Szerződésszám: …........................................................
Felhasználói hely száma: .............................................
Bekötési vízmérő felh. helyének száma:...................
MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
a mellékvízmérővel rendelkező nem lakossági ivóvízhasználók és szennyvízkibocsátók fogyasztásának elszámolására
mely létrejött egyrészről a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.;
cégjegyzékszám.: 08-10-001717; adószám: 11611226-2-08; nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága; képviseletében:
…………………………………………………………………………...), mint szolgáltató (továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ), másrészről a
gazdálkodó szervezet..................................................................................................................................................................................
képviselő: ................................................. (lakcím: ...................................................... anyja neve: …….............................................)
székhely: ................................................................................................................... ........................................................................
nyilvántartó bíróság: ………………………………………………………………… Cégbírósága
cégjegyzékszám:

  

adószám:

--

egyéni vállalkozó esetén:
név: ............................................................................................... születési név: ......... ................................................................
szül. hely, idő:................................................................................... anyja neve:.............. .................................................................
vállalkozói igazolvány száma: ……………..…………..

adószám:

--

lakcím:  ............................................................................. település
...........….…........................................................ utca .............. házszám .............. emelet ....... ajtó tel.:..........................................
levelezési cím:  .................................................................. település
...........................................…........................ utca .............. házszám .............. emelet ...... . ajtó tel.:..............................................
mint elkülönített vízhasználó, illetve szennyvízkibocsátó (továbbiakban VÍZHASZNÁLÓ) között a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (továbbiakban Vksztv.), illetve az 58/2013.(II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) szerint a közműves ivóvízellátás és a közműves
szennyvízelvezetés elszámolása tárgyában az alábbi feltételekkel:
1.

Az elkülönített vízhasználat (felhasználás) helye:
.................................................................... település

2.

.................................................................................. utca .............. házszám .................. emelet .............. ajtó
Az igénybevett szolgáltatás jellege:

 ivóvízellátás elszámolása
3.

 ivóvízellátás és szennyvízelvezetés elszámolása

Igénybe vehető vízmennyiség:

..............................m3/nap

Kibocsátható szennyvízmennyiség:

..............................m3/nap

 locsolási célú ivóvíz elszámolása

4.

Jelen szerződés létrejöttének előfeltétele, hogy az ingatlan rendelkezzék bekötési vízmérővel, valamint az arra megkötött Közszolgáltatási
szerződéssel. Előfeltétel továbbá, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó VÍZHASZNÁLÓ-nak
lejárt határidejű számlatartozása a SZOLGÁLTATÓ felé nem lehet, illetve a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésének
SZOLGÁLTATÓ felé történő igazolása.

5.

A SZOLGÁLTATÓ vállalja a jelen szerződés alapján nyilvántartásába vett mellékvízmérő/k/ által mért fogyasztásról a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő számla kiállítását, kézbesítését.
VÍZHASZNÁLÓ vállalja, hogy az ezt meghaladó vízigénybevétel és / vagy szennyvízkibocsátás esetén a túllépéssel érintett elszámolási
időszak záró időpontjától számított 60. naptári napig a megnövekedett mennyiségek után kezdeményezi (kezdeményezésnek a Soproni
Vízmű Zrt.-hez történő beérkezés napja értendő) kontingense emelését. A VÍZHASZNÁLÓ azt is vállalja, hogy a Felhasználói
nyilatkozat víziközmű fejlesztési hozzájárulásról meglévő jogosultságnál több igénybevétel esetén dokumentum alapján kiállított számlát,
annak fizetési határidejéig megfizeti.
A VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga VÍZHASZNÁLÓ-t illeti meg.
A számlázás, mérőeszköz-leolvasás módjára, rendszerességére, a vízmérő cseréjére a SZOLGÁLTATÓ Üzletszabályzatában
(továbbiakban Üzletszabályzat) rögzítettek az irányadók.

6.

A VÍZHASZNÁLÓ vállalja, hogy az általa igénybevett szolgáltatásról szóló, az Üzletszabályzat szerint kiállított számlát kiegyenlíti az

átutalás
alábbi fizetési módon: ........................................................................................
Amennyiben a szerződő felek a fizetés módját a későbbiekben meg kívánják változtatni, azt írásba kell foglalni.
7.

A VÍZHASZNÁLÓ díjfizetési kötelezettsége a mellékvízmérő/kö/n átfolyt vízmennyiség után áll fenn. A bekötési vízmérő és a felhasználói
helyen SZOLGÁLTATÓ számlázási nyilvántartásába vett mellékvízmérők összfogyasztásának különbözetét a bekötési vízmérő
felhasználójának számlázza a SZOLGÁLTATÓ, akit díjfizetési kötelezettség terhel.

8.

9.

A SZOLGÁLTATÓ által vállalt megbízás kezdetének időpontja (megfelelő bejelölendő):



a már folyamatban lévő teljesítés esetén, jelen Mellékszolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg,



új mérőfelszerelés esetén a felszerelt mellékvízmérő/k/ SZOLGÁLTATÓ által történő számlázási nyilvántartásba vételét követően, jelen
Mellékszolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg.

Jelen szerződést aláíró VÍZHASZNÁLÓ kijelenti, hogy a mellékvízmérővel rendelkező ingatlannak vagy épületrésznek (a megfelelő
aláhúzandó)



tulajdonosa, résztulajdonosa



egyéb jogcímen, nevezetesen: ........................................................................................... használója

9.1 Amennyiben a szerződés szerinti VÍZHASZNÁLÓ az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a tulajdonos
vállalja, hogyha a VÍZHASZNÁLÓ jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor helytáll azokért.
név: …………………………..……………………..

.……………………………………………

anyja neve: …………………….……………………

Tulajdonos

születési hely, idő:………………………….………..
lakcím/székhely: …………………….….………….
cégjegyzékszám: ………………….…….………….
10. A VÍZHASZNÁLÓ elismeri, hogy jelen Közszolgáltatási szerződést és annak elválaszthatatlan részét képező mellékletét, az Általános
tájékoztatót átvette, az Üzletszabályzatát megismerte. A szerződést ezek ismeretében, azzal egyetértve írja alá. (A felhasználási helyre
vonatkozó Közszolgáltatási szerződés a bekötési vízmérő felhasználójánál – társasház esetén a közös képviselőnél – megismerhető.)
11. A VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételének megkezdését a SZOLGÁLTATÓ
részére – a vízmérőállás megjelölésével – írásban köteles bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért SZOLGÁLTATÓ
felelősséget nem vállal.
12. Amennyiben a VÍZHASZNÁLÓ személyében változás következik be, a korábbi és az új VÍZHASZNÁLÓ köteles azt a vízmérőállás
megjelölésével legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 naptári napon belül a SZOLGÁLTATÓ-nak írásban bejelenteni. Ennek
elmulasztása esetén a felhasználói helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a SZOLGÁLTATÓ-t ért károkért a korábbi és az új
VÍZHASZNÁLÓ egyetemlegesen felel.
13. A szerződő felek a szerződésben valamint annak mellékletében nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a TÖRVÉNY és a RENDELET
vonatkozó előírásait tekintik irányadónak. A vitás kérdéseket elsősorban a jó partneri viszony alapján kívánják rendezni.
14. Jelen szerződés aláírásával a korábban kötött Mellékszolgáltatási szerződés hatályát veszíti.
15. A szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik.
16. Mind a SZOLGÁLTATÓ, mind pedig a VÍZHASZNÁLÓ szerződésszegést követ el, ha jelen szerződésben és az Üzletszabályzatban
rögzített, rá háruló kötelezettségeknek nem tesz eleget. A VÍZHASZNÁLÓ jelen szerződést 30 naptári napos határidővel, a
SZOLGÁLTATÓ pedig 60 naptári napot meghaladó díjtartozás esetén további 15 naptári napos határidővel felmondhatja és törli
állományából a mellékvízmérőt. Erről a bekötési vízmérő felhasználóját egyidejűleg tájékoztatja.
17. A szerződés aláírásával VÍZHASZNÁLÓ elismeri, hogy a SZOLGÁLTATÓ Üzletszabályzatának mellékletét képező adatvédelmi
tájékoztatót megismerte. A VÍZHASZNÁLÓ hozzájárul ahhoz, hogy a SZOLGÁLTATÓ a szerződésben hivatkozott jogszabályok által
elrendelt kötelezettsége alapján az adatait kezelje. A VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ jogosult a víz- és
csatornadíj számla készítését adatfeldolgozó útján is teljesíteni. A SZOLGÁLTATÓ nyilatkozik, hogy az adatok kezelését Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint végzi. A SZOLGÁLTATÓ
részéről az adatkezeléssel kapcsolatban ért jogsérelem esetén a VÍZHASZNÁLÓ a fenti törvény szerint jogorvoslattal élhet.
18. Jelen Mellékszolgáltatási szerződéssel együtt kezelendő szerződések és megállapodások (a megfelelő bejelölendő):


a felhasználói helyre (bekötési vízmérőre) vonatkozó Közszolgáltatási szerződés



egyéb megállapodás/ok/:

...........................................................................

Sopron, ..................év...............hó...........nap

.............................................................
SZOLGÁLTATÓ

........................................ , ............ , év ............ hó ............ nap

.................................................................
VÍZHASZNÁLÓ

A Mellékszolgáltatási szerződésben foglaltakat tudomásul vettem:
.......................................... , ............ év .................... hó .................. nap
...................................................................
BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ FIZETŐJE
Melléklet: Általános tájékoztató

