény) alapján

írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst'

4.2. Az Ellátásért Felelős ata1ékoztatás alapján írásban megkÜldi a bérleti szerződés

létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasítÓ döntésót a

VÍziközmű-szolgáltatÓ részére' Amennyiben azEllátásért Felelos a bérleti szerzódés

megkÖtéséhez nem járul hozzá, kÖteles az elutasítás okát megjelÖlni az alábbi

indokok valamelyikére való hivatkozással:

a) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki

tartalma e|lentétes a telepÜlés városképét rögzítő rendelettel Vagy a
műszaki tartalom utközik a rendeletben foglaltakkal'

b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki

tártatma a településen hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglalt

rendelkezésekbe ütközik vagY azzal össze nem egyeztethető módon leit

meghatározva.

c) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) a város
terÜletén működő egyéb műszaki berendezések működését zavarja.

4.3. Amennyiben a 4.2' pontban rögzített döntéséről 40 napos határidőn belÜl az

Ellátásért Felelős nem értesíti aVízlközmű-szolgáltatÓt, azt a Felek úgy tekintik, hogy

a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásért Felelős hozzá]árul'

5' A Vízikö zmú-szo|gáltató a hasznosítás keretében a harmadik személyek által okozott

károkért az Ellátásért Felelős irányába Úgy felel, mintha azokat maga okozta volna.

6' Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló vagyontárgyak bérleti jogviszony keretében történő

hasznosítása esetén a Yízlközmű_szolgáltatÓ éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az

Ellátásér1 Felelosnek a bérleti jogviszonnyal összefüggoen, a tárgyévi bérleti díj 80 o/a-ának

megfelelő összegben ' Ezenjutalék elszámolási időszaka minden év január 1' és december

3'1. napja közötti időszak.

7. A Víziközmű-szolgáltató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az Ellátásért Felelőst

arról, hogy a december 31-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 értesítés részletesen tartalmazza a számlázásához

szÜkséges valamennyi információt: Bérbevevő megnevezését, szerződésazonosítÓt, a bérbe

adott vagyontárgy megjelölését, a szerződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megillető

nettÓ bérleti díjakat illetve az azokbÓt számított Önkormányzatot n'legillető

vagyonhasznosítási jutalékot'
ip



3. Egyéb rendelkezések 'l

3.1. A jelen szerződésmÓdosÍtást a Víziközmű_szolgáltatásrÓl szÓlo 2011. évi CCIX. torvény

22. s (1) bekezdése alapján jÓváhagyás végett aYíziközmű-Szolgáltató előterjeszti a Nlagyar

Energeti kai és Közm ű- szabály ozási H ivatal hoz.

3.2. 
^ 

Felek rÖgzítik, hogy az 1.1' pontban hivatkozott szerződés jelen mÓdosítással nem

érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak'

Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt,

helybenhagyÓlag írják alá.

Kelt: Békéscsaba, 2o1 5.. 9.4... }}.'. Kelt: Szentes, 2015. január 15"

,1r,iSs"811".
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l.V'
az Ellátásért Felelős részéről:

ii 1r

,|.

Gyula vezérigazgató
ALFöLovíz zÍl.

5600 Békéscsaba. Dobozi Úl 5. s2

Szirbik lmre
polgármesten

Pénzügyi el!enjegyzés:

Szentes, 2015.január 14.

Hajdúné Bánfi llona
Pénzügyi ellenjegyző

Szentes! Közös onkormányzati Hivatal
Számviteli és Tervezési lroda
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felek aláírásai:
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