MEGÁLLAPODÁS
amely köttetett egyrészrıl …………………………………...…… Község Önkormányzata
(ir.sz.:………..Település:…………………..………, utca,hsz.:………….…………………….,
adószám: ……….……..……….., törzskönyvi nyilvántartás száma: ……..…..), mint
önkormányzat - a továbbiakban: Önkormányzat -, másrészrıl a Dunántúli Regionális
Vízmő Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., adószám: 11226002-2-44, cégjegyzékszám: Cg.
14-10-300050), mint Üzemeltetı - a továbbiakban: Üzemeltetı - között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételek mellett:

1. A megállapodás tárgya
A DRV Zrt. által meghirdetett ingyenes szennyvízcsatorna rákötési akció szervezése.
2. A csatorna rákötési akció részletei
Az akció 2011. április 1. és 2011. június 30. közötti idıszakban a település
közigazgatási határain belül történı szennyvízcsatornára való rákötésekre vonatkozik.
Ezen idıszakban rákötés esetén a DRV Zrt. a csatornaszolgáltatással kapcsolatosan
nyújtott szolgáltatásai közül a csatorna rákötés üzembe helyezésekor fizetendı
szakfelügyelet díját elengedi, amelynek összege egyéni rákötések esetén bruttó
13.750.-Ft/db.
A DRV Zrt. a bejelentett rákötési igényeket összegyőjtve, általa meghatározott
napokon egyszerre végzi el a szennyvízbekötések szakfelügyeletét az akció idıtartama
alatt.
3. Az Üzemeltetı további vállalása
Az 1. pontban megnevezett akció fogyasztói tájékoztatóját összeállítja és megküldi a
szükséges mellékletekkel az Önkormányzat részére nyomtatott és elektronikus
formában.
A szennyvízrákötési akcióról szóló fogyasztói tájékoztatóhoz mellékletként megküldi
a csatorna bekötési tájékoztatót, a szennyvízbekötési megrendelıt és a locsolási
kedvezmény igénylılapját, amelyek megtalálhatóak a DRV Zrt. honlapján is.
Az üzemeltetı az akcióról felhívást tesz közzé honlapján, ügyfélszolgálati irodáiban,
valamint a releváns megyei napilapokban.
4. Az Önkormányzat vállalása
Vállalja az 1. pontban megnevezett akcióval kapcsolatos – DRV Zrt. által megküldött
anyag sokszorosítását és kiküldését azon fogyasztók részére, akik nem rendelkeznek
szennyvízcsatorna rákötéssel, az Önkormányzat által kiküldendı talajterhelési díjjal
kapcsolatos anyaggal együtt.
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Felvilágosítást ad az akció részleteirıl az érdeklıdı lakosoknak, és igény esetén
rendelkezésre bocsátja a DRV Zrt. által megküldött csatorna bekötési tájékoztatót,
illetve szennyvízbekötési megrendelıt.
Az önkormányzat a rendelkezésére álló hirdetési felületeken (hirdetıtáblák
hivatalokban és érintett közterületeken, stb.) közzéteszi az akcióról szóló felhívást,
valamint hirdetést jelentet meg a helyi lapokban, hirdetési újságokban, képújságban.

Felek jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint közös akaratukkal
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
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