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III.10. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
(1)
A nem lakossági felhasználó a társaságunkkal kötött szerződésben foglaltak szerint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:
a)
a közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási
kapacitásért,
b)
a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
c)
a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében.
d)
az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem
továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.
e)
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól, a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és
a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megállapítja a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján a víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésre kerül. A felhasználó a hozzájárulás megfizetését követően válik jogosulttá a
szolgáltatás igénybevételére.
(2)
Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi
önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő,
közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
(3)
hatályon kívül helyezve
(4)
A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a
megvásárolt, vagy (1) e) pont szerinti térítésmentes közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás
igénybevételére.
(5)
A kvótát a maximum napi vízigény (használati és technológiai) és kibocsátandó szennyvízmennyiség figyelembe
vételével, egy tizedes jegy pontossággal, műszaki számítással vagy a vonatkozó szabvány alapján kerül
meghatározásra, m3/nap mértékegységben.
(6)
A kvóta legkisebb mennyisége 0,1 m3/nap.
(7)
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke (ÁFA nélkül) ivóvíz-szolgáltatás igénybevétele esetén 200.000.Ft/m3/nap, szennyvízelvezetés és- tisztítás szolgáltatás igénybevétele esetén 470.000.-Ft/m3/nap. A víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével a befizetők adott felhasználási hely szerinti ingatlanhoz kötött vagyoni értékű
jogokat szereznek meg egy adott szolgáltatási kapacitás igénybevételére. Ezt a vagyoni értékű jogot mind a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nek mind a felhasználónak nyilván kell tartania. A különböző okok miatt eltűnt, hiányzó
dokumentumokat polgárjogilag érvényes, írásba foglalt állapotrögzítő jegyzőkönyvvel vagy megállapodással kell
pótolni.
(8)
A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók.
(9)
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel
összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket használható fel, amelyhez hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.
(10) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be a saját nevében és javára és jogosult azt
jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott gördülő
fejlesztési tervvel. E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközmű-szolgáltató tulajdonába tartozó
rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható.

