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Nagykamarás Község Önkormányzata
és

A Békés Megyei Vízművek Zrt.
között fennálló

Uzemeltetési Szerződés kiegészítésének módosítása

amely létrejött

egyrészről Nagykamarás Község Önkormányzata 5751,Nagykamarás Kossuth u.2. mint üzemeltetésbe
adó (a továbbiakban: "Önkormányzat"),

másrészről az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. a. székhelyű Békés Megyei Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság" ) a szerződők együttesen Felek

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:
1.) A részvényesi státuszú Önkormányzat részese az Társasággal üzemeltetésí

jogviszonyt fenntartó részvényesek körében megkötött, 2009. január 1. napjával
hatályba lépett "BÉKÉSMEGYEIVíZMŰVEKZRT.RÉSZVÉNYESElNEKEGYÜTIMŰKÖDÉSI
SZERZŐDÉSE"megnevezésű okiratban foglalt szerződésnek (Továbbíakban
~zindikiltusi S.zerzödés).Fe!ek 2008. október 13. napján kötöttek Üzemeltetési
Szerződést, melynek a víziközmű beruházás (KEOP-1.2.0/2F-09-201 0-0011
számú támogatási szerzödés) megvalósítása érdekében történő kiegészítését
2011. október 25. napjával aláírták.

2.) Fenti üzemeltetési szerződés kiegészitésben foglaltaknak megfelelően a Társaság
kezességvállalása mellett 2011.12.23. napján az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor u. 16., eg. 01-10-041585, továbbiakban "Bank") és Nagykamarás Község
Önkormányzata, mint adós között 33 440 000 Ft tökeösszegű kölcsönszerzödés
(szerzödés száma: 1-2-11-3300-0675-3) jött létre.

3.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012. március 12. napján tartott közgyűlése
10/2012. (111.12.)határozatával fogadta el·az Üzemeltetö társaság 2012. évi
egységes szerkezetű üzletí tervét, mely tartalmazza az Üzemeltetö által az
Önkormányzatok részére fizetendö bérleti dij összegét. Az üzleti terv
részvényesek - közöttük a jelen szerzödés kiegészítést aláíró Önkormányzat-
által történö jóváhagyásával, az Üzemeltetö Igazgatósága 2012. április 26.
napján tartott ülésén 78/2012. (IV.26.) számú határozatával tudomásul vette a
2012. évi bérleti díjak településenkénti összegét.

II. Szerződő felek rendelkezései:
1.) Az üzemeltetési szerződés kiegészítés 2. számú melléklete az alábbiak szerint

változik:



szennyvízprojekt
ivóvízrendszer bérleti díja""

önerő

évek"
finanszírozási lakossági díj

önkormányzati díj esetén hatósági díj esetén
célra esetén

2011 50 Ft 54,00 Ft 54,00 Ft 54,00 Ft
beruház
ás évei 2012 50 Ft 36,71 Ft

2013 100 Ft 36,71 Ft"

2014 100 Ft

2015 100 Ft

2016 100 Ft
üzemelt 2017 100 Ft 2014. január l-jétől a 2011. évi CClX. tv. előírásai szerint

etés
évei 2018 100 Ft alkalmazandó bérleti díj hányad kerül beépítésre.

2019 100Ft

2020 100 Ft

2021 100 Ft

"2013. évben a Békés Megyei Vízművek Zrt. ajánlásának megfelelően változhat

A jelen szerződés módosítás 2012. január 1. napjával lép hatályba.

A jelen szerződés 1.1. pontjában hivatkozott Üzemeltetési Szerződésének és annak
kiegészítésének jelen módosítással nem éIíntett pontjai változatl~nul hatályban vannak.

Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
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