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Község onkormányzaIa
és

Megyei VízművekZr1',
kozött fennál|ó

rződés kiegészítésének módosítása

ame|y |étrejött

egyrészről AImáskamarás Községi onkormányzata 5747 AImáskamarás, Dózsa u.54.sz,mint
ÜzemeItetésbe adó (a továbbiakban:''Onkormányzat..),

másrészrő| az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5' sz. a. székhelyű Békés Megyei Vízművek Zár|körűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ..Társaság'' 

) a szerződők egyÜttesen Fe|ek

között az a|u|írott he|yen és napon az a|ábbiÍe|téte|ekke|:

|. Előzmények:
1.) A részvényesi státuszú onkormányzat részese az Társaságga| Üzeme|tetési

jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009. január 1' napjával
hatá|yba |épett ,,BÉrÉS MEGYE| VÍztvÚvrx Znr. RÉszvÉNYESE|NEK EeyÜrrvÚrooÉst
SzenzooÉsr'' megnevezésű okiratban ÍogIa|t szerződésnek (Továbbiakban
Szindikátusi Szerződés). Fe|ek 2008. október 13. napján Üzeme|tetési szerződést
kötöttek, me|ynek avíziközmű beruházás (xroe-t '2.o|2F-o9-2o1o oo1'1 számú
támogatási szerződés) megva|isítása érdekében történő kiegészítését 2011 '

október 25' napjáva| a|áírLák'

Fenti Üzeme|tetési szerződés kiegészítésben Íog|a|taknak megÍe|e|ően a Társaság
kezességvá||a|ása me||ett 2012.12'23 napján az oTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor u. 16., Cg. 01-10-0415B5, továbbiakban,,Bank'') és A|máskamarás Község
onkormányzata, mint adós között 12273 000 Ft tőkeösszegű kö|csönszerződés
(szerz<ídés száma 1-2-1 1-3300-0678-6) jott létre.

A Békés Megyei Vízművek Zr1' 2012, március..12, napján tar1ott közgyű|ése
1012012, (|l|.12.) határozatával fogadta el az Uzeme|tető 'társaság 20.|2' évi

9gYséges szerkezetű Üz|eti tervét, mely iarila|mazza az Uzemelte|ő á||a| az
0nkormányzatok részére fizetendő bér|eti díj összegét' Az tjz|eti teru
részvényesek - közöttÜk a je|en szerződés kiegészítést a|áíró onkormányzat -
á|ta| tör1énő jóváhagyásáva|, az Üzeme|tetcj Igazgatósága2012, április 26. napján
tar1ott Ü|ésén 78|2012' (|V.26') számú határozatáva| tudomásul vette a 2012' évi
bér|eti díjak te|epÜ|ésenkénti összegét'

Szerződő ÍeIek rendeIkezései:
Az Üzeme|tetési szerződés kieoészítés 2. számú me||ék|ete az a|ábbiak szerint
vá|tozik:
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ivóvízrendszer bér|eti drja **

|akossági díj | 
önkormányzati dí; I hatósági díj

eseténIeseténIeseten

szen nyvízprojekt
önerő finanszírozási

cé|raévek*

42,00 Ft

36,60 Ft

36Éof.-

2Ot4.január 1-jétő| a 2011. évi CC|X. tv. előírásai szerint

alkaImazandó bérleti díj hányad kerÜl beépítésre.

2011.1V.

negvedév
63,00 Ft

2012 63,00 Ft

2013 63,00 Fr

üzemeItetés
évei

20t4 63,00 Ft

ln1 E 63,00 Ft

zvro 63,00 Ft

20L7 63,00 Ft

2018 63,00 Ft

2019 63,00 Ft

2020 63,00 Ft

2021 63,00 Ft

Zrt. ajánIásának megfele|ően változhat

A je|en szerződésmódosítás 2012, január 1' napjával|ép hatályba.

A jelen szeÍződés l.1. pontjában hivatkozott Üzeme|tetési Szerződésének és annak

kiegészítésének jelen *ooo',itaó,a nem érintett pontjai változat|anul hatályban Vannak'

Fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, jóváhagyó|ag a|áírták.

Békéscsaba, 2012,június !



felek aláírásai:


