
 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére 

 
Mely létrejött egyrészről a  

Szegedi Vízmű Zrt.  
székhely:    Szeged, Tisza L. körút 88.  

pénzintézet és számlaszám:   K&H Bank Rt.: 10402805-28021294-000000000  

adószám:    12634048-2-06  

cégjegyzék szám:    0610000294  

képviselő:    Istókovics Zoltán vezérigazgató  

mint víziközmű-szolgáltató másrészről a  

székhely:  

pénzintézet és számlaszám:  ……………………………………..  

adószám:    ……………………………………..  

cégjegyzék szám:   ……………………………………..  

képviselő:   ……………………………………..  

képviselő anyja neve:  ……………………………………..  

mint nem lakossági felhasználó között az alábbi feltételekkel:  

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90.§. (1) alapján a - nem lakossági fel-használó - által kért 

bekötés, illetőleg a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növelése, minőségi javítása esetén - a nem lakossági felhasználó az 5. 

pontban meghatározott mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet a víziközmű-szolgáltató részére.  

Felek rögzítik, hogy Szeged Megyei Jogú Város szolgáltatási területen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jogosultja Szeged Megyei 

Jogú Város Önkormányzata. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § (1) bekezdése alapján a nem lakossági 

felhasználó a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató részére fizeti meg.  A Szegedi Vízmű Zrt. az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c. pontja alapján a befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 

saját nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként tartja nyilván, a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást Szeged Megyei 

Jogú Város Önkormányzata részére átutalja. 

A befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról a számlát a jogosult Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata állítja ki a 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó részére. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten keze-

lendő és kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.  

 

2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jogcíme (a nem lakossági felhasználó tevékenysége:  

a) bekötési kérelem  b) mennyiségi növekedési igény   c) minőségjavítási igény*.  

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy csak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegének megfizetését követően válik jogosulttá a 

nem lakossági felhasználó a 6. pontban meghatározott kontingens igénybevételére, ill. a víziközmű-szolgáltató csak ezt követően 

köteles ennek felhasználását (ill. a rácsatlakozást) biztosítani. A hozzájárulás megfizetésével lekötött kontingens (megváltott kontin-

gens) telephely változás esetén jelen szerződő fél által továbbvihető, ill. a telephellyel együtt eladható, átadható a következő tulajdo-

nos/egyéb jogcímen használó részére.  

 

4. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jelen megállapodás megküldésekor hatályos díja:  

ivóvízre:            106.000,- Ft /m3/nap  + ÁFA 

csatornára: 141.000,- Ft /m3/nap  + ÁFA 

tüzivíz esetében az ivóvízre vonatkozó díj 25 %-a.  

 

5. A nem lakossági felhasználó által fizetendő hozzájárulás  

A/ A nem lakossági felhasználó által meghatározott napi használati vízigény: .................m3 / nap.  

B/ A nem lakossági felhasználó által meghatározott tüzivíz vízigény: … …………… m3 / óra (m3 / nap).  

A nem lakossági felhasználó által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege:  

…….............................,- Ft azaz ………………………………............................................. 00/100 forint.  

 

6. A jelen megállapodás alapján a nem lakossági felhasználó által a Szeged, .......................................... telephelyre megváltott kon-

tingens összesen.: ............... m3/hó  

 

Nem lakossági felhasználó tudomásul veszi, hogy a lekötött kontingens feletti vételezés esetén a többletfogyasztás mértékének megfe-

lelően a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást meg kell fizetni. 

 

kelt …….. ……………………………….           Szeged:……………………………………………….  

 

........................................................           ……………………......................................................  

       nem lakossági felhasználó                                                                        Víziközmű-szolgáltató 


