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Magyarbán hegyes Község on kormá nyzata
és

A Békés Megyei YizmuvekZrt.
között fenná||ó

Üze me|tetési Szerződés kiegész ítése vízi közm ű be ru házás megva|ós ítása
érdekében

ameIy |étrejött

egyrészről Magyarbánhegyes Község onkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38, 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 szerződőkegyÜttesen Fe|ek

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

|, E|őzmények:
I,J

2.)

Az onkormányzat a Társaságnak, 0,00369 arányban tu|ajdonosa, me|y jogviszonyt
10 darabszámú tözsrészvény testesít meg.
A részvényesi státuszú Onkormányzat részese az Társaságga| üzeme|tetési
jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009. január 1. napjáva|
hatá|yba |épett ,,BÉrÉs Mreyet VízH,tŰvEx Znr. RÉszvÉNYEsE|NEK EcyÜrrHltÚrÖoÉst
SzrnzooÉsr'' megnevezésű okiratban fog|a|t szerződésnek (Továbbiakban
Szindikátusi Szeződés).
Az onkormányzat és a Társaság között .2009. január 1. napjáti| számitott hatá||ya|

a fent nevezett egyÜttműködési szeződéshez kapcsolódóan-,,ÜZEMELrerÉst
szeRzooÉs MncYnnaÁNHEGYEs KÖzsÉo oruxonrrlÁNyzRrR És n BÉres Mecvgl
VízHaÚvex Zw, KÖZÖTT'' megnevezésű okirat (továbbiakban Üzemeltetési
Szeződés) a|apján az onkormányzat tu|ajdonát képező víziközművekre nézve
üzem.e|tetési jogviszony á|l fenn.
Az onkormányzat a Szindikátusi Szeződés 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 rendelkezései rögzítik,
hogy az újonnan |étrehozásra kerÜ|ő közművekre vonatkozóan az Onkormányzat
harmadik szemé||yeI hozhat |ótre üzeme|tetési jogviszonyt, amennyiben ,,d
be ru házá s megvalosíth atősá g án a k feltételei, illetve azok következmé nyei kizá rj ák
a Társaság általi üzemeltetés lehetőségét, Vagy a Társaság nem kíván, illetve nem
képes olyan konstrukcioban részt venni, mellyel egyébként a más általi
üzemeltetés elkerÜlhető lenne,,,

Az onkormányzat 2010 évben pá|yázatot nyújtott be a KEoP-1.2.0t2F név a|att
kiírt EU forrás eInyerésére, hogy annak feIhaszná|ásávaI szennyvízcsatorna
há|ózat és szennyvíztisztító te|ep kiépítése tárgyú uiziközmij beruházást
(továbbiakban beruházás)vaIisítson meg'
A beruházási projekt je|en szeződés hatá|yba|épéséig aza|ábbi fonásszerkezette|
bÍr:
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4.)
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forrás megnevezése osszeqe aranya

KEoP forrás
EU önerő a|ap

Lakossági társu|ás

onkorm. saját ktgv. forrása

fonáshiány:

1.106.442eF1.
eFt

68.356 eFt
12.527 eFt

135.000 eFt

%o

To

Yo

%

Yo

0sszesen 1.317.325 eFt Yo

7 ') Felek kö|csönöSen érdeke|tek a beruházás megva|ósításában, i||etve abban, hogy

amás á|ta|i Üzeme|tetés elkerÜlhető |egyen, ezért'a Beruházás megvalósításához

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

egészítik ki a közöttÜk fenná||ó üzeme|tetési jogviszonyt.

il.

,l

SzerződcÍ fe|ek rendelkezései :

Az onkorm ányzat kije|enti, hogy csatolt banki ajánlat szerint (1. sz. me||ék|et) beruházási

hite|szerződést köt legrésőbb- 20,1'1. december 31. napjáig, a Beruházás részbeni

finanszírozására 135.000'000 Ft, azaz százharmincötmi||ió .forint hite|összeg erejéig a

közbeszerzési e|járás során kivá|asztott pénzintézettel (továbbiakban: Bank).

A hitelösszeg kamat + tőke terheinek hite|szeződési ajánlat szerinti ütemezésű tör|esztését az

ónto,'anyiat azcít megillető, a Társaság á|ta| a telepü|és víziközműveinek haszná|ata után

fizetendő oo1.t.ti díjnak á tör|esztési terhek erejéig Bankra történő engedményezése útján

kívánja teljesÍteni.

Tekintettel azon körü|ményre, miszerint az onkormányzat hite|szerződésben foglalt tör|esztési

köte|ezettségeinek biztosít,ására a Társaság kézÍizeÍó kezesként fog feleIni, a hite|szo|gálat e|ső

évétől kezdódően, egészen a Társaság kezességi kötelezettségének megszűnéséig felek a

te|epÜ|és tu|ajdonábai |évő víziközművek bér|eti diját közös megegyezéssel á||apítják meg.

Annak érdeliében, hogy a bérleti díj biztonságga| fedezetet nyújtson mind a telepÜ|ési

víziközművek felújítási 
,költségeire, 

mind pedig a hite|szerzcjdésseI egyÜtt járó törlesztési

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

á||apítják móg. n 2' számÚ mel|ékletben szereplcí bérleti díjak tartalmazzáka Társaság álta| a

natáty,os díj[épzési szabá|yza| szerint a|ka|mazott nyereséghányadot fie|en|eg 5%) is.

AmeÁnyiben annak méilékó vá|tozik, Úgy az ott szerep|ő összegek is annak megíe|e|ően

megválioztatásra kerülnek' A 2. sz. me||ék|etben nem em|ített bér|eti díj e|emek vá|tozását je|en

megállapodás nem érinti.

Fe|ók rögzítik, hogy a hite|törlesztésse| érintett második évtol a 2. sz' me||ék|etben szerep|ő,

,,,'.nnyu..í.projektónerő finanszÍrozási cé|ra,, szolgáló bér|eti díjak összegét a mege|oző naptári

évben 
,érvényesÜ|cí, 

KSH á|ta| közö|t ipari árindex mértékében megeme|ik. Ezen fe|Ü|

amennyiben áz ügy|etet érintő évek va|ame|yikében a 2010. éviszám|ázott ivóvízmennyiséghez

(50 37ó ps1 képest S%-nál nagyobb mértékben vá|tozás következik be, vagy bármi|yen más, a

nit.tto't..'íest befolyáso|i tényezőben (p|: önkormányzat e|őtörlesztése, futamidcj változás,

bank kondíciók, fe|téíebk jelent3s (törlesztési kötelezettség min. évi 5%-vá|tozása) módosulása

történik, annak megfe|e|ő,en a ,,siennyvízprojekt önerő finanszírozási cé|ra'' szolgá|ó bér|eti

díjak mértéke fe|ülúzsgá|atra ke|| t<erútjon annak érdekében, hogy a hiteI visszafizetéséhez

szükséges fedezet teljes biztonságga| megteremttídjön.

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 hite|szo|gá|ati köte|ezettség te|jesítésére kerÜ|

fe|haszná|ásra, s a fennmaradó rész szo|gálhatja csak a viziközművek fe|újításának, eset|eges

további bővítésének cé|jait.

7, Az onkormányzat kije|enti, hogy a hite| futamideje a|att, a megnövekedett fogyasztói d,rjterhek

me||ett is e|köte|ezett a víziközművek ji á||apotban tartása iránt, igy köte|ezettséget vá||a| arra,

hogy a részére átuta|t bér|eti d,tjat e|különítetten keze|i, s maradékta|anuI viziközmŰ
reko nstru kció ra, i lletve víziközm ű fej |esztés re ford ítja.

8. Az onkormányza| kije|enti, -egyrészrő| e|eget téve a Szindikátusi szeződésből fakadó

köte|ezettségének, másrészrő| különös tekintettel a Társaság beruházás finanszírozás kapcsán

tett kezességvá||a|ásának - a Beruházás eredményeként megépÜ|ő 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|riható módon nem

következik be, a Társaság a más á|ta|i üzeme|tetés első 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| 30%.a, ame|yet a Társaság 30 napos

fizetési határidőveI jogosu|t érvényesíteni.
9. Fe|ek rogzítik, hogy az üzeme|tetési szerződés 36. pontja szerinti rendes fe|mondás jogáva| az

onkormányzat nem élhet 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 a|apján követe|ést érvényesített - mindaddig, amig 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 érvényesit, a
Társaság a he|ytá||ásbi| fakadi követe|éseit - a következő nappa| - az onkormányzat fe|é

érvén.yesítheti, i||etve az Önkormányzat bér|eti dij követe|éséveI szemben beszámíthatja.
11' Az onkormányzat vá||a|ja, hogy a hite|szeződés midosítására nézve úgy szeződési

nyi|atkozatot nem tesz, hogy arri| e|őzetesen a Társasággal ne egyeztetett vo|na, s ahhoz a
Társaság egyetértő nyi|atkozatát ne adta vo|na'

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

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

13' Felek kr1e|entik, hogy a je|en szeződésbo| származő vitáikat békés úton, tárgya|ásokka|

rendezik. Amennyiben a tárgya|ások nem vezetnek eredményre, úgy a Békés Megyei Biróság
kizári|agos i||etékességét kötik ki.

14' Je|en szeződést a BMV Zrt |gazgatisága 3112011 (|||'08') sz' határozatáva|,

Magyarbánhegyes Község onkormányzala7412011 (V|||' 18) KT sz. határozatáva| hagyta jóvá.

15. Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben az 1959. évi |V. törvény (Ptk.) megfe|e|ő

rende|kezései az irányadiak.

16. A je|en szerződést akaratukka| mindenben egyezőt, jiváhagyi|ag a|áírták'

Békéscsaba,2011.

Sb&aa
Magyarbánheg
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oéFa|Íő!di Régió
Békéscs3bEI F|ók
Kereskedalml Bankl Centrum

Í{lagyarbánhegyes Község on kormányzata

Sódarné Varga Gyöngyí Úrnő
po|gármester részére

5667 MAGY4RBÁNHE-qYE$
Jókaí u.3E"

t' sz. me||ék|et

|ktatási szárn: KBco- tl-tl Ú nu,,,
Ügyintéző: Dr. Zsurzsucz Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent |stván tér 3.
Teleíon: +36 66 620 709
Fax: +36 66 620 733

oldalak száma: ,t otdat

Tiszte|t Po!gármester Asszony!

Kérésükre tájékoáatjuk, hogy az oJF Ba1k Nyrt' Békéscsabai Kereskedelmi BankiCe ntrum részénő | M agya rbá n hegyes x91e's t n koim án yzata szám á ra, szen nyvÍzcsato rnahálózat és szennyvíztiszttÍtó te|ep építés beruházáshoz a Magyar rqlesztesi Bank Zrt.onkormányzati lnlr:|l!yra- Fej|esztési Hitelprogramjábót t-orteno 
,refinanszírozással

{8'4'1' hite|cé|) 135.000'000,- Ft éven tú|í hitel engedétyezése esetén u, ui*nui hite|díjakatszámítjuk fe|:

Tárgy: MFB aKlF hitel kandíeiós aján|at

kamat*: 3 havi EIJRIBOR+RKO1""+ 1,5 yo.

/kamat esedékessége: a negyedév uto|só munkanapja/
projektvízsgá|ati díj: egyszeri díj, mértéke a szeződött Összeg 1,5 %o-a'
/p rojekh'ízsg á|ati d íj esed ékessége ; e |só fo|yTs ításkor, egy összeg ben/
futamidó: 2030' 1 2. 05-ig

"A hitel kamata a tijre|mi idő a|att RKo3**+1,5 yo.
** RKo1 és RKo3: MFB Reíinanszírozási kamatfe|ár; mértékük évente vá|tozó.

Aján|atunkat az Önkormányzat és a Békés Megyei Vízművek kÖzÖtt |étrejött ÜzemeltetésiSzerződés kiegészítéséhez kapcsolódian adtuk ki'

Békéscsaba, 20í't. október 03'

Tisztelettel:

OTP Bank Nyrt.
Levélcím:5600 Békéscsaba, szen1 |stván tér 3
Telefon: a36 66 620 709
Fax: +36 66 620 733
E+nail: zsurzsuczs@otpbank. hu
lnlernet: ww{otpbank.hu

Társa6ág székh€|ye:
105J Budap€st' NádoÍ utca 16'
FŐvárosí Bírosfu. m|nt cégbkrság:
10-01 -041585
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Pl,aFlSá{'dor Dr. ZsurzsrJcz.*olt
Ksc veábto Ügyfé|kapcsotbti

tanácsadó



I 2. számű melléklet

ivóvízrendszer több|et bér|eti díia

évek*

szennyvízprojekt
önerő

finanszírozásicé|ra

ivóvízrendszer rekonstrukciós m unkáira * *

|akosságidíj
esetén

önkormányzati
díi esetén

hatóságidíj
esetén

beruházás

201L. Lt-
t2.hó LO7 42,4O 53,60 53,60

evel 20L2 LO7 42,4O 53,60 53,60

20L3 LO7 42,4O 53,60 53,60

üzemeltetés
évei

20L4 LO7 42,4O 53,60 53,60

20L5 LO7 42,4O 53,60 53,60

20L6 LO7 42,4O 53,60 53,60

2017 to7 42,4O 53,60 53,60

2018 to7 42,4O 53,60 53,60

2 019 to7 42,40 53,60 53,60

2020 to7 42,4O 53,60 53,60

2021 to7 42,4O 53,60 53,60

2022 to7 42,4O 53,60 53,60

2023 tol 42,4O 53,60 53,60

2024 to7 42,4O 53,60 53,60

2025 107 42,4O 53,60 53,60

2026 to7 42,4O 53,60 53,60

2027 to7 42,4O 53,60 53,60

2028 LO7 42,4O 53,60 53,60

2029 LO7 42,4O 53,60 53,60

2 030 to7 42,4O 53,60 53,60

megj.:
" az eredeti Ütemterv vá|tozásávaI az évszámok érte|emszeríjen tolidnak

** 201'l évben érvényes értékek, későbbi években a Békés Megyei Vízművek Zrt. aján|ásának
megfeIe|óen vá|toznak'
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