
?-.Ílu,rrJ -,rt {, ?/ fu3[
0B -11_ 2B1l

A|máskam arás Községi onk ormányzata

A Békés Megyei VizművekZrt.
között fenná||ó

Ü zeme ltetési Sze rzod és kiegész ítése vízi k özmú beruházás meg valis ítása
érdekében

ame|y |étrejött

egyrészrő| Almáskamarás Községi onkormányzata 5747 A|máskamarás, Dizsa u. 54'sz', mint
üzemeltetésbe adó (a továbbiakban:''onkormányzat''),

másrészrő| az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. a. székhe|yű Békés Megyei Vízművek Zárilkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ''Társaság'' ) a szeződők együttesen Fe|ek

között az alu|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|tételekke|:

|' E|őzmények:
1.) Az onkormányzat a Társaságnak, 0,00369% arányban tu|ajdonosa, mely

jogviszonyt 10 számú tözsrészvény testesít meg.
2') A részvényesi státuszú onkormányzat részese a Társaságga| üzeme|tetósi

jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009. január 1. napjáva|
hatá|yba |épett ,,BÉxÉs MrcYrt VÍztuuvex Znr. RÉszvÉNYESE|NEK EcyÜrrvÚxÖoÉst
SzrnzooÉsE'' megnevezésű okiratban fogla|t szerződésnek (Továbbiakban
Szindikátusi Szeződés).

3.) Az onkormányzat és a Társaság között -2009, január 1. napjátó| számított hatá||ya|
a fent nevezett együttműködési szerződéshez kapcso|ódóan-,,ÜZEMELrrrÉsl
szEnzooÉs AtuÁsxnunnns KÖzsÉo oxronH,úruyznrn És n BÉxÉs Mrcyrt VÍzH,tÚvrr
ZRT' KÖZÖTT'' megnevezésű okirat (továbbiakban Üzeme|tetési Szeződés) a|apján
az onkormányzat tu|ajdonát képező víziközművekre nézve Üzeme|tetési
jogviszony ál|fenn.

4') Az onkormányzat a Szindikátusi Szerződés v'12, pontjában arra vá|lalt
köte|ezettséget, hogy a meg|évő, iIletve a jövőben |étrehozott víziközműveit a
Társaságga| fogja Üzeme|tetni. Ugyanezen pont további rendelkezései rögzítik,
hogy az újonnan |étrehozásra kerÜ|ő közművekre vonatkozóan az tnkormányzat
harmadik szemé||yeI hozhat létre üzemeltetési jogviszonyt, amennyiben ,,o
beruházás megvalósíthatiságának feltételei, illetve azok következményei kizárják
a Társaság általi tjzemeltetés lehetőségét, vagy a Társaság nem kíván, illetve nem
képes olyan konstrukcióban részt Venni, mellyel egyébként a más általi
üzemeltetés elkertjlhető lenne,,.

5,) Az onkormányzat' 2010 évben pá|yázato| nyújtott be a Környezet és Energia
operatív Program keretén be|Ül Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordu|ós
pá|yáza\i konstrukcióban megva|ósítandó projektek támogatása név alatt és
KEOP-1 '2'0l2Fla9-2011 kódszámon kiírt EU fonás e|nyerésére, hogy annak
felhasználásáva| ,,Kunágota.A|máskamarás-Nagykamarás szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítása ||' Ütem,' tárgyú víziközmű beruházást (továbbiakban
beruházás)va|ósítson meq'

es



6') A beruházási projekt je|en szerződés hatá|ybalépéséig az a|ábbi forrásszerkezette|

bír:

forrás meqnevezése osszege aránya

KEOP fonás
EU önerő a|ap

Lakossági társu|ás

Önkorm. saját ktgv. forrása

forráshiánv:

114 569,-eFt
12273,-eFt
4 096,-eFt

0,-eFt
12273,-eFt

80,00 0/o

8,57 0/,

2,860/o

OT,
8,57 0/o

0sszesen 143211,- eFt 100 %

7 .) Fe|ek kö|csönösen érdeke|tek a beruházás megva|ósításában' i|letve abban, hogy

a más á|ta|i Üzemeltetés e|kerÜlhető |egyen , ezért'a Beruházás megva|ósitásához

szÜkséges fonások biztosítása érdeké-ben az alábbiak szerinti rendelkezésekke|

egészítik ki a közöttük fennálló üzemeltetési jogviszonyt.

il. Szerződő felek rendelkezései:

Az onkorm ányzat kijelenti, hogy csato|t banki aján|at szerint (1. sz' melléklet) beruházási

hite|szeződést köt regresánn 
"zoll'l2.31. 

nap1áig, a Beruházás részbeni finanszírozására

12273000,-Ft, azaz tizenkettómillió-kettőszázhetvenháromezer forint hite|összeg erejéig a

oTP Bank Nyrt. pénzintézette| (továbbiakban: Bank).

A hitelösszeg kamat + tőke terheinek hite|szerződési aján|at szerinti Ütemezésű törlesztését az

on1o,.anÉ t az őt megil|ető, a Társaság által a település vízikozműveinek haszná|ata után

fizetendo bérleti díjnak i tör|esztési terhek erejéig Bankra történő engedményezése útján

kívánja te|jesiteni'

Tekintette| azon körülményre, miszerint az onkormányzat hite|szerződésben fog|alt tör|esztési

köte|ezettségeinek biztosítására a Társaság kézÍizető kezesként fog fe|elni, a hite|szolgá|at első

évéttj| kezdődöen, .gá,,.n a Társaság [ezességi köte|ezettségének meoszű1é99ig felek a

telepü|és tulajdonábai lévő víziközművet< bér|eti díját közös megegyezéssel á||apítják meg.

Annak érdekében, rrojy a bérleti dÍj biztonsággal fedezetet nyújtson min! 9 telepÜ|ési

viziközművek fe|újítási 
,költségeire, 

mind pedig 
-á 

hitels'.,ződéssel egyÜtt járo törlesztési

köte|ezettségek fedezésére, fe.iek a bér|eti díj összegé1. a 2,'sz me||ék|et szerinti összegben

állapítják mJg A 2' számÚ me||ék|etben szerep|ő berleti díjak tarta|mazzák a Társaság á|tal a

hatá|ybs díj[épzési szabá|yzat szerint a|ka|mazott nyereséghányadot (jelenleg 5%) is'

AmeÁnyibeí annak méftékó vá|tozik, Úgy az ott szereplő összegek is annak megfe|e|ően

megvá|ioztatásra kerÜ|nek. A 2' sz. mellékletben nem említett bérleti díj elemek vá|tozását je|en

megállapodás nem érinti.

Fe|ek rögzítik, hogy a hite|tör|esztésse| érintett második évtő| a 2. sz. mellék|etben szerep|ő,

,,,,.nnyu..í,projekt önerő finanszírozási célra'' szolgáló bér|eti díjak összegét a mege|oző naptári

évben érvényesÜlő, KSH á|tal közö|t ipari aiinoex mértékében megemelik. Ezen fe|ü|

amennyiben áz Ügy|etet érintő évek valamelyikében a 2010. évi számlázott ivóvízmennyiséghez

(26 66ó ps; képest 5%.ná| nagyobb mérték.ben változás következik be, vagy bármi|yen más, a

hite|törlesztést befolyáso|ó téiyezőben (p|: önkormányzat e|őtörlesztése, futamidő változás,

bank kondíciók, fe|téíebk je|ent6s (tör|esziési köte|ezettség min. évi 5%-változása) módosu|ása

történik, annak megfe|elóen a ,,siennyvízprojekt önerő finanszírozási cé|ra'' szolgáló bér|eti

díjak mértéke fe|ülüzsgálatra kó|| rerúlion aÁnak érdekében, hogy a hiteI visszafizetéséhez

.iÜk,ég.' fedezet teljes biztonságga| megteremtődjön.

1.

2.

{

4.
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6. Az onkormányzat tudomásu| veszi, hogy a víziközművek haszná|ata után neki járó bér|eti díj
- az engedményezésre tekintette| . e|sősorban a hitelszo|gá|ati köte|ezettség te|jesítésére kerü|
felhaszná|ásra, s a fennmaradó rész szo|gá|hatja csak a viziközmŰvek fe|újításának, esetleges
további bővítésének cé|iait.

7 ' Az onkormányzat kije|ónti, hogy a hiteI futamideje a|att, a megnövekedett fogyasztói díjterhek
me||ett is elkötelezett a víziközművek jó á||apotban tartása iránt, így köte|ezettséget vá||a| ana,
hogy a részére átuta|t bérleti díjat eIkülönÍtetten keze|i, s maradékta|anuI víziközmű
rekon stru kcii ra, i I letve víziközm ű fej|esztés re fo rd ítja'

8' Az onkorm ányzat kije|enti, - egyrészrő| e|eget téve a Szindikátusi szerződésből fakadó
köte|ezettségének, másrészről kü|önös tekintette| a Társaság beruházás finansztrozás kapcsán
tett kezességvá||a|ásának - a Beruházás eredményeként megépülő közműveket a fenná||ó
üzeme|tetési jogviszony keretei között a Társaság Üzeme|tetésébe fogja adni' Abban az
esetben, amennyiben ezen üzeme|tetésbe adás az onkormányzatnak fe|róható módon nem
következik be, a Társaság a más á|tali üzeme|tetés e|so napjátó| számítottan vele szemben
kötbér igénnye| léphet fe|' A kötbér fedezetet kell nyújtson a tőke és kamat összegére azza|,
hogy annak mértéke az egy évi e|maradt árbevéte| 30%-a, ame|yet a Társaság 30 napos
fizetés i határidőve I jogos u |t é rvé nyes íten i.

9. Fe|ek rögzítik, hogy az Üzemeltetési szeződés 36. pontja szerinti rendes fe|mondás jogáva| az
onkormányzat mindaddig nem é|het, amíg a Társaságnak a hite|viszony kapcsán kezességbő|
fakadó kötelezettségei á||nak fenn, i||etve - abban az esetben, amennyiben a Bank a
Társaságga| szemben a kezesség a|apján követelést érvényesített - mindaddig, amíg az
onkormányzat a kezesi he|ytá||ásbó|fakadó terheket a Társaság részére meg nem téritette.

10' Amennyiben a Bank, a Társaságga| szemben a kezesség a|apján követe|ést érvényesít, a
Társaság a helytá||ásból fakadó követe|éseit - a következő nappa|- az onkormányzat felé
érvén.yesítheti, i||etve az onkormányzat bér|eti díj követe|éséve| szemben beszámíthatja.

11' Az onkormányzat vá||a|ja, hogy a hite|szeződés módosítására nézve úgy szeződési
nyi|atkozatot nem tesz' hogy arró| e|őzetesen a Társaságga| ne egyeztetett volna, s ahhoz a
Társaság egyetértő nyilatkozatát ne adta vo|na'

12' Jelen szerződés azon a napon |ép hatá|yba, ame|y napon a Társaság a Bank részére
kezességi nyi|atkozatot tesz' A szeződés hatá|ya mindaddig fennál|, amíg a Társaság a
kezesség köte|ékében áll, i||etve addig, amíg a Társaságnak az tnkormányzatta| szemben
kezeskénti helytállásábó| fakadóan követe|ése á|| fenn'

13. Fe|ek kijelentik, hogy a je|en szerződésbő| származő vitáikat békés úton, tárgyalásokka|
rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Békés Megyei Bíróság
kizárólagos i||etékességét kötik ki.

14' Je|en szeződést a BMV Zrt'|gazga|osága 31/2011 (|||.08). sz' határozatáva|, A|máskamarás
Községi onkormányzat Képvise|ő.testÜ|ete 150|2011'(x'17 ,) sz. határozatáva| hagyta jivá.

15. Je|en szeződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959' évi |V. törvény (Ptk.) megfe|elő
rendelkezései az irányadóak.

16' A je|en szerződést a fe|ek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag a|áírták.

Békéscsaba, 20I I. november 4.

Békés Megyei Vízmü-vek Zrt, részérő|



Dé|-alföldi Régló
Békéscsabai Fiók
Kereskedelrni Banki Centrum

A| máskamarás Község Önkormá nyzata

Mazán AttiIa Úr
polgármester részére

5747 ALMÁSKAMARÁS
Dózsa Gy. u' 54.

].'- számú me||éklet

lktatási szám: KBcÖ- / ü lg nofi.
Ügyin tézb: Dr. Zsurzsucz ZsoIt
Cím: 5600 tsékéscsaba, Szent lstván tér 3.
Telefo n: +36/66/620-709

Fax: +36/661620-733

oldalak száma: 1 oldal

Tárgy: MFB oKtF hitelindÍkatÍv RondÍciős ajántat

Tiszte|t Po|gármester Úr!

KérésÜkre tájékoáatjuk, hogy az oTP Bank Nyrt' Békéscsabai Kereskedelmi Banki Centrum
részérŐ| A|máskamarás Község tnkormányzata számára, szennyvízcsatorna há|ózat és
szennyvíztiszttÍtT te|ep ép|tés beruházáshoz a Magyar Fejlesztési bank Zrt. ónr<oinranv=áti
|nfrastruktúra Fej|esáési Hite|programjábl| történő refiáanszirózássa| (8'4.1' hitelcé|) 12'273,ooo,-
Ft éven tú|i hitel engedélyezése esetén az a|ábbi hite|dÍjakat számÍtjuk iel:

- kamat": 3 havi EURIBOR+RKO1**+1,S yo.

/kamat esedékessége: a negyedév utolsó munkanapjal
. projektvizsgá|ati díj: egyszeri díj, mértéke a szezódött osszeg 1,5 o/o.a.

/projektvizsg á|ati d íj esedékessége : els ő fo|yósításkor, egy osszeg ben/. futamidő. 2021.12.05-io

"A hite| kamata a tűre|mi idö a|att RKo3"*+1,5 %'

"* RKo1 és RKo3: MFB Refinanszírozásí kamatfe|ár; mértékÜk évente változó;

|z aján|at indikatív je||egű, tehát nern tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem je|ent az oTP
Bank Nyrt. részérŐ| vég|eges kttelezettség vá|lalást' Az Aján|at finanézírozásra vonatkozó részéve|
kapcso|atban i|yen kote|ezettség létre1tttének e|őfe|tételé a Bank döntéshozójának jóváhagyása,
megfelelő dokumentáciT elkészítése, aláírása.
Az Aján|at teljes egységnek tekintendő, a javasolt kondíciik együttesen érvényesek.

Aján|atunkat az Önkormányzat és a Békés Megyei VÍzművek ktzÖtt |étrejött Üzeme|tetési
Szezódés kiegészítéséhez kapcso|Tdóan adtuk ki.

Békéscsaba, 2011. november 04.

,tpe4&tlYl€

Tisztelettel:

OTP Bank Nyrt,
Levélcím:5600 Békéscsaba. szent |stván tér 3
Telefon: +36 66 620 709
Fax. +so 66 626 7aa
E-mai|: zsUÍzsuczzs@otpbánk.hU
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhe|ys:
105] Budapest' Nádor utca 16.
Fövárosi BÍróság' minr cégbíróság :

10-01 -041585

tanácsadó



2, számÚ me||ék|et

megj.: *

ivóvízrendszer többIet bérleti d.tja

szennyvizprojekt önerő ivivízrendszer

Íinanszírozási cé|ra rekonstrukciós
munKatra"

az eredeti titemterv vá|tozásával az évszámok értelemszerűen to|ódnak
2011 évben érvényes értékek, későbbi években a Békés Megyei Vízművek Zrt. aján|ásának
megfele|ően vá|toznak.

beruházás
évei

2 01í. lV.
neovedév

63 Ft 42Ft

2012 63 Fr 42Ft

üzeme]tetés
evel

2013 63 Ft 42Ft
2014 63 Ft 42Ft
2015 63 Ft 42Ft
2 016 63 Ft 42Ft
2017 63 Ft 42Ft
2 018 63 Ft 42Ft
2019 63 Fr 42Ft
2420 63 Ft 42Ft
2021 63 Ft 42Ft




