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Nagykamarás Község onko rmányzata
és
A BékésMegyei VlzmúvekZrt,
között fennálló
U ze me |tetési Szerzod és kie g ész ítésevízi közm ű beruházás megva|ós ítása
érdekében
ameIy létrejött

egyrészrő| Nagykamarás község onkormányzata, 5751, Nagykamarás, Kossuth
Üzeme|tetésbe adó (a továbbiakban:''onkormányzat.'),

u' 2'

mint

másrészrő| az 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5. sz. a' székhe|yű BékésMegyei Vízművek ZárÍkőrúen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ''Társaság'' a szeződőkegyÜttósen Fe|ek
)
között

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

|.

E|őzmények:

1.)

Az

2.)

A

3.)

4,)

onkormányzat

a

Társaságnak, 0,00369% arányban tu|ajdonosa, me|y

jogviszonyt 10 számú tözsrészvény testesít meg.

részvényesistátuszú Önkormányzat részese a Társaságga| Üzeme|tetési
2009' január 1' napjáva|
hatá|yba lépett ,,BÉxÉsMrcyet VÍzH,tÚvEr Znr. RÉszvÉNYEsE|NEK EeyÜrruÚxÖoÉst
SzrnzŐoÉsr'' megnevezésű okiratban foglaIt szerződésnek (Továbbiakban

jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött,

Szindikátusi Szerzodés).
Az onkormányzat és a Társaság között -2009. január 1. napjátó| számított hatál|ya|
a fent nevezett együttműködési szeződéshez kapcso|ódóan.',ÜzEH,lelrEtÉst
szrnzooÉs runcyxnuRnRs KÖzsÉcotvxonuÁruyzRrR Ésn BÉxÉsMrcyrt VízuÚvgr
Znr. KÖzÖrr'' megnevezésű okirat (továbbiakban Üzeme|tetési Szerződés) a|apján
az onkormányzat tulajdonát képező víziközművekre nézve Üzeme|tetési
jogviszony á|| fenn.
Az Önkormányzat Szindikátusi Szerződés v,12' pontjában arra vá||a|t
köte|ezettséget, hogy a meglévő, 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||yeI hozhat létre üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,,d
beruházás megvalósíthatoságának feltétetei, i|letve azok következményei kizárják
a Társaság általi üzemeltetés lehetőségét,Vagy a Társaság nem kíván, illetve nem
képes olyan konstrukcióban részt venni, mellyet egyébként más áttati
[jze m elteté s e lke rü lh ető le n n e,,
Az Onkormányzat 20,t0 évben pá|yázatot nyújtott be a Környezet és Energia
operatív Program keretén belül SzennyvízeIvezetés és tisztítás kétfordulós
pá|yázati konstrukcióban megva|ósítandó pro1ektek támogatása név a|att és
KEOP.1 .2'0l2F109.2011 kódszámon kiírt EU forrás e|nyerésére, hogy annak
feIhaszná|ásával ,,Kunágota-Almáskamarás-Nagykamarás szennyvíze|vezetés és
szennyvíztisztítása Il. ütem'' tárgyú vízikőzmű beruházást (továbbiakban

a

a

5)

.

beruházás)va|ósítson meo'

6')

forrásszerkezette|
A beruházási projekt jelen szerződés hatá|yba|épéséigaz alábbi
bír:

3'12166,-eFt

KEOP forrás
EU önerő alap
Lakossági társu|ás
onkorm. saját ktgv. Íonása

33 440,-eFt

11 161,-eFt
0,-eFt

80,00
8,57

%
0/o

2,860/o

0%
8,57',/o

390 207,- eFt

7,)

Szerztídő fe|ek rendeIkezései

il.

4

t.

i|letve abban, hogy
Felek kö|csönösen érdeke|tek a beruházás megva|ósításában'
amásá|taliüzeme|tetése|kerÜ|hető|egyen,ezérl'aBeruházásmegva|ósításához
rendelkezésekke|
szükséges források biztosítása érdekébenaz a|ábbiak szerinti
eoészítikkiaközöttükfennál|óüzeme|tetésijogviszonyt'

Az

:

(1.
onkorm ányzat kijelenti, hogy csatolt banki aján|at szerint

sz. mellék|et) beruházási

részbeni finanszírozására
hitelszeződést köt legkésőbb 2011'12.31' napjáig, a Beruházás
forint hite|összeg erejéig az
33'440.000. Ft', azaz harminchárommi||ió négyszáznegyvenezer
oTP Bank Nyrt. pénzintézettel (továbbiakban: Bank).
Ütemezésti tör|esztését az
A hite|összeg kamat + tcÍke terheinek hite|szeződési aján|at szerinti
haszná|ata után
Önroi'anÉ t az őt *.gitt.to, a Társaság által a telepü|és viziközműveinek
engedményezéseútján
íizetendő bérleti díjnak á tör|esztési terhek erejéig Bankra történő
kívánja teljesíteni.
hite|szerződésben fog|alt törlesztési
Tekintettel azon körüIményre, miszerint az onkormányzat
fog fe|e|ni, a hitelszo|gálat e|so
köte|ezettségeinek biztosiúsára a Társaság kézfizeto kezesként
megszűnéséig felek a
évétő| kezdrjdően, .gé,,.n a Társaság liezességi köte|ezettségének
ál|apítják meg.
lévő viziközművek bérleti díját közös megegyezéssel
teIepÜ|és tulajdonába-n

4.

5.

mind a te|epÜlési
a bérleti díj biztonságga|
Annak érdekében, rrogy
,költségeire,
-á fedezetet nyújtson járó törlesztési
együtt
hitel'.e,ződéssel
mind pedig
viziközművek felújítasi
sz me||éklet szerinti összegben
összegéta2
köte|ezettségek fedezésére, dek a bér|eti díj
tarta|mazzáka Társaság á|ta| a
ál|apítják meg' A 2, szám,(l me||ékletben szeróplő bér|eti dijak
5,/,) is'
hatályos díjképzesiszabá|yzat szerint a|kalmazott nyereséghányadot fie|enleg
,(lgy az ott szerep|o összegek is annak megfe|elően
Amennyiben annaK mértékó változik,
bér|eti díj e|emek változását jelen
megváltoztatásra kerÜlnek. A 2' sz' me||ékletben nem em|itett
megá||apodás nem érinti.
a 2. sz. me||ék|etben szereplo,
Fe|ek rögzítik, hogy a hiteltörlesztésse| érintett második évtől
szolgáló bérleti díjak összegét a mege|őző naptári
,,szennyvízprojekt onerő finanszírozási cé|ra''

évben érvényesÜ|o, KSH á|ta| közölt

ipa1 áiindex. mértékébenmegemelik. Ezen

fe|Ül

évi'szám|ázott ivóvízmennyiséghez
amennyiben áz ügy|etet érintő évek valame|yikében a 2010.
be, vagy bármi|yen más' a
(50 370 6i) képest 5%-ná| nagyobb mérték,ben vá|tozás következik
e|őtör|esztése, futamidő vá|tozás,
hiteltör|esztést befolyásoló teiyezőben (p|: önkormányzat
min. évi 5%-vá|tozása) módosu|ása
bank kondíciók, feltéielek jelentbs (tor|esztési köte|ezettiég
finanszlrozási cé|ra'' szo|gá|ó bér|eti
történik, annak megfe|e|ően a ,,siennyvízprojekt önercj
hite| visszafizetéséhez
Jii.t. *o.tete felü|;izsgátatra kál| xertitJon aának érdekében,hogy a
k'ég.' fedezet teljes biztonságga| megteremtődjön.

'iÜ

6.

Az onkormányzat tudomásul veszi, hogy a víziközművek használata után neki járó

bér|eti díj

az engedményezésre tekintette| - e|sősorban a hite|szo|gá|ati köte|ezettség teljesítésérekerü|
fe|haszná|ásra, s a fennmaradó rész szo|gá|hatja csak a uíziközmúvek felújításának, esetleges
-

7.

további bővítésének céliait.

Az onkormányzat kije|ónti, hogy a hitel futamideje

a|att,

hogy
re

a

konstru kció ra, i letve

B. Az

a megnövekedett fogyasztii díjterhek

a víziközművek jó ál|apotban tartása iránt, így köte|ezettséget vá||al arra,
részéreátuta|t bér|eti díjat eIkü|önítetten kezeIi,
maradékta|anul víziközmű

me||ett is e|köte|ezett

I

s

u

íziközmű

onkorm ányzat kije|enti,

-

fe

i|esztés re ford ítia.

egyiészről 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|ő közműveket a fenná||ó
üzemeltetési jogviszony keretei között a Társaság Üzeme|tetésébefogja adni' Abban az
esetben, amennyiben ezen Üzeme|tetésbe adás az onkormányzatnak fe|róható midon nem
következik be' a Társaság a más á|ta|i Üzeme|tetés e|ső napjátó| számítottan ve|e szemben
kötbér igénnye| |éphet fe|' A kötbér fedezetet ke|l nyújtson a tőke és kamat összegére azza|,
hogy annak mértékeaz egy évi e|maradt árbevéte| 30o/o-a, ame|yet a Társaság 30 napos

9.

fizetési határidővel jogosuIt érvényesíteni.
Felek rögzítik, hogy az Üzeme|tetési szerződés 36, pon$a szerinti rendes fe|mondás jogával az
onkormányzat mindaddig nem é|het, amíg a Társaságnak a hitelviszony kapcsán kezességből

fakadó köte|ezettsegei á|lnak fenn, i||etve - abban az esetben, amennyiben a Bank a
Társaságga| szemben a kezesség a|apján követe|ést érvényesített- mindaddig, amíg az

onkormányzat a kezesi he|ytál|ásbó| fakadó terheket a Társaság részéremeg nem térítette.
a Bank, a Társaságga| szemben a kezesség a|apján követe|ést érvényesít,a
Társaság a helytá||ásbó| fakadó követeléseit . a következő nappa| - az onkormányzat fe|é
érvényesítheti'i||etve az onkormányzat ber|eti díj követeléséve| szemben beszámíthatja.
11, Az onkormányzat vá||alja, hogy
hite|szerződés módosítására nézve úgy szerződési
nyi|atkozatot nem tesz, hogy arró| 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, ame|y napon a Társaság a Bank részére
kezességi nyilatkozatot tesz' A szerződés hatá|ya mindaddig fen.nál|, amíg a Társaság a
kezesség köte|ékében á||, i||etve addig, amíg a Társaságnak az onkormányzatta| szemben
kezeskénti he|ytá||ásából fakadóan követe|ése á|| fenn'
13. Fe|ek kijelentik, hogy a je|en szeződésbő| származő vitáikat békésúton, tárgya|ásokka|
rendezik. Amennyiben a tárgya|ások nem vezetnek eredményre, úgy a BékésMegyei Bíróság
kizáriIagos illetékességétkötik ki'
10. Amennyiben

a

14. Jelen szerződést

a BMV ZrÍ|gazgatosága 3,|/2011 (|||'0B). sz. határozatával' Nagykamarás
ü. 26) sz' határozatáva| hagyta jivá.

Község onkormányzata 155l2a11

15. Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben az 1959. évi |V. törvény (Ptk.) megfe|e|o
rendelkezései az irányadóak.
16. A je|en szerződést a fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, jóváhagyó|ag a|áírták'

BékésMegyei Vízművek Zt', részérő|
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2, számú me||éklet

ivivízrendszer többlet bér|eti díia

beruházás
evef

rekonstrukciós

50 Fr

54 Fr

50 Ft

54 Ft

100 Ft
100 Fr

54 Ft
54 Fr

2011.1112.hő
2012
2 013

üzeme|tetés

évei

munkáira**

2AM
2415
2016

100 Ft

54 Ft

100 Ft

54 Ft

2017

100 Ft

54 Fr

2 018

í00 Ft
í00 Ft
í00 Ft
í00 Ft

2019
2020
2021

megj.:

ivivízrendszer

szennyvÍzprojekt önerő
Íinanszírozási célra

54 Ft
54 Fr
54 Ft
54 Ft

az eredeti ütemterv vá|tozásával az évszámok érte|emszerűen to|ódnak
BékésMegyei Vízművek Zr1 aján|ásának

201 1 évben érvényesértékek,későbbi években a

megfeIe|ően vá|toznak.

feiek aláírásai:

,?\;p,

// 1/1<1\n

(/{

^"+s--_
ti-

la
\r'
\f

i

\

\_*''.

