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Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Szerződésszám (FCSM Zrt.): C/4391/14

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest Vili.., Asztalos 
Sándor út 4., cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám: 10893850-2-44, statisztikai számjel: 10893850
3700-114-01, mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről:
Neve/cégneve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye: 1142 Budapest XIV.., Laky Adolf utca 36.

Adószáma: 23084454-2-42 KSH-száma: 23084454-8020-572-01

Cégjegyzékszáma/egyéb regisztrációs száma: 01-09-952185 

Ügyfélkód: 000149967

mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó között, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:256. §-a, a 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. (11.27.) Korm.rendelet alapján, az alábbi 
feltételek szerint:

1 A szerződés tárgya

Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés hatálybalépésétől kezdődően, a közműves 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközművek üzemeltetésével a Felhasználó a jelen szerződés 2. pontjában 
megjelölt ingatlanán (felhasználási helyén) keletkező szennyvizeket - továbbá egyesített rendszerű 
szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeket - összegyűjti, károkozás nélkül elvezeti és tisztításukat 
elvégzi, a víziközművek teljesítőképességének mértékéig (a továbbiakban: szolgáltatás).
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért díjat kell fizetni.

2 A szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött felhasználási hely adatai
Felhasználási hely kódja: 1/01 153724 Helyrajzi szám: 31572/2

Felhasználási hely címe: 1145 Budapest XIV.., Amerikai út 51.

A Szolgáltató hozzájárulása alapján a szennyvíz törzshálózatba vezethető napi átlagos mennyiség(ek): 

Közműves kvóta (m3): 4,00 Csapadékvíz mennyiség (m3):

A felhasználási hely műszaki adatait a jelen szerződés adatlapja tartalmazza.
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3 A teljesítés helye

A teljesítés helye: Budapest közigazgatási határain belül a Szolgáltató üzemeltetésében lévő, a közműves 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű.

4 Szolgáltatói pont

Szolgáltatói pont: az 58/2013. (II. 27.) Korm.rendelet 1§. 37. b) értelmében a szennyvíz-bekötővezeték 
Felhasználó felöli végpontja.

5 Fizetési feltételek
5.1 Számlakötelezett adatai

Neve/cégneve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye: 1142 Budapest XIV.., Laky Adolf utca 36.

Adószáma: 23084454-2-42 KS H-száma:

Cégjegyzékszáma/egyéb regisztrációs száma: 01-09-952185 

Bankszámla száma: Bank:

Ügyfélkód: 000149967

23084454-8020-572-01

5.2 Számlabemutatási címzett adatai
a) A Számlabemutatási címzett adatai megegyeznek a Számlakötelezett adataival.

5.3 Fizetéssel kapcsolatos adatok
A fizetés módja:

Limit:

Esedékesség:

átutalás (készpénz, postautalvány, átutalás, beszedési megbízás, csoportos beszedési 
megbízás)

Kamat:

Összevonható:

6 A szerződés időbeli hatálya, a szennyvizátadás megkezdésének időpontja

A jelen Közszolgáltatási Szerződés határozatlan időre szól.
A jelen szerződés megkötésekor a szolgáltatás már folyamatos.

7 Részletes szerződéses feltételek
A részletes szerződéses feltételeket a jelen szerződés mellékletét képező "Általános szerződési 
feltételek" tartalmazzák - amelynek egy példánya átvételét a Felhasználó (a Felhasználó nevében eljáró 
képviselő) jelen szerződés aláírásával elismer. (Az Általános Szerződési Feltételek dokumentum 
megtekinthető a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy a www.fcsm.hu honlapján.)
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8 Vegyes és záró rendelkezések

8.1 Abban az esetben, ha a közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó igény az 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet 56. § (4) bekezdés alapján a I. §. 41. b) pontjában meghatározott Szennyezőanyag listában 
meghatározott anyagokat felhasználó üzem részéről merül fel, a Közszolgáltatási Szerződés az 
illetékes hatóság (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság) jóváhagyásával válik érvényessé. A fenti 
hatósági jóváhagyás megszerzése iránta Felhasználónak kell intézkednie.

8.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., a 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehatásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a 253/1997. {XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet, a Budapest főváros közigazgatási területén alkalmazandó víz- és csatornahasználati díjak 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Föv. Kgy. rendelet, a polgári 
jog egyéb, vonatkozó szabályai valamint a Szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók.

8.3 Amennyiben a jelen szerződés aláírását követően a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban új 
jogszabály a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően rendelkezik, a szerződés tartalma 
automatikusan a jogszabályban írtak szerint módosul.

8.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlakötelezett személye eltér a Felhasználótól, 
és a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségekkel a Számlakötelezett egymást követően két 
ízben késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét felszólításra sem teljesíti, a Szolgáltató a nem 
teljesített és minden további számla kiegyenlítését közvetlenül a Felhasználótól követelheti, aki ezt 
köteles kifizetni.

8.5 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:

- adatlap,
-1. záradék, amennyiben a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa,
- II. záradék, amennyiben a Felhasználó nem azonos a Számlakötelezettel.
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8.6 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták 
alá.

- iidí'í^'a

iili

Dátum:

Szolgáltató

NPN-PKOFIT KFT
113b. 

■Adószám: zjw4454-2^ 
Cégjegyzékszám: Cq 01-09-952185

Dátum: O^, /\0 .

Felhasználó

Cy^aţori' Sí..
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ADATLAP

23084454-8020-572-01

amely a C/4391/14 számú Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó adatokat írja le.

Szolgáltató: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest Vili.., Asztalos Sándor út 4., 
cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám: 10893850-2-44, statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

Felhasználó

Neve/cégneve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye: 1142 Budapest XIV.., Laky Adolf utca 36.

Adószáma: 23084454-2-42 KSH-száma:

Cégjegyzékszáma/egyéb regisztrációs száma: 01-09-952185 

Ügyfélkód: 000149967

Számlakötelezett
Neve/cégneve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye: 1142 Budapest XIV... Laky Adolf utca 36.

Adószáma: 23084454-2-42 KSH-száma:

Cégjegyzékszáma/egyéb regisztrációs száma: 01-09-952185 

Bankszámla száma: Bank:

Ügyfélkód: 000149967

9 A szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött felhasználási hely adatai

Felhasználási hely kódja: 1/01 153/24 Helyrajzi szám: 31572/2

Felhasználási hely címe: 1145 Budapest XIV.., Amerikai út 51.

Mérőhely kód(ok): 0027099

Burkolt felület nagysága:

23084454-8020-572-01
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10 Egyéb adatok

10.1 Vízfelhasználás jellege

n mezőgazdaság 

D halgazdálkodás

□ bányászat

D élelmiszer, ital, dohány gyártás

n textília, bőráru gyártása

D fafeldolgozás, papírgyártás, nyomdai, kiadói tev.

□ vegyipari tevékenység

□ nemfém ásványi termék gyártása

□ kohászat

□ fémfeldolgozás

□ gép, berendezés gyártása

□ nyersanyag visszanyerés

□ máshová nem sorolt feldolgozóipar 

n villamos-, víz-, gáz-

□ építőipar

□ kereskedelem

□ vendéglátás

□ szállítás

□ pénzügyi közv.

□ ingatlan ügylet

□ közigazgatás

□ oktatás

□ egészségügy

[x! egyéb személyi sz.

□ háztartások

□ területen kívüli sz.

□ egészségügy

□ egyéb személyi sz.

□ háztartások

□ területen kívüli sz.

10.2 Kiépített szolgáltatás típusa

Ivóvíz szolgáltatás Vízmérő jellege ^ Mérő gyári szám (ok)
_ _ 2 _1

Ivóvíz ' \X\ bekötési mérő [_] mellékmérö^ \Z\ nincs mérő 1103581

□ Ipari víz ; n bekötési mérő Q meiiékmérő^ 'lH nincs mérő

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 Interneteim: www.fcsm.hu
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; 3
Szennyvíz szolgáltatás Szennyvízelvezetés számlázásának alapja Mérő gyári szám (ok)

□ folyékony hulladék 
elvezetés

[^vízmérő; |_^ szennyvízmérö; [j egyedi megállapodás

D közüzemi szennyvíz 
elvezetés

[x] vízmérő; Q szennyvízmérő; Q egyedi megállapodás 1103581

C árokba vezetés ^ vízmérő; 0 szennyvízmérő: [j egyedi megállapodás

□ talajvíz/rétegvíz elvezetés Q vízmérő; ^ szennyvízmérö; PH egyedi megállapodás

□ Csapadékvíz elvezetés PP vízmérő; PP] szennyvízmérő; PP egyedi megállapodás

Átvett szennyvíz PP vízmérő; PP szennyvízmérö; pP egyedi megállapodás

□ Medencevízböl elvezetett 
háztartási szennyvíz

PP vízmérő; PP szennyvízmérö: PP egyedi megállapodás

□ Ipari vízből elvezetett 
települési szennyvíz

PP vízmérő; PP szennyvízmérö; [p egyedi megállapodás

□ termálvíz ■pP vízmérő; G szennyvízmérő; G egyedi megállapodás

□ Szennyvízmérő G vízmérő; G szennyvízmérö; G egyedi megállapodás

□ Társult váll. ... vízmérő; j_j szennyvízmérö; [_J egyedi megállapodás

□ Szennyvízdíj egyéb G vízmérő; G szennyvízmérö; G egyedi megállapodás

□ Saját kút ' Q yj^mérö; Q szennyvízmérő: [2 egyedi megállapodás

1 Egy sorban csak egy tétel választható.
2 Szolgáltató tulajdonát képező mellékmérő, nem lakásmellékmérö.
3 Egy sorban csak egy tétel választható.

10.3 A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos adatok

A Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésszáma (SZFSZ)

A Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított átlagos vízmennyiség (m3/nap)

cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf, 114 Interneteim: www.fcsm.hu
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS) FELTÉTELEK

a Fivérosi Csatornázási m</6k Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiskűan: Szolgáttató) által szennyvíz - továbbá egyesített rendszerű szennyvlze^ezetés esetés 
a csapadékvii - elvezetésére vonatkozó szolgáltatások nyújlósáre, vetamlnt ezek Igénybevételere vonatkozó Közszolgáltatási szerződésekhez

annakszerződés létrehozásával és tartalmi elemeivel tepcsoiatttan a vízlközmü^zoigéltatósf-ól s»l6 2011. CCW, törvény (Vksztv,). valamint 
Cégrehajlásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) és a Szalutáló ÜzJeiszab^yzalának (USZ) rendelkezései az Irányadók. .
A kö»zaloáltatásl szerződés elválaszthatatlan melléklatét képezi a Szolgáttató Általános Szerződési Felteta'ei.A Kö^zoígáliatasl szerződés aláírásával - lakossági felhasználó eselében, amennyiben "í^cs aláírt szer^Jés a 'J^jŞ^imO-szolgâlfatas Igénybe v^elével (ráu^ 
masaiartásávat) is - Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az ÜSz-t a Polgár. TórvénykOnyvrói szóló 2013, év. 

V tárvéfly(PtK.)6;l02-104.§-ainak figyelembe vételével egyoldalúan módosítsa. a ^ i •Az^ éUagy /Mtalános IzerrMési Feltételek bármely okból történó módosítása eseten a Szolgáltató köteles a Felhaeznitot a módosítás fényéről es tartalmáról az 

ügyfélszolgálati irodában, vagy a Szolgáltató honlapján www.fcsm.hu értesíteni,
A 4s:W^5i?%*bek a*vtóköinű szolgáltató a Felhasználóval felhasználási helyenként KöMzolgáltatási szerződést köt A Szolgátetó a Közszolgáltatási szerződés (a 

tovsTwakban-Szerződés) alapján a szennyvízelvezető művek ozemettetésével a Felhasználónak a Szerződésben megjelölt Ingatlanán, mint fefhasrn^sl helyen a 
tovébtóaktan; felhasználási hely) keletkező szennyvizeket - továbbátovâbftaRcan; teinasznaiasi reiyj Keiemezo szennyvizénél - iwvouw "vJ"’’”" ,,''". ’’‘■‘"T.Willi iw-maiteiiB) on«^Ai,.Ka«J.^vei«5. és ösztitásukat elvégzi ja továbbiakban; szotgállatás). A Szolgéllato a külón jogszabályban és a vlzjogt üzemettetési engedélyben foglalt i
a víá közművé teljesflőkápességánek mértékéig - kötetes szolgáltatni.
L'^VlÍ’*56.*“?prbeKÍSméberi a víziközmű szolgáltatási jogviszony lakossági felhasználó esetében a Szerződés megkötésével, vagy a víziközmű-szolgállatás

iaénvbevétetével, nem lakosság) felhasználó esetében kizárólag a Szerződés megkötésével Jön létre. e ^
A Sissznátisi helynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló törzshálózatba történő bekapcsolásához a V^;je. § (4 bek. atapjan a Srannyezőanyag_ listában 
metíisiÓTOZott anyagokat felhasználó özem esetén a vízügyi és környezetvédelmi hatóság (Fővárosi Kataszirőfavédelmi Főigazgatóság ) jávahagyasa szükséges. Az 
lllatékas viatigyl hatóság jóváhagyását a Felhasználónak kell beszer«nle. _
‘t & i3Qlaáltatás ielleBütése a tellesftés halva, a ezolaáUatásI pont meghatároxasa
1‘ rwraíJvaa^nnvvizeivez^ésl szoloálfatás akkor teltósül ha a Szolgáltató a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt vagy egyedi v.zméröhelíyel rendelkező Ingatlanon 
teleSKeSSÍ - SS rendszerű szTr;^^^^^^ esetén a csapadékvizek - összegyűjtését, elvezetését elvégzi, és tisztításukról a rertóelkezéséfe

álló liapacitás erejéig gondoskodik. .
ASStétíSíífÍlleSaáon"bíüí az épüfifeléhóS vezeték, továbbá az épDleten bewn vezeték és mötárgyal a Felhasználó tulajdonát képezik. Ezek rendszeres 
íliSSSSrö KStaSíés azSeltWbák kijavításáról a Felhasználó köteles gondoskodni. Ennek elfr^asztésaból eredő valamennyi kár a Felhasználót terhett. 
aÍ iSan belső SnSálSatáfa Felhaszíiálórtak Vhr., valamint az 253/1997. (XII. 20.) Korm. randelel (OTÉK) szerint úgy kell ktölakltanla és folyamatosan fenntartania, 

hosyabban szenny- vagy csapadékvíz visszaáramlás ne keletkezhessékl

A SzfllgSó a sMlgáltaíás igéni*evételére_Wsban köt szerződési a bekölésl vízmérő szerinti Felhasználóval, továbbá azzal a Felhasználóval, aki a közművesivávízelláíást

a Szolgáltató a közműves szenr^yvlielvezelö törzshálózatba való bekötés esetén az építéshez adott szolgállatói
a közléstől számított 30 napig kőfik. Az aláirt szerződési a

?J'r?éCáffa «SS -I SlliSfiSszabályban megállapított díját kivéve - véleményeltérési nyilatkozattal Úja alá. a Szolgáltató kőtales e felek álláspontjának

Ftíha^áló a részére megküídött szerződéses ajánlatot váitozattan tartalommal gifogar^a, akkora Szerződés az ajánlalnak megfelelő tartalommal jön leire. 

Amennyiben a Felhasztíátó a részére rnegküldöU szerződéses ajánlathoz véleményeltéfésl nyilatkozatot Hiz és a Szolgáltató ezt elfogadja, úgy a felek között a szerződés

ATzar^ésa^Felhasználó'^^fíngat^^ tulajdonosa, vagy annak, a tulajdonos hozzájárulásáv^. egyéb ® v

Amennyiben a Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a Szerződéshez a tulajdonos írásbeli hozzájárulását Is be kell szerezni. Ez a Szerződés hatályba lépésének

Íi‘fi?aH9nnn haiül a mellékvlzméröve) elkülönített vízhasználatrs az elkülönített vízhasználó az ivóvíz szolsáHalővai fennálló meíiékszolgáitatási szerződés bemutatásával, a

a^lékazolaáltetásl szeraödéa megkötése elölt tájékoztetía az elkütönftetl vlzhaszrialót, es a szerződést a Szotgáltató rsveben köti meg.
A SiSS'ISsf szerződés csak akkorlölhetö meg. ha az e Szerződéssel árintett ingatlan «Sá^«ek vWogy^ásj

wíTmérfin keresztül nvúított vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerződés az Ivóvíz szolgáltató es a bekötési vízmérő szerinü feíhaszn^ó közóit létrejött, illetve, ha a bekötési SÍm SS SÍ 4*^^ íivénye. KSzszoWlBW .MrzMé. 411 fennJ. dkOBn,tett vbteKnâlaMI kapcs»». t(lbbte»«l«S4K

elkütönileil felhasználót lertiellk, beleértve a Szolgáltatónál a mellékvízméröveí kapcsolatos ügyviteli köitsegeKei.
A Közazol^Uatási szerződés határozatlan időre szól. _

leölf ® ás SZ ó) Fetossználó. Illetve eMlönltelt vízhasználó - a
CSSS ^ ® ^ ^ Szolgáttetónak illelva

íftSíésÍlríSS^^^^^^ felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Szolgáltatót ért károkért a régi és az ú] Felhasználó. Illetve etküiönített 

vízhasználó egyetemlegesen fele).

A szolgáltató és a lakossági Felhasználó között a viaiközmű-szolgállatásl jogviszony aláírt Szerződés hiányában

4míLSen'*?SaS»ató^é7ÍÍaS'áal'l=feh^^ között meglévő szolgáltatási jogviszonyra - a lakosság Felhasználó Wbájából vagy mulaszlásából adódóan - sz 
íásSSd?,?emlS a Polgárt Törvénykönyv, a Vkszlv., valamint a Vhr. elölrésal és a Szolgáltató ÜSZ-ban foglaltak a

A^v/zl^zmö smfg^^tetasfjogvlMony nern lakossági Felhasználó esetében kizárólag a Szerződés megkötésével jön létre,

7. A ézsrzódásszegés eaetel, és kbvelkezmér^ef
A színvonala a jogszabályokban, működési engedélyben, üzemeltetési szerződésben, vagy az ÜSZ-ban leírtaknak

b) Sra^FeSnáló által korábban kért szolgáliatás szüneteltetés esetén a Felhasználó írásbeli kérésére, legkorábban annak értazletésátöl BzámlloU öl 

munkanapon belül a Szolgáltatást nem állítja vissza.

A Szolgáltató a szolgéHatól szerződésben foglallak megszegéséért a Plk.-ban foglallak szerint kártérítési felelősséggel tartozik 

A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha ...........................................
i^ni4aU/afe^or

látó részéről szerződésszegésnek minősül, ha
a Szerződésben meghatározott, rendelkezéare álló vagy iekötött kvótái egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi,

, a Szolgállatóvaí szemben fenrtáttő fizetési kőteíezettségének nem. vagy itósedelmeserr tesz eleget.
c) a Szerződésben foglslt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem. vagy késedelmesen tesz eleget.
d) a vízíközmű'szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe,
e) a Felhasználó tulajdonában lévő fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréiét uaov a 

fogyasztásmérő leolvasását a Szerződésben előírtak szerint a Szolgáltató résiére nem teszi lehetővé, vagy - ha erre megállapodás 3 Felhasználót köteled - 
ezek javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik,

f> az ÜSZ-ban foglalt egyéb kólelezettségelt nem teljesíti. .

8. A szoigáítatítel szerződés megszűnésének, s^natelteíésénsk feltételei 
A Szerződési a Felhasználó 60 napos határidővel írásban felmondha^a.
A felmondáshoz, ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, a tulajdonos hozzájárulása, közös tulajdon esetén a tulajdonosfe&tak) hozzájárulása szükséges 
A Szolgálfátó a Szerződést nem lakossági Fe/használó (kivéve közintézményi teihasznáiüi) esetében 45 napon túli díjtartozás esetében 3ű napos hstártdővsi felmondhatta 
Amennyiben a Felhásználónak a Szerződés felmondásakor lejárt határidejű tartozása van a Szolgáltató felé, vagy a Szerződés felmondása rtam felel mag leien ÜSZ 
rendelkeséselriek, errőí a Szolgáltató a Felhasználót értesíti. Ezekben az esetekben a felmondás a köpésére visszamenőleges hatállyal hatálytalanná válik mindactdin amin az értesítésben megjelölt, ül. 3 Szerződésből fakadó kötefezetlségek^ tejesítésre nem kerölrjek. ®

A Közszoigátatási szerződést a Szolgáltató azoi^nall hatállyal akkor mondhatja fel, ha;
a) annak fenntartsa a vfzlközmü-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, kivéve, ha eza Szolgáltató tfesagyezésével tórtént, vagy
ö) a Felhasználó nem működi'k együtt a fefhaszná/asi he^ szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő be/e/iíJezés eíhelyezise, leolvasása érdekében Szoigáftató a
Felhasználót az együttműködésre legalább kétszer írásban felszólítolta, és a második felszólítás sem vezetet) eredményre, vagy '
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c) a vízikömü-szolgáMás fsnrnsnása H&zegáazségügyi vagy műszsHi oJsbíí veszélyezísti az ellátás biztonságát.
A Szerződés megszűnik a Felltasználó elhalálozásával, valamin! a nem lakossági Felhasználó jogutóddal vagy jogutód nélkOli megszűnésével, végelszámolás csődeljárás 
feJszámolási eljárás következtében történő megszűnésével, vagy a felhasználási hely megszűnésével. - ' '
A Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával kezdeményezheti a közműves szennyvízelvezetési szolgáliatás szüneteltetését ha a felhasználási helyet 
átmenetileg nem használja. '
A Szolgáltató megvizsgálja a öekötóvezefék zárásának, elfalazásának műazaki íehetőságét, amennyiben a lehetőség adott az elfaiazásrőí íntézkeőiH, egyéb esetekban a 
Felhasználó a telekhatári tiszitö aknában zárja el a bekötővezetéket, amit a Szolgáltató a helyszínen leellenőriz. '
A Sroigáltaíó a vfzíkőzmü-szofgáMatás szüneteltetését és a vfzikőzmü-szolgáitalás Ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt Időpontban de ieskorábban annak 
érkeztetésétől számított öt munkanapon belül teljesitl. '
Szoigáltalás szüneteltetésévet kapcsolatosan a Szolgáltatónál felmerülő díjakat, költségeket a Felhasználó viseli. .
A Szolgáltató jogosult az elfalazás meglétét a szolgál^tás szüneteltetése alatt ellenőrizni. Az elfalazás Szolgáltató értesítése nélküli megszüntetése szabálytalan 
közműbasználatnak minősül, és a Felhasználó az OSZ szennti kötbér megüzetésére köteles, valamirit amennyiben a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani 
hogy a mikortól kezdte újra használni a csatornaszolgáltatást, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás szűnetelfötésl kérelemben foglalt kezdő dátumig visszamenöfsges számlát állít 
ki a vízfogyasztás alapján.
A Szolgáltató a szolgálteíás sztmet^ésáre vonatkozó visszsmenőlegss kératmai elutasítja
A Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetésre vonatkozó kérelmét évente köteles megújítani. -
Ha a nem lakossági Felhasználó a szolgáltatási dijat a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a Szolgáltató - a létfenntartési, a közegészségügyi és a 
katasztrófa-elhárítási vlagányek teljesítése mellett- ez Illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv ellentétes állásfogletáse hiányában a közüzemi szennyvízelvezetési
szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja, illetve felfüggesztheti.
9. A szolgáltatás díja és kiszámítása
A Vksztv. alapján a vlziközmü-szolgáltatásért a Felhasználónak dijat kell fizelnle. '
2011, december 31-től a vízikörmű közüzemi szo/gáltetások dSképzéai elvail a Vksztv. szabályozza. Ennek értelmében a dijakat a Magyar Enargellkai ás Közmü- 
szabályozásl Hivatal javaslatainak figyelembe vételével a vlziközmü-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. -
A számlázás alapja a közcsatornába bocsájtott hitelesen mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött Ingatlan vízmérő óráján mért feíhasználl 
teljes vízmennyiség, illetve az egyéb forrásból beszerzett Ingatlanon felhasznált, mért vízmennyiség. ’
Az elkülönítetten méh vízhasználatokat - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, éa a Felhasználási haty egyúttal szennyvízelvezetési hely Is - szennyvízként kell 
figyelembevenni.
Aki az ingatlanon keletkezett szertnyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti és a vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva hanem saját 
vizmObűI vagy más vezetékes megoldássaí szerzi be, köteles a beszerzett vatamennyl vízmennyiség mérésére hiteles vízmérőt mükődletm', a mért mennyiségekről a 
Szolgáltatót tájékoztatni köteles. A márt mennyiséget a Szolgáltató jogosult ellenőrizni. ' ’
Az itrgaílanon logyaszlolt víz menrryísége szemponijából mérés hiányában a bakölési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülöníteti vízhasználatokat mérő 
mellékmértNr mérési külőnbözetéböl megállapított fogyasztási különbözeiét a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó kötetes megfizetni a Szolgállatónak, a Vhr vonatkozó 
paragrafus szabálya szerint. ' '
Az elvezetett szennyvíz mennyisége alapján a környezetterhelési dijröl szóló 2003. évi LXXXIX. törvényber) meghatározod szabályok szerint vízterhelési dQ Is fizetendő 
amelyet a Szolgáltató a Felhasználónak a mindenkor fizetendő szennyvízröt kiállított számlában számít fel és érvényesít a vízterhelési dijat a Szohiáltótó az állami 
költségvetésbe fizeti be.
10. Számlázás
A SzoigáJtetó az igénybe veit szolgáltatás mhdenkori diját mérés hiányában, a Főváros Vízmüvek Zrt., vagy egyéb szolgáltató áltel územelletett közüzemi vízhálózstböl 
szolgáltatott víz esetében a vfzszolgáMó által mindenkor megállapított, fogyasztott (számlázott) vízmennyiség! adatai alapján határozza msg, és számlása 
Szennyvízmenny^ség-mérő hiányában, az egyéb egyedi módon igénybe vett vízmennyiség esetében az egyedi mérőn márt (fogyasztott) víz mennyiség Is irányadó 
Aszámlázást az adott elszámolási időszakra eaö mindenkort díj vonatkozásában a Szolgáltató közveffenül, vagy megbíssK bevonásával vészi '
11. Fizetési határidők '
A Szolgéftafó által kibocsátott számfa klegyenfftése a számlán feltüntetett fizetésr haténdőre esedékes.
A számla akkor tekinthető Kiegyenlítettnek, amikor annak összege a Szolgáltató vagy megbízottja bankszámláján jővátrásra kerül, vagy azt a számlavezető banknak iává 
kelfelt vökre kala. . *
12. Késedelmes fizetés
Amennyibs.n a Fsihsszná'ó a számla' összegét a számtán feltüntetett határnapig nem fizeti meg. a Szelgáitátó a Ptk. vonatkozó hatályos rendelkezései alaoián loaosult 
késedelmi kamatot felszámítani. - ^
A Felhasználó a számla kézhezvételét követő 30 napon beiül élhet kifogásolási jogával, de ennek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó 
hatálya, kivéve, ha a számlán fsítünteteK mennyiség az előző 12 hónap éllaghgyasziásának kétszeresét meghaladja.
Ha a Felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, akkor a Sztfigáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását Kővető 1S naoon belül a visszntprftás 
jogatapját képező időszak kezdő dátumátó) számított késedelmi kamattá együtt a Felhasználónak '

' a Szolgáltató vagy megbízottja által vezetett technikai folyószámlán Jóváírja, vagy
' ha a visszajáró és Késedelmi kamattal növelt ősszeg az 1.000,- Ft-ot meghaladja, a Felhasználó kérheti annak visszafizetését

A Szolgáltatónak felróható okból elmaradt, téves számlázás esetén a Felhasználó a szolgáltatási dijat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás [dötertamával azonos Időn 
belül, egyenlő, de maximum lé havi részletben jogosuftkiegyenfitenf. Ez esetbenaSzol^tató késedelmi kamatotnem számíthat fai.
13. A víz1köztnü.fejlesztés1 hozzájárulás fizetési kötelezettek köre és a hozzájárulás mértéke
A nem fskosságf Felhasználó a Szólgáltatónak víziközmü-fejlssztésíhozzájárulást köteles fizetni ■

a) Közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, .
b) a víziközmO-szolgáltstásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, a lekötött kvóta túllépéséért,
c) a viziközmű'szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében; '
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.

A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szOltééges fejlesztés köllségelnek arányos része. A közműhálózat saját beruházásból történő megvalósítása nem 
mentesít a víziközmű-fejlesztési hozzájárdás megfizatése aló). Nem kel) víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetés) szervnek és annak költséovetési 
intézményének, a helyi örrkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, Kőzf^adatoi ellátó nem nyeresáo- és 
vagyonszerzési céll szolgáló egyéb Intézménynek. A mentességet élvező szervezetek körét a Vhr. határozza meg. ' ’ ^
A víziközmű-fejiesztésl hozzájárulás fizetés alóli jogszabály szerinti mentesülés Igazolása a nem lakossági felhasználó kötelessége.
A közműfejlesztési kvóta megállapítása az éves Ozemnapok számának - bejelentett folyamatos üzem esetén 365 nap, egyéb esetben 300 nap - figyelembe vátelével 
történik.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mindenkor hatályos diját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási tilvatal határozz meg.
A nem lakossági Felhasználó az adott fislhasznáfás! helyen a vfzfközmO-fejfesztésI hozzájárulás megfizetésével a megvásároit közműfejlesztési kvóta ereíéis looosulttá vélik 
a szolgáltatás Igénybevételére. .
A Felhasználő részéről szerződésszegésnek minősül, (la a Szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában 
3 Szolgáltató hozzájárulása nélkül túllépi. '
A szerződésszegés következménye az ŰSZ-ban rögzített kőteér Felhasználó részéről történő megfizetése.'
Felhasználónak a közműfejlesztési kvóta megemelésére vonatkozó kérelmét -amenn^ben igényt! • írásban kell bejelentenie a Szolgáltató felé.
A Közsolgáltalási szerződésben 2. pontjában meghatározott szennyvízkvóta, mint bázísmennyiség növeléséhez, a növekménynek a törzshálózatba való bevezetéséhez a 
Szolgáltató a hozzájárulást akkor adja meg, ha a Felhasználó a növekményre eső vfziközmű-fejíesztési hozzájárulást megfizette. Ebben az esetben az ül szennwíz kvntét 
Felek új Közszolgáltatási szerződésben rögzítik. ^
14. Záró és egyéb rendelkezések
A Szolgáltató jogosult a számlázással, díjérvényesltéssel és egyéb feladataival összefüggő tevékenységét megbízott útján végaznl. A Közszolgáltatási szerződés aláírásával 
a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáliató a megblzotlja récére személyes adatait átadja.
A Szolgáltató és a Felhasználó jogviszonyára valamint a Szerződésben foglalt kötelezettségeket vállaló más személyek jogaira és kötelezettségeire, így mindenekelőtt a 
szolgáltatásra, azok Ipénybevéteiére, a szolgáltatás dijára és a szerződésszegés jogkövett<ezményeífe a Szerződésben nem azsbályozotl kérdésekberi, különösen a Polaárl 
Törvénykönyv, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. lörvény, a vízlközmü-szolgáltatásról szóló 2011. CCtX. törvény, a 2011. évi COX. törvény végrehajtásáról szóló 
58/2013. (11.27.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OtIk) szóló 263/1997 
(XII. 20.) Korm. rendelet, a felszíni vizek védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet, a kórnyezeííerheiésl díjról szóld 2003. évi LXXXIX. (örvény a 
Budapest főváros közigazgatási területén alkalmazandó víz- és csatornahasználati díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995 (II 13 i föv K^óy 
számú rendefet. liléivé a Szolgáltató OSZ-ában fogtaitak az irányadóak. ' ' ’
Amennyiben a jelen szerződés aláírását követően a vjaközmü szolgáltatással kapcsolatban új jogszabály a jelen szerződésben foglaltaktól eltérőer? rendelkezik a szerződés 
tartalma és annak mellékletei automatikusan a jogszabályban írtak szerint módosulnak • '
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