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E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  

 

H A S Z N Á L A T I  D Í J  E L S Z Á M O L Á S Á R A  
 

 

amely létrejött egyrészről Iváncsa Község Önkormányzata (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b., 

adószám: 15727158-2-07, törzskönyvi nyilvántartás száma: 727156), Beloiannisz Község 

Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2., adószám: 15727110-2-07, törzskönyvi 

nyilvántartás száma: 727112), Besnyő Község Önkormányzata (2455 Besnyő, Fő u. 35., 

adószám: 15727127-2-07, törzskönyvi nyilvántartás száma: 727123), mint az ellátásért felelős 

Üzemeltetésbe adók - a továbbiakban: Üzemeltetésbe adók -, -, másrészről a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 11226002-2-14, 

cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: 

Üzemeltető - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

  Preambulum 

 

A Felek rögzítik, hogy a közöttük 2037. december 31. napjáig terjedő hatállyal üzemeltetési 

szerződés van érvényben az ellátásért felelős Önkormányzatokkal a tulajdonukat képező 

DRV_S_403_Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa szennyvízelvezető és tisztító rendszer 

megnevezésű közcélú szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésének tárgyában. A 

víziközmű-üzemeltetésre vonatkozó szerződésben foglalt, a használati díjjal kapcsolatban a 

hatályos jogszabályban felmerülő feladatok részletezéséről az alábbiak szerint rendelkeznek: 

 

 

I. A használati díj mértéke 

 

1. A Felek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

által a díjmegállapítási eljárásában megállapított hatósági díj struktúrájának 

meghatározásáig a használati díj mértékére vonatkozóan az alábbiak szerint állapodnak 

meg:  

 

Az Üzemeltető által fizetendő éves használati díj megegyezik a hivatkozott üzemeltetési 

szerződésben szereplő fajlagos használati díj, valamint a tárgyévben értékesített 

mennyiség szorzatának összegével. 

 

2. Amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

(továbbiakban: Vksztv.) foglaltak alapján a miniszter által megállapított díj a Hivatal 

elnöke által megállapított használati díjat tartalmazza, azon időponttól a használati díj 

megállapítása e miniszteri rendelet alapján történik. 

 

II. A használati díj felhasználásával történő elszámolás módja 

 

1. A Vksztv. 18. § bekezdése szerint az Üzemeltetésbe adók, mint ellátásért felelősök a 

használati díjból származó bevételét elkülönítetten kötelesek kezelni és azt a 

jogszabályok keretei között, a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározottak szerint 
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víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe 

vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is –, a Vksztv. 30. §-ában foglalt 

feladatokra, továbbá a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó költségek elszámolására 

használhatják fel.  

 

A használati díjról szóló számlát az Üzemeltetésbe adók negyedévente, a negyedévet 

követő második hónap utolsó napjáig kötelesek kiállítani és 3 napon belül megküldeni 

az Üzemeltetőnek az I-III. negyedév vonatkozásában. Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe 

adók által kiállított számlák összegét a kiállítás napjától számított 30 napon belül 

tartozik átutalni az Üzemeltetésbe adók által megjelölt, elkülönített bankszámlákra. 

 

Üzemeltető az I-III. negyedévi használati díj számlázásához szükséges adatokat az 

Üzemeltetésbe adóknak megadja, a negyedévet követő hónap utolsó  napjáig. 

 

A IV. negyedévi használati díj átutalására a tárgyév tényleges értékesítési mennyisége 

alapján, a tárgyévi elszámolás ismeretében kerül sor. 

 

Az elszámolást Üzemeltető a tárgyévet követő február 28-ig elkészíti, melyről az 

Üzemeltetésbe adókat írásban tájékoztatja, és a IV. negyedévi – az Üzemeltetésbe adók 

által benyújtott - használati díj számlák összegét, annak kiállítását követő 30 napon belül 

az Üzemeltetésbe adók részére átutalja. 

 

A szolgáltatás határozott idejű elszámolásnak minősül.  

 

 

2. A fentiek szerint fizetendő használati díj fizetésének módja: az Üzemeltető az 

Üzemeltetésbe adók által kiállított számla összegét a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:130 § szerinti fizetési határidőben köteles átutalni az 

Üzemeltetésbe adók által megjelölt bankszámlára. A használati díj az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alapján határozott idejű elszámolásnak 

minősül.  

 

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

 

Az Üzemeltető csak az alábbi megnevezéssel kiállított vállalkozói számlákat tudja 

befogadni: 

 

Név:  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

 vagy rövidített elnevezéssel:  DRV Zrt. 

 Cím:  8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 

 

Postázási cím: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., 6001 Kecskemét, Pf.: 701. 

 

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla 

kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. 
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III. A szerződés időtartama, megszüntetése 

 

1. A Felek a jelen megállapodást a preambulumban jelölt bérleti-üzemeltetési szerződés 

időbeli hatályának megfelelő határozott időtartamra kötik. A Felek megállapodnak 

abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik Fél indokolás nélkül felmondással 

megszüntetheti a naptári év végére és legalább 90 napos felmondási határidővel. 

 

A felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt 

jogszabályi módosítás következtében a teljes megállapodásnak vagy egyes 

rendelkezéseinek alkalmazhatósága megszűnik vagy érvénytelenné/semmissé válik, 

abban az esetben a megállapodás vagy az érintett rendelkezés hatályát veszíti.  

 

A Felek a megállapodás gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Beloiannisz, 2022. …..…….. 

 

 

 

 

 

…..…………………………………….. 

Beloiannisz Község Önkormányzata 

Besnyő, 2022. …..……….. 

 

 

 

 

 

…..…………………………………….. 

Besnyő Község Önkormányzata 

 

 

Iváncsa, 2022 ………             

 

 

 

 

 

…..………………………………………… 

Iváncsa Község Önkormányzata 

Siófok, 2022 ………….. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

DRV Zrt. 
 

 

 

 


