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Szerződés 

 

 

mely létrejött a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és 

csatornahasználat szolgáltatási keretének víziközmű-fejlesztési hozzájárulással történő 

biztosítására a 2011. évi CCIX törvény, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján. 

 

Vállalkozó megnevezése:  ………………………………………………………….…………... 

Gazdasági célú tevékenység: ………………………………………………………………........ 

Székhelye: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………… 

Adószáma: …………………………         E-mail címe: ……………………………………..… 

 

a továbbiakban, mint Felhasználó és a 

 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., a továbbiakban – a Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 522/2014 (VII.25.) határozata alapján - 

Jogosult az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. A Felhasználó a …………………………………………………………….………cím 

…………..…Hrsz. alatt lévő saját tulajdonú, vagy bérlet ingatlanon folytatott saját 

vállalkozású ipari, kereskedői, szolgáltató tevékenységéhez szükséges napi maximális 

vízigényét  (és ennek megfelelő szennyvízelvezetési igényét) az alábbiakban jelenti be: 

 Fogyasztási keret igény (felhasználható kvóta ) :  új igény  / többlet igény 

Szolgáltatás jellege Mennyiség m3 / nap 

 Összesen igényelt 

fogyasztási keret 

Jelenlegi fogyasztási 

keret ** 

Többlet fogyasztási 

keret** 

Ivóvízellátás    

Szennyvízelvezetés- 

és tisztítás 

   

** Csak többlet igény esetén kell kitölteni.   

 

 Szerződés száma:……………….. 
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2. A fentiekben megjelölt fogyasztási keret biztosítására a Felhasználó vállalja, hogy 

 

Fogyasztási keret 

<igényelt f. keret> m3/nap  Ivóvízellátás Ft 

 ÁFA ….% Ft 

 Összesen: Ft 

 

Fogyasztási keret 

<igényelt f. keret> m3/nap Szennyvízelvezetés- 

és tisztítás 

Ft 

 ÁFA ….% Ft 

 Összesen: Ft 

 

összegű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet a Jogosult javára. 

 

3. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződés aláírását követően a Jogosult 

számlát, vagy azt megelőzően díjbekérő okmányt állít ki. Átutalással történő fizetés a 

szerződés számára való hivatkozással történik. 

 

4. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése előfeltétele a hálózatra történő 

csatlakozásnak, illetve a többlet fogyasztási keret biztosításának. A hálózatra való 

csatlakozás külön díja a Szolgáltatónak fizetendő. A hálózatra való csatlakozás után az 

ivóvíz-, illetve csatornaszolgáltatásért a Szolgáltatónak külön díjat kell fizetni. 

 

5. A megállapított fogyasztási keret mindaddig érvényben marad, míg a Felhasználó annak 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ellenérték ellenében történő ismételt növelését nem 

kéri, illetve arra nem állapodik meg. 

 

6. Amennyiben az előző 12 havi fogyasztásából meghatározott, 30 napra számolt napi 

átlagfogyasztás meghaladja a meglévő fogyasztási keretet, a Szolgáltató a többlet 

fogyasztási keretre vonatkozóan új szerződés megkötését kezdeményezheti. 

 

7. A jelen szerződés a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Jogosultnak történő befizetésével 

válik érvényessé. Ezen szerződés az érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződéssel 

együtt érvényes. 

 

8. A jelen megállapodásból eredő jogviták elbírálásakor a felek kikötik a Székesfehérvári 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét.   

 

Megjegyzés: 

 

Székesfehérvár, 20… …………………...  

 

 

………………………………………… 

Jogosult  

           ………………………………….. 

           Felhasználó 

 


