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Kunágota Község i onkormá nyzata
és
A BékésMegyei VízmúvekZrt.
között fennálló
Ü zeme |tetési Szerződés kieg ész ítésev íziközm rí beruházás megvalós ítása
érdekében
ame|y létrejött

egyrészről Kunágota Községi onkormányzala 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.sz., mint üzeme|tetésbe
adó (a továbbiakban : ..on kormá nyzaÍ'),
másrészről az 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5' sz. a' székhe|yű BékésMegyei Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: .'Társaság'' ) a szerződőkegyÜttesen Fe|ek
között

az a|u|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekkel:

|.

E|őzmények:
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Az

2,)

A

3.)

4.)

onkormányzat

a

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

jogviszonyt 10 számú torzsrészvénytestesít meg.

részvényesistátuszú onkormányzat részese a Társasággal üzemeltetési

jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009. január '1. napjáva|
hatályba |épett ,,BÉrÉsMeoyet VízrraÜvrr Znr. RÉszvÉNYEsE|NEK EeyÜrruŰxÖoÉst

SzenzooÉse'' megnevezésű okiratban fogIaIt szeződésnek (Továbbiakban
Szindikátusi Szeződés)'

Az onkormányzat és a Társaság között -2009. január 1. napjátó| számított hatá||yal
a fent nevezett egyÜttműködési szerződéshez kapcso|ódóan. ,,ÜZEMc lrrrÉst
szrnzŐoÉs KutrtÁcorn KÖzsÉc oruronnaÁruyzRrn Ésn BrxÉs Mreyrl VÍzuÚver Znr.
KÖZÖTT'' megnevezésű okirat (továbbiakban Üzeme|tetési Szeződés) alapján az
onkormányzat tu|ajdonát képező víziközművekre nézve üzemeltetésl jogviszony
á||

fenn.

Az

a

Szindikátusi Szeződés v'12' pontjában arra vá||a|t
a meg|évő, i||etve a jövőben |étrehozott víziközműveit a
Társasággal fogja Üzeme|tetni. Ugyanezen pont további rende|kezései rögzítik,
hogy az újonnan |étrehozásra kerÜlő közművekre vonatkozóan az onkormányzat
harmadik szemé||yel hozhat létre üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,,Q
onkormányzat

kötelezettséget, hogy

beruházás megvalősíthatoságának feltételei, illetve azok következményei kizárják
a Társaság általi üzemeltetés lehetőségét, Vagy a Társaság nem kíván, illetve nem

képes olyan konstrukcioban részt Venni, mellyel egyébként a más
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Az onkormányzat 2010 évben pá|yázatot

nyújtott be a Környezet és Energia
operatív Program keretén belÜ| Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordu|ós
pá|yázati konstrukcióban megva|ósítandó projektek támogatása név a|att és
KEOP-I ,2'0l2F109-2011 kódszámon kiírt EU forrás e|nyerésére, hogy annak

feIhaszná|ásáva|

',Kunágota-A|máskamarás.Nagykamarás

szennyvÍze|vezetés és

szennyvíztisztítása l|' ütem'' tárgyÚ víziközmű beruházást (továbbiakban
beruházás)va|ósítson meq'

6

)

A beruházási projekt je|en szerződés hatá|ybalépéséigaz a|ábbi forrásszerkezettel
bír:

összege

forrás megnevezése
KEOP forrás
EU önerő a|ap
Lakossági társu|ás
onkorm. saját ktgv' forrása
forráshiány:

581 756,-eFt

62 319,-eFt
20 801,-eFt
0,-eFt
320,-eFt
62
727 196,- eFt

osszesen
7

')

1.

2.

2,860/o

0Yo
0/o
8,57
100 %

érdekeltek a beruházás megva|ósításában, illetve abban, hogy
a más á|ta|i üzemeltetés e|kerÜ|hető |egyen, ezért a Beruházás megva|ósításához
szükséges források biztosítása érdekébenaz alábbiak szerinti rende|kezésekke|

Fe|ek kö|csönösen

fenná||ó üzeme|tetési jogviszonyt'

egészítikki a közöttük

Szerződő felek rendelkezései

lt.

aránya
80,00 %
8,57 0/o

:

onkorm ányzat kije|enti, hogy csato|t banki aján|at szerint (1. sz' mel|éklet) beruházási
hite|szerződést köt |egkésobb 1oll,lz'gl' napjáig, a Beruházás részbeni finanszírozására
62320000,.Ft, azaz-halvankettőmi||ió.háromszázhúszezer forint hitelösszeg erejéig a oTP
Bank' Nyrt' pénzintézette|(továbbiakban: Bank)'
A hite|összeg kamat + tőke terheinek hite|szerződési aján|at szerinti Ütemezésű torlesztését az
onkormányát az őt megillető, a Társaság á|ta| a te|epülés víziközműveinek haszná|ata után
fizetendő uo'tetl díjnak á törlesztési terhek erejéig Bankra történő engedményezéseútján

Az

kÍvánja te|jesiteni'

?

4.

Tekintette| azon körÜlményre, miszerint az onkormányzat hitelszerzcÍdésben foglalt tör|esztési
e|ső
kötelezettségeinek biztosít.ására a Társaság kézfizeló kezesként fog feleIni, a hite|szo|gá|at
felek a
évétcí|kezdódően, egészen a Társaság kezességi kötelezettségének megszűnéséig
meg.
á||apÍtják
te|epü|és tu|ajdonábaÁ |évcj víziközművek bérleti díját kozös megegyezésse|

a bérleti díj biztonsággal fedezetet nyújtson mind a te|epülési
Annak érdekében, hogy
'kö|tségeire,
mind pedig a hite|szeződésseI egyÜtt járó törlesztési
víziközművek felújítási
kötelezettségek febezésére, fe.lek a bér|eti díj összegét a 2. sz, me||éklet szerinti összegben
á|ta| a
ál|apítják mág n 2, számu me||ékletben szerep|ő bérleti díjak larila|mazzák a Társaság
is'
hatá|yos díjliépzésiszabá|yzat szerint alkalmazott nyereséghányadot (e|en|eg 5%)
AmeÁnyiben annak mértékó változik, úgy az ott szereplő összegek is annak megfeleltíen
je|en
megvá|ioztatásra kerÜ|nek' A2, sz' me||ékletben nem említett bérleti díj e|emek vá|tozását
megá||apodás nem érinti.
Fe|ók rögzítik, hogy a hiteltör|esztéssel érintett második évtcí|a 2. sz. me|lékletben szerep|ő,
önerő finanszírozási cé|ra,' szo|gá|i bér|eti díjak összegét a mege|őző naptári
,,,.ennyu..i'projekt
.érvényesü|ő,

Ezen

KSH á|tal közölt ipari árindex mértékébenmegeme|ik.
évben
amennyiben áz ügy|etet érintő évek valamelyikében a 2010. évi szám|ázott ivóvízmennyiséghez
rep.'t 5%-ná| nagyobb mértékbenvá|tozás következik be, vagy bármilyen máS, a
(B4 63á
'.; befo|yáso|i tényezőben (p|: önkormányzat előtorlesztése, futamidcj vá|tozás,
nit.tto1.t.''iest
módosu|ása
bank kondíciik, fe|tételek je|ent3s (törlesztési kötelezettség min. évi 5%.változása)
bér|eti
történik, annak megfelelően a ,,szennyvízprojekt önerő finanszkozási célra'' szo|gá|ó
díjak mértékefe|ri|vizsgá|atra ke|| kerü|jön annak érdekében, hogy a hite| visszafizetéséhez
sziikséges fedezet te|jes biztonsággaI megteremtődjön.

feIuI

6'
7,

Az onkormányzat tudomásu| veszi, hogy a víziközművek haszná|ata után neki járó bérleti díj

. az engedményezésre tekintette| - elscísorban a hite|szolgá|ati köte|ezettség te|jesítésérekerül
fe|használásra, s a fennmaradó rész szo|gá|hatja csak a víziközmúvek fe|újításának' eset|eges
további bővítésénekcé|iait'

Az onkormányzat kije|ónti, hogy a hiteI futamideje a|att, a megnövekedett fogyasztói díjterhek
me||ett is elköte|ezett a víziközművek jó á||apotban tartása iránt, így köte|ezettséget vá||a| ana,

hogy
re ko

8. Az

n

a

részéreátuta|t bér|eti díjat eIkü|önítetten kezeIi,

stru kcióra, i ||etve

víziközmű

fej |esztés

re

fo rd

s

maradéktalanul viziközmű

ítja'

onkorm ányzat kijelenti, - egyiészről e|eget téve a Szindikátusi szeződésből fakadó
kötelezettségének, másrészrő| kÜ|önös tekintetteI a Társaság beruházás finanszírozás kapcsán
tett kezességvá||a|ásának
a Beruházás eredményeként megépü|ő közműveket a fenná|li

-

9.

üzeme|tetési jogviszony keretei között a Társaság Üzeme|tetésébefogja adni' Abban az
esetben, amennyiben ezen üzemeltetésbe adás az onkormányzatnak felriható módon nem
következik be, a Társaság a más á|ta|i Üzeme|tetés első napjátó| számítottan ve|e szemben
kötbér igénnyel |éphet fe|. A kötbér fedezetet ke|| nyújtson a tóke és kamat összegére azza|,
hogy annak mértékeaz egy évi e|maradt árbevéte| 30o/o-a, ame|yet a Társaság 30 napos
fizetési határidővel jogosu |t érvényesíten i'

Fe|ek rögzítik, hogy az üzemeltetési szeződés 36, pontja szerinti rendes fe|mondás jogáua| az
onkormányzat mindaddig nem élhet, amíg a Társaságnak a hite|viszony kapcsán kezességbő|
fakadó köte|ezettségei állnak fenn, illetve . abban az esetben, amennyiben a Bank a
Társaságga| szemben a kezesség a|apján követe|ést érvényesített- mindaddig, amíg az
onkormányzat a kezesi he|ytá||ásbó| fakadó terheket a Társaság részéremeg nem térítette.
10' Amennyiben a Bank, a Társaságga| szemben a kezesség alapján követe|ést érvényesít,a
Társaság a he|ytál|ásbó| fakadó követe|éseit - a következő nappa| . az onkormányzat fe|é
érvén.yesítheti,i||etve az onkormányzat bér|etidíj követe|éséveI szemben beszámíthatja'
11. Az onkormányzat vá|lalja, hogy
hite|szerződés módosítására nézve rigy szerződési
nyi|atkozatot nem tesz, hogy arró| előzetesen a Társaságga| ne egyeztetett vo|na, s ahhoz a
Társaság egyetértő nyi|atkozatát ne adta vo|na.

a

12. Je|en szerződés azon a napon |ép hatályba, ame|y napon a Társaság a Bank részére
kezességi nyi|atkozatot tesz. A szeződés hatá|ya mindaddig fenná|l, amíg a Társaság a
kezesség köte|ékében ál|, i||etve addig, amíg a Társaságnak az onkormányzatta| szemben

kezeskénti he|ytál|ásábó| fakadóan követe|ése á|| fenn'
13. Fe|ek kije|entik, hogy a jelen szezodésbő| származő vitáikat békésúton, tárgya|ásokka|
rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a BékésMegyei Bíróság
kizárólagos i||etékességétkötik ki.

14. Je|en szerződést a BMV Zrt.$azgatősága 3112011 (l||'08)' sz'ha|ározatáva|, Kunágota Községi
onkormányzat Képvise|cí-testÜ|ete 1g6t,O11'(X.17.} sz,h,atározatávaI hagyta jivá.
,15.

Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben az 1959. évi lV. törvény (Ptk.) megfele|ő
rendeIkezései az irányadóak'

16' A je|en szeződést a fe|ek, mint akaratukkal mindenben egyezőt' jóváhagyó|ag aláírták.

Békéscsaba, 20II' november 4.
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pé|^alÍóldíRégió
Békágcsabai F|ók
Kereskedelmi Banki Centrum

Kunágota Község Önkormányzata

18

to nm'

CÍm: 5600 Békéscsaba,Szent |stván tér 3.
Telefon: +36/66/620-709

Fax: +36/66162A-733

l(UvigorA

Rákóczi u.9'

Tárgy:

KBcö-

Ügyintéző: Dr. Zsurzsucz Zsott

PápaiZo|tán Úr
po|gármester részére
5746

lktatási szánr:

számú meIlék|et

oldalak szána:

1

oldal

MFB oKtF hltel Índikatívkondíciós ajántat

Tiszte|t Polgármester Úr!
KérésÜkre tájékoaatjuk, hogy az oTP Bank Nyrt. BékéscsabaiKereskede|mi
Banki Centrum
részéről Kunágota. Kozség tnkormányzata számára, szennyvízcsatorna
hálózat és

szennyvíztiszttító telep épÍtésberuházáshoz a Magyar Fej|esáési Bank Zrt.
onl.oi*Jnv'Jti
Infrastruktúra Fej|esáésj l.{ite|programjábl| tÖrténő refiíanszírózássa| (8'4.1.
rritetcet; 62.320.ó00,.
Ft éven tú|i hitel engedélyezése esetén az a|ábbi hite|dÍjakat számítjuk ie|:

-

kamat*: 3 havi EURIBOR+RKO1 **+1.5 yo.

/kamat esedékessége: a negyedév utolsó munkanapja/
projektvizsgálatí díj: egyszerí díj, mértékea szerződott összeg 1,5 oÁ-a.
/projektvizsgálati dÍj esedékessége: e|ső folyósításkor, egy összegben/
futamidő: 2021.,!2.05.ig

"A

*"

hite| kamata a türelmi idő alatt RKo3--+1,5 %"
RKo1 és RKo3: MFB Refinanszírozási kamatfe|ár; mértékukévente változó;

Az ajánlat

indikatív je|legű, tehát nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem je|ent
az oTP
Bank Nyrt' részérő|vég|eges ktte|ezettség válla|ást. Az Aján|at finanlzírozásra vonatkozó
részéve|
kapcsolatban ílyen
|étrejÖtténeke|őfe|téte|é a Bank dontéshozójának
!(,ot9|eze!tsé.g
1óváhagyása,
megfe|elő dokumentáció elkészÍtése,a|áírása'
Az Aján|at te|jes egységnek tekintendő, a javasolt kondÍciók együttesen érvényesek.

Aján|atunkat az tnkormányzat és a BékésMeg yei Vízrnűvek ktzÖtt |étrejött
Üzeme|tetési
Szeződés kiegészítéséhez
kapcsolodian adtuk ki.
)iP

Békéscsaba, 2011. november 04.
Tisztelettel:
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Dr. Zsurzsirczr{sott

Ügyfélkapcsobti
tanácsadó

OTP Bank Nyrt.

LeVé|cim: 5600 Békéscsaba. sz€nt

Te|éfon: 136 66 620 709
Fax: +36 68 620 733

E-mail: zsurzsuczzs@otpbank.
inlernet: www.otpbánk.hu

Társaság székhelye;

h-

J051 Budapest' Nádor utca í6'
FőVárosi BÍróság, mint Cégbköság:
1

0-0

1

-04

1

585

lstván tér 3

2, számu mel|éklet

évek*

ivóvízrendszer többIet bér|eti d íja
szennyvizprojekt
finanszírozási

beruházás
ever

üzeme|tetés

évei

2

01í. |V'

célra

ivivízrendszer
rekonstrukciós
munkáira**

119 Ft

40,40 Ft

2012
2013

't19 Ft

40,40 Ft

119 Ft

40,40 Ft

2014

119 Ft

40,40 Ft

2015

í19 Ft
1í9 Ft
í19 Ft
1í9 Ft

40,40 Ft

negVedév

2 016

2017

2018

0í9
2020
2421
2

megj.:

önerő

40,40 Ft
40,40 Ft
40,40 Ft

119 Ft

40,40 Ft

í19 Ft

40,40 Ft

119 Ft

40,40 Ft

az eredeti ütemterv vá|tozásával az évszámok érte|emszerűen to|idnak
201 1 évben érvényesértékek,későbbi években a BékésMegyei Vízművek Zrt' ajánlásának
megfe|elóen vá|toznak'
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