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cím: 6411 Zsana, Kossuth u. 3.

adószám : 1 57 25022-2-03
statisztikai számjel : 1 57 25022-841 1 -321 -03
törzskÖnyvi azonosító szám: 725020
képviseli Visnyei Miklós polgármester, mint
(továbbiakban: Ellátásért Felelós)
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valamint,

az ALFöLDVÍZ Regionátis Víziközmíi-szolgáttató Zártktjríien Míiködő
Részvénytársaság
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám'. 04- 1 0-00 1 580
nyi lvántartó Bíróság : Gyulai Törvényszék Cég bírósága
adószám: 13100887 -2-04
statisztikai számjel: 1 31 00887-3600-'1 14-04
ba n kszá m l aszám. 1 0402609-260 1 7989-00000000,
m i nt Víz i kö zmű- szolgáltatÓ (tová b b i a k ba n : Y iziközmű_szo l g á !tató)
továbbiakban egyÜttesen: FeIek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

v íz|közmíj-t u l aj d o n os,
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í. Előzmények
1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttÜk 2013.05.30 napján az Ellátásért Felelős tulajdonában
álló víziközmű-rendszerek YiziközmŰ-szolgáltató általi - a víziközmű-szolgáltatásrÓl szolÓ
2011' évi CCIX. töruény (továbbiakban: Vksztv.) 2. s 24. pont szerinti kozműves ivÓvízellátás
az ahhoz kapcsolÓdÓ teleptilési tűzivíz biztosítás Üzemeltetése tárgyában bérleti
Üzemeltetési szerződés jött létre.

1.2. A fenti hivatkozott üzemeltetési szerzodés a Vksztv. rendelkezése
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé
jÓváhagyásra, amelyet a Hivatal a 7212014.sz. határozatával jóváhagyta'

2. FeIek rende!kezései

2.1. A FeIek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hlvatkozott szerződés
fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
pontját közös megegyezéssel törllk és helyette az alábbi új 8.6.
hatá!yba.

alapján a Magyar
benyújtásra kerÜlt

8.6. ,,VÍziközmű-
rendelkezéseld'
pontot léptetik

8.6. Yíziközmíi-fejIesztési hozzájáruIás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó
rendel kezések módosítása.
1. Felek rögzítík, hogy a Vksztv. 10 s (1) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztés
megvalósításárÓl az Ellátásért Felelős köteles gondoskodni, ennek megfelelően a Vksztv'
69' s (1) bekezdésében foglalt víziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás jogosultja az Ellátásért
Felelős.

2. AVíztközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásával lemond a Vksztv. 69'
$ (1) és a Kormányrendelet 90 s (1) bekezdésében foglalt azon jogáról, mely szerint a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmű-szolgáltató részére köteles a FelhasználÓ
megfizetni.

3. A jelen szerződés alapján az Ellátásért Felelős a nem lakossági felhasználó Víziközmű-
szolgáltató felé bejelentett igénye szerint:

a) felhasználási helyen biztosítandÓ szolgáltatási kapacitásért;

b)a vizikÖzmŰ-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa
kezdeményezett bóvítéséért;

c) a vizlközm ű-szol gáltatás m i nőségének általa igényelt emelése esetében ;

d) az új bekÖtés megvalÓsításáért



a Felhasználó felé jogosult számlát kiállítani, a víz|közmű-fejlesztési hozzdjárulást beszedni.

4. A víziközmíj-szolgáltató a Felhasználó igényének teljesítése érdekében szükséges - a
vizikozmŰ-fejlesztési hozzájárulás megfizetésén kívül eső minden más - a jogszabályokban,
illetve a VíziközmŰ-szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségek
Felhasználó általi teljesítését követóen a FelhasználÓ részére átadja az alábbi
dokumentumokat annak érdekében, hogy a Felhasználő az Ellátásért Felelós felé benyÚjtsa
a vÍzikozmű-fej lesztés i hozzájárulás szá m láj á na k ki ál l ítása é rdeké be n :

a) a FelhasználÓ igénybejelentésének másolatát a Vksztv.69 s (1) a-d megfelelő
pontj ára hivatkozássa l ;

b) a hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki tervdokumentáció alapján
meg határo zott vízigény szá m ítását ;

c) a VizikozmŰ-szolgáltató írásbeli hozzdjárulását
megvalÓsításához;

a közmŰfejlesztés

d) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékére a ViziközmŰ-szolgáltató
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 viziközmű-fejlesztési hozzdjárulás összegét jogosult
meghatározni.

5. Az Ellátásért Felelős a 8'6.4. pontban foglaltak teljesÜlése esetén 3 munkanapon belül
megállapítja a víziközmti-fejlesztési hozzájárulás összegét az adott felhasználási hely
tekintetében, kiveti a viziközmű-fejlesztési hozzájárulást, melyről a Felhasználó részére
számlát állít ki.

6. pc' Ellátásért Felelős a 8.6.5. pont szerint kiállított számla másolatát és annak
megfizetéséről 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 belul elvégezni.

7. Amennyiben a Vízlközmű-szolgáltató a 8.6.4. pont a-c pontjaira vonatkozóan megállapítja,
hogy a szolgáltatás igénybevétele a rendelkezésre álló kapacitás mértékét három egymást
követő hónapban legalább 0,2 m3/nap mértékben meghaladja, úgy köteles erről az Ellátásért
Felelőst írásban tájékoztatni annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a többlet
kapacitáshoz kapcsolódo víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetése megtörténjen. A jelen
pont szerint aVíziközmtÍ-szolgáltatÓ a viziközmŰ-fejlesztési hozzájárulás számlamásolata és
annak befizetéséről szóló írásbeli igazolás bírtokában a nyilvántartását az adott felhasználási
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hely tekintetében módosítja.

2.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 8'9' "A
hÍbaethárítássaí őisz efüggő értéknövelő felújÍtásokra vonatkozó rendelkezések" 7'

pontját közös megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új7. pontot !éptetik 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 + 3o/o árrést tartalmazÓ áron jogosult, a naptári félével követő

hónaptól, 90. napra szőlő fizetési határidővel az Ellátásért Felelős felé |eszámlázni.

2.3. A Felek rögzítik, hogy az í.í. pontban hivatkozott szerződés 8.í2' a ,,VízÍközmíi-

vagyonnal fotytatott víziközmíÍ-szolgáItatáson kívÍitÍ váttalkozási tevékenység" pontját

rtiitis megegyezéssel törlik és helyette az alábbi új 8-'l2. pontot léptetik hatályba'

8.12. Víziközmű_vagyonnal folytatott víziközmíi-szolgáItatáson kívüli vállalkozási

tevékenység

1) A Víziközmű-szolgáltatÓt a Vksztv. 43. s () bekezdés szerint megilleti az általa

üzemeltetésre átvett víziközmű-rendszerek kizárólagos hasznosítási joga oly módon' hogy

az nem korlátozhatja a jogszabályban foglalt víziközmú-szolgáltatási tevékenységre

meghatározottak teljesülését, illetve aznem veszélyeztetheti azvíztközmű-vagyon állagát, a

folyamatos' biztonságos ellátást.

2) Fz Ellátásért Felelős megerősíti azt a szándékát, hogy az üzemeltetett vagyontárgyak

hasznosításához hozzá!árul (kÜlönösen a víztornyon antennák elhelyezéséhez'

reklámfelÜletek, terltletek stb' bérbeadásához) és erre vonatkozóan aYiz|közmű-szolgáltatÓ

bérbeadási szerzódéseket kössön.

3) A korábbi víziközmű-szolgáltatÓ által megkötött bér|eti szerződéseket a Yíz|közmŰ-

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 Felelos a jelen szerződés vagyonhasznosítási pontjának 4. alpontjában

rögzítettek szerinti _ hozzájárulása nem szükséges'

4) Abban az esetben, ha egy új, korábban bérleti jogviszonnyal nem rendelkező Bérbevevő

lép fel bérleti szándékkal aYíziközmű-szolgáltatÓ felé, a Felek az alábbi rendelkezéseket

alkalmazzák'. {l;
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4.1. Víziközmű-szolgáltatő az adott Bérbevevővel megkötendő bérleti jogviszony
létrehozását megelőzően Bérbevevőtől beérkező szándéknyilatkozat (igény) alapján
írásban tájékoztatja az Ellátásért Felelőst.

4.2. pE Ellátásért Felelős atájékoztatás alapján írásban megkÜldi a bérleti szeződés
létrehozásával kapcsolatos hozzájárulását vagy esetlegesen elutasító döntését a
VíziközmŰ_szolgáltatÓ részére. Amennyiben az Ellátásért Felelos a bérleti szerződés
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 ellentétes a telepÜlés városképét rögzító rendelettel Vagy a
műszaki tartalom ütközik a rendeletben foglaltakkal.

b) a Bérbevevő által elhelyezni kívánt eszköz (eszközrendszer) műszaki
tartalma a telepÜlésen hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglalt
rendelkezésekbe ütközik vagy azzal össze nem egyeztethető módon lett
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 aYíziközmű-szolgáltatit, azt a Felek úgy tekintik, hogy
a bérleti jogviszony létrehozásához az Ellátásért Felelős hozzdjárul.

5. A Víziközmű-szolgáltatÓ 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 bérletijogviszony keretében történő
hasznosítása esetén a Yiziközmű-szolgáltató éves vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
Ellátásért Felelősnek a bérleti jogviszonnyal összefÜggően, a tárgyévi bérleti díj 80 o/o-ának

megfelelő összegben. Ezen jutalék elszámolás| időszaka minden év január 1. és december
31' napja közötti időszak'

7. A Víziközmii-szolgáltató a tárgy év december 20. napjáig értesíti az Ellátásért Felelost
arról, hogy a december 3'1-i teljesítési időpontra vonatkozoan, a tárgy évet kovető 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, szerzodésazonosítÓt, a bérbe
adott vagyontárgy megjelölését, a szeződés tárgyévi időszakát, társaságunkat megillető
nettÓ bérleti díjakat illetve az azokbÓl számított önkormányzatot megillető
vagyonhasznosítási jutalékot.
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3. Egyéb rendelkezések
3.1. A jelen szerződésmódosítást aYiziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

22. s (1) bekezdése alapján jóváhagyás végett aYíziközmű-Szolgáltató előterjeszti a Magyar

Energeti ka i és Közm ű -szabály ozás i H ivatal hoz'

3'2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1' pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem

érintett rendelkezéseitovábbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

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

helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Békéscsaba, 2o1 4. .9.&....'.1.Y. :. xelt: .?.lS-\*Q :,., 201 4...e.$...,t t.....

\:.L*
a Vízi közmíi-szolgáltató részéről :

Dr. Gsák Gyula vezérigazgató

AtFÓtovÍz zrt.
'ó00 Békéscsaba, Dobozi Út 5. sz

tL"ld tlh,w^,^Y

az Ellátásért

s
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Zsana onkorm rán yzata Képvi selő -testiil ete
l-1912014. sz.

Készült: Zsarta onkormányzata
jegyzőkönyvéből

(Kihag,,va a kihaglandókat)

116/2014.(1X.09.) Kr

KIVONAT

Kepviselő-testtiletének 20| 4. szeptember 9-én megtartott ülése

Döntés az Alföldv íz Zrt.-v e| kötött b érleti_íizemeltetési szerző d é s módo sításá ról

]. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az Alfi)ldvíz Zrt.-vet tíötött bérleti-
üzemeltetési szerződés ]. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóva-
hagfia.

2' A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírásá-
ra.

Határidő: azonnal
Felelős : Visnyei Miklós polgórmester

Értesül:
I. Yisnyei Miklós polgórmester
2. Alfi)ldvíz Zrt
3. Irattár

(Kihagva a kihagtandóka,

Visnyei Miklós sk.
polgármester

Kivonat hiteléül, 20t4. szeptember 1 1.

Hatúrozat:

Dr. Horváth-Fodor Judit sk.
jegyző
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