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Bé késsámson Község on kormányzata

A Békés Megyei Vízművek Zrt.

között fennáIló
Ü ze meltetési Sze rződ és kiegészítése vízi közm ű beru h ázás megva|ós ítása

érdekében

ameIy |étrejött

egyrészrő| Békéssámson Község onkormányzata 5946, Békéssámson, Hősök ter 10-12., mint

Üzeme|tetésbe adó (a továbbiakban:''onkormányzat''),

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

között az a|u|irott he|yen és napon aza|ábbi fe|téte|ekke|:

|. E|őzmények:
Az onkormányzat a Társaságnak, 0,37195 To arányban tu|ajdonosa, me|y
jogviszonyt 1009 számú tözsrészvény testesít meg'
A részvényesi státuszú onkormányzat részese az Társaságga| Üzeme|tetési
jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009' január 1, napjáva|

hatá|yba |épett ,,BÉxÉs Mrevet VÍzuŰvrx Znr. RÉszvÉNYEsE|NEK EcYÜrrvÚrÖoÉst
SzrnzŐoÉse'' megnevezésű okiratban fogIaIt szerződésnek (Továbbiakban

Szindikátusi Szerződés),
Az onkormányzat és a Társaság között -2009. január 1. napjától szám.ított hatá||ya|

a fent nevezett együttműködési .szeződéshez kapcso|idian-,,UZEMELrrrÉst
szenzooÉs BÉrÉssÁtr,tsot't KÖzsÉo oruxonuÁnvzRrR És n BÉrÉs Mroyet VÍzuÚvex
Znr. KÖzÖrr'' megnevezésű okirat (továbbiakban Üzeme|tetési Szeződés) a|apján

az onkormányzat tu|ajdonát képező víziközművekre nézve Üzeme|tetési
jogviszony áll fenn.

Az onkormányzat a Szindikátusi Szezodés v '12' pontjában arra vá||a|t

köte|ezettséget, hogy a meg|évő, i||etve a jövőben |étrehozott víziközműveit a

Társaságga| fogja Üzeme|tetni' Ugyanezen pont további rende|kezései rögzítik,

hogy az újonnan |étrehozásra kerü|ő közművekre vonatkozóan az onkormányzat
harmadik szemé||yel hozhat |étre üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,,0

beruházás megvalósíth atiságán ak feltételei, illetve azok következményei kizárják
a Társaság általi üzemeltetés lehetőségét, vagy a Társaság nem kÍván, illetve nem
képes olyan konstrukciiban részt venni, mellyel egyébként a más általi
üze melteté s e l ke rü lh ető len ne,,'

Az onkormányzat2010 évben pá|yázatot nyújtott be a KEoP 1.2.0/B.név a|att kiírt

EU forrás eInyerésére, hogy annak feIhaszná|ásávaI szennyvizeIvezetés és
tisztítás tárgyú víziközmű beruházást (továbbiakban beruházás)valósítson meg'
A beruházási proiekt jelen szerződés hatályba|épéséig az a|ábbi forrásszerkezettel
bír:

és
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forrás meqnevezése 0sszeqe aránva

KEOP fonás
EU önercj a|ap

Lakossági társu|ás
onkorm' saját ktgv. fonása
forráshiány:

1.020.462.429 Ft
Ft

125.000.000 Fr

55.766.226 Ft
Ft

84'95 oÁ

To

1A.04Yo

5.01 %

Yo

0sszesen 1.201.228.655 Ft 100 %

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

a más á|ta|i Üzeme|tetés elkerÜ|hető |egyen , ezért a Beruházás megva|ósításához

szÜkséges források biztosítása érdekében az a|ábbiak szerinti rende|kezésekke|

egészítik ki a közöttük fenná|ló Üzeme|tetési jogviszonyt.

| |' Szerzcídcj fe|ek rendeIkezései:

1. Az tnkormányzat kije|enti, hogy csato|t banki aján|at szerint (,l. sz' me||ék|et) beruházási

hite|szerződést köt |egkésőbb 2011, november 30. napjáig, a Beruházás részbeni

finanszírozására 55.766.000 Ft, azaz ötvenötmi||ió hétszázhatvanhatezer forint hite|összeg

erejéig azoTP Bank Nyrt. pénzintézette| (továbbiakban: Bank).

A hitelösszeg kamat + tcjke terheinek hite|szerztjdési aján|at szerinti ütemezésű tör|esztését az

tnkormányzat az őt megi||ető, a Társaság á|ta| a telepÜ|és vÍziközműveinek haszná|ata után

fizetendő bér|eti díjnak a törlesztési terhek erejéig Bankra törtenő engedményezése útján

kívánja te|jesíteni.

Tekintette| azon körÜ|ményre, miszerint az onkormányzat hite|szerzcídésben fog|alt tör|esztési

köte|ezettségeinek biztosítására a Társaság kézfizető kezesként fog fe|eIni, a hiteIszolgálat e|ső

évétcj| kezdtídtíen, egészen a Társaság kezességi köte|ezettségének megszűnéséig fe|ek a

te|epü|és tu|ajdonában |évő víziközművek bér|eti díját közös megegyezésse| á||apítják meg'

Annak érdekében, hogy a bér|eti díj biztonsággaI fedezetet nyújtson mind a te|epü|ési

víziközművek felújítási kö|tségeire, mind pedig a hite|szerződésseI egyÜtt járó tör|esztési

köte|ezettségek fedezésére, fe|ek a bér|eti díj összegét a 2' sz' me||ék|et szerinti összegben

á||apítják meg. A 2' számÚ mellék|etben szerep|ő bér|eti díjak tarla|mazzák a Társaság á|ta| a

hatályos díjképzési szabá|yzat szerint a|kalmazott nyereséghányadot (1e|en|eg 5%) is.

Amennyiben annak mértéke vá|tozik, Úgy az ott szerep|ő összegek is annak megfe|elően

megvá|toztatásra kerü |nek.

Felek rögzítik, hogy a hiteltör|esztésse| érintett második évtő| a 2. sz. me||ékletben szerep|cí,

,,szennyvízprojekt önerő finanszírozási cé|ra'' szolgáló bér|eti díjak összegét a mege|őző naptári

évben érvónyesü|tí, KSH á|taI közö|t ipari árindex mértékében megemeIik. Ezen fe|ü|

amennyiben az Ügyletet érintő évek va|ame|yikében a 2010. évi szám|ázott ivóvízmennyiséghez
(85 457 ms) képest 5%-ná| nagyobb mértékben vá|tozás következik be, Úgy annak megfele|ően

a ,,Szennyvízprojekt önerő finanszirozási cé|ra'' szolgá|ó bér|eti díjak mértéke fe|Ü|vizsgá|atra

ke|| kerÜ|jön annak érdekében, hogy a hiteI visszafizetéséhez szükséges fedezet teljes

biztonsággaI megteremtődjön'
Az tnkormányzat tudomásu| veszi, hogy a víziközművek haszná|ata után neki járó bér|eti díj

- az engedményezésre tekintette| - e|sősorban a hite|szo|gá|ati köte|ezettség te|jesítésére kerÜ|

felhaszná|ásra, s a fennmaradó rész szo|gá|hatja csak a víziközművek felújításának' eset|eges

további bővítésének céliait.
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7, Az onkormányzat kije|enti, hogy a hite| futamideje a|att, a megnövekedett fogyasztói díjterhek
me||ett is e|köte|ezett a víziközművek jó á||apotban tartása iránt, így kötelezettséget vá||a| arra,

hogy a részére átuta|t bér|eti dijat e|kÜ|önítetten kezeIi, s maradékta|anuI víziközmű
re ko n stru kci i ra, i I letve u iziközmú fej |esztés re fo rd ítj a.

8' Az onkormányza| kijelenti, -egyrészrő| e|eget téve a Szindikátusi szerződésbő| fakadó

köte|ezettségének, másrészrő| kÜ|önös tekintetteI a Társaság beruházás finanszírozás kapcsán

tett kezességvá||a|ásának - a Beruházás eredményeként megépü|o közműveket a fenná||ó

Üzeme|tetési jogviszony keretei között a Társaság ..üzemeltetésébe fogja adni' Abban az
esetben, amennyiben ezen Üzeme|tetésbe adás az onkormányzatnak fe|róható módon nem

következik be, a Társaság a más á|ta|i üzeme|tetés e|so napjátó| számítottan ve|e szemben
kötbér igénnye| |éphet fe|. A kötbér fedezetet ke|| nyújtson a tőke és kamat összegére azza|,

hogy annak mértéke az egy évi e|maradt árbevéte| 30o/o-3, ame|yet a Társaság 30 napos
fizetési határidőveI jogosu|t érvényesíteni.

9. Fe|ek rogzítik' hogy az üzeme|tetési szeződés 36. pontja szerinti rendes fe|mondás jogáua| az
onkormányzat nem é|het a Társaságnak a hite|viszony kapcsán kezességbő| fakadó

köte|ezettségei fenná||ását követő 5' év végéig, i||etve - abban az esetben, amennyiben a Bank
a Társaságga| szemben a kezesség alapján követe|ést érvényesített - mindaddig, amíg az
onkormányzat a kezesi he|ytá||ásbó|fakadó terheket a Társaság részére meg nem térítette.

10. Amennyiben a Bank, a Társaságga| szemben a kezesség a|apján követe|ést érvényesít, a
Társaság a he|ytá||ásbó| fakadi követe|éseit - a következő nappa| . az onkormányzat fe|é

érvén.yesítheti, i||etve az onkormányzat bér|eti dij követeléséve| szemben beszámithatja'
11' Az onkormányzat vá||a|ja, hogy a hite|szeződés midosítására nézve úgy szerződési

nyi|atkozatot nem tesz, hogy arri| e|őzetesen a Társaságga| ne egyeztetett vo|na, s ahhoz a

Társaság egyetértő nyi|atkozatát ne adta vo|na,

12. Je|en szerződés azon a napon |ép hatá|yba, amely napon a Társaság a Bank részére
kezességi nyi|atkozatot tesz. A szerződés hatá|ya mindaddig fen.ná||, amíg a Társaság a

kezesség köte|ékében á||, i||etve addig, amig a Társaságnak az onkormányzatta| szemben
kezeskénti he|ytá||ásábó| fakadian követe|ése á|| fenn.

13. Fe|ek kije|entik, hogy a je|en szeződésbő| származo vitáikat békés úton, tárgya|ásokka|

rendezik' Amennyiben a tárgya|ások nem vezetnek eredményre, úgy a Békés Megyei Bíróság
kizáró|agos i||etékességét kötik ki.

14' Jelen szerződést a BMV ZrI|gazgatosága a 3112011 (lIl.08.) sz. határozatáva|, Békéssámson
Község onkormányz ata a 1 1512011 (V| | |. 24') sz. határozatáva| hagyta jóvá,

15. Jelen szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben az 1959. évi |V. törvény (Ptk.) megfe|e|ő

rendeIkezései az irányadiak.

16. A je|en szerződést a fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, jiváhagyó|ag a|áírták'

Békéscsaba, 20II. október 13.
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Dé|'alfó|di Régió
Békéscsabai Fiók
Kereskadelmi Bánki Cen{rum

B ékéssárnso n Ktizség on kormányzata

Barna Jánogné Úrnő
po|gármester részére

5946 BÉKÉssÁMso$|
Hősök tere í0.,l2.

1.. számú me||ék|et

lktatási szám: KBcÖ. l k.{ { ftu1.
Ügyintéző: Dr. Zsurzsuez Zsolt
Cím: 560Ü Békéscsaba, szent lstván tér 3.

Telefon: +36 66 620 709
Fax: +36 66 620 733

Olda|ak száma: 1 oldaÍ

Tárgy: MrB aKIF hitel kandÍciós ajánlat

Tiszte|t Po|gármester Asszo ny!

Kérésukre tájékoztatjuk, hogy ae oTP Bank Nyrt' Békéscsabai Kereskede|mi Banki
Centrum részérő| Békéssámson KÖzség tnkormányzata számára, szennyvízcsatorna
h'á|izat és szennyvíztíszttíti telep épÍtés beruházáshoz a Magyar Fej|esztési Bank Zrt.
tnkormányzati lnfrastruktúra Fejlesztési HiteIprogramjábiI fcirteno refinanszírozással
(8.4.1' hitelcé}) 55'766.0Ü0'- Ft éven tú|i hite| engedélyezése esetén az alábbi hiteldíjakat
számítjuk fe|:

kamat*: 3 havi EURIBOR+RKO1**+1,5 a/o.

/kamat esedékessége: a negyedév uto|só munkanapjal
projektvizsgá|ati díj: egyszeri díj, mértéke a szerzödött Összeg 1,5 %-a'
/projektvizsgálatí d íj esedékessége: első folyósításkcr, egy osszegben/
íutamidó: 2ü28.1 2.05-ig

-A hitel kamaia a türelmi idő alatt RKO3"*+1,5 %.
*" RKo1 és RKo3: MFB Refinanszírozási kamatfe|ár; mértékÜk évente változó.

Aján|atunkat az tnkormányzat és a Békés Megyei Vízművek kÖzott |étrejött Üzeme|tetési
Szerződés kíegészítéséhez kapcso|ódlan adtuk ki' j

Békéscsaba, 2011. október 03.

Tisztelettel:

olt
ti

OTP Bank Nyrt.
Levélüím:5600 Békéscsaba' szent |s1ván téí 3
Te|eíon: }36 66 620 709
Fax: +36 66 620 733
E.mail: zsü.*uczzs@otpbank'hu
lnternet: www.otpbank.hu

Társáság s?ékhely€:
t051 Budapest. Nádofulca 16.
FÖváíosi BíÍTság. mint Cégbhóság:
í0-01 -0415$5



2. számu melléklet

évek" szennyvízrendszer több|et bér|eti díja ivóvízrendszer több|et bér|eti díja
szennyvízprojekt .|--..J--.- szennVvÍzproiekt :. ':..í-.-. Jon"rb szennyvtzrenoszer 1 ,rb ' tvovtzrenoszer

tinanszlrJzasi '"1"::l:Ylt.'."s rina,iJrt,;;r.r, '."j:::*ltio'cé|;;;--. munkatra** 
"á;;--- 

munkáira***

beruházás
évei

2 011 uto|só
negvedév 50 Ft 56,30 Ft

2012 50 Ft 56,30 Ft

2013 50 Ft 56,30 Ft

20L4 t19,37 Ft 56,30 Ft

20L5 118.23 Ft 56,30 Ft

20t6 Lt7,t2Ft 29,77 Ft 56,30 Ft

zoLT 116,02 Ft 52,02Ft 56,30 Ft

2 018 ?L4,94Ft 79,32Ft 56,30 Ft

2019 113,89 Ft 89,14 Ft 56,30 Ft

2020 It2,85 Ft 92,48 Ft 56,30 Ft
uzerltet [ete5

évei 202L 111,83 Ft LO3,27 Ft 56,30 Ft

2022 110,83 Ft 108,10 Ft 56,30 Ft

2023 109,85 Ft 112,85 Ft 56,30 Ft

2024 108,88 Ft !t7,5L Ft 56,30 Ft

2025 107,93 Ft t22,10 Ft 56,30 Ft

2026 107,00 Ft L26,47 Ft 56,30 Ft

2027 106,08 Ft 130,56 Ft 56,30 Ft

2028 105,18 Ft 135,58 Ft 56,30 Ft

megj.:
* az eredeti Ütemterv vá|tozásáva| az évszámok értelemszerÚen to|ódnak

** megtérÜ|és számítás a|apján
*** 2011 évben érvényes értékek, későbbi években a Békés MegyeiVízmÚvek Zrt. aján|ásának

megfeIe|óen vá|toznak.
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