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A Békés Megyei VízmúvekZrt,
között fenná||i

Üzeme|tetési Szerződés kiegészítésének módosítása

ameIy |étrejött

egyrészrő| Magyarbánhegyes Község onkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u' 38' mint
tizeme|tetésbe adi (a továbbiakban:''onkormányzat''),

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

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

|. E|őzmények:
1.) A részvényesi státuszú onkormányzat részese az Társaságga| Üzeme|tetési

jogviszonyt fenntarti részvényesek körében megkötött, 2009' január 1. napjáva|
hatá|yba |épett ,,BÉrÉs MEGYEI VízH,lŰvEx Znr. RÉszvÉNYESElNEK EcyÜrrvurÖoÉst
SzEnzooÉse'' megneVezésű okiratban fogIaIt szerződésnek (Továbbiakban
Szindikátusi Szerződés), me|ynek aviziközmú beruházás (xroe-t .2'0t2F-09-201
0-0050 számÚ támogatási szerzŐdés) megvalósítása érdekében történő
kiegészítését felek 2011. október 25. napjával aláírták.

2.) Fenti üzeme|tetési szeződés kiegészítésben fog|a|taknak megfe|e|ően a Társaság
kezességvá||a|ása me||ett 2011-12-01napján azoTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor u. 16., Cg. 01-10-04.1585' továbbiakban,,Bank'') és Magyarbánhegyes
Kozség tnkormányzata, mint adós kÖzött 135.000.000 Ft tókeösszegű
ko|csönszerzodés (szerzódés száma: 1-2-1.1 -3300-0564.2) jttt létre'

3.) Önkormányzat és a Be|Ügyminisztérium (1051' Budapest, Jizsef Atti|a u. 2-4,
adószám: 15311605-2-41, tÖrzsszám: 311607, továbbiakban ,,Támogató'') között
2011. december 30-án támogatási szerzódés jött |étre (BMÖNAL-o75-1151415-
04). Ezen szerződés a|apján a KEOP-1 .2"0l2F-09-201 0-0050 számú szerződés
keretében megva|ósu|ó beruházás kö|tségeinek saját forrás kiegészítéséhez
vissza nem térítendŐ támogatást nyÚjt Támogató tnkormányzat részére
80.386.254 Ft értékben. Ezen összeggel az tnkormányzat a 1-2-11-3300-0564-2
számÚ kö|csönszerződés tőkeösszegét csökkenteni kívánta.

4-) Az. tnkormányzat és a Bank ktzÖtt |étrejött 1-2-11-3300-0564-2 számÚ
kö|csönszerződésben fog|a|t 135.000.000 Ft-os hite|Összegnek 54.613.746 Ft+a
történő midosítási kére|mét Bank pozitívan bírá|ta e|, a szerzodés módosítására
a Magyar Fej|esztési Bank Zrt. jóváhagyását követoen kerÜ|het sor.

!l. Szenődő felek az !.1. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződés kiegészítését
az alábbiak szerint módosítják:

1') Az Üzeme|tetési szezodés kiegészítés |/6 pontja he|yébe az a|ábbi rende|kezés
|ép:

A beru h ázás i proje kt je|en sze rződés h atá|yba|é péséi g az a|ábbi fo rrásszerkezette|
bír:

forrás meonevezése osszeqe aranya
KEoP forrás
EU önerő a|ap

Lakossági társu|ás
onkorm. saiát ktov. forrása

1.106.442 eFt
80,386 eFt
68.356 eFt
12.527 eFt

Yo
o/o

To
o/o



forráshiánv: 54.614 eFt %

összesen '1.317.325 eFt o/o

2.) Az üzeme|tetési szeződés kiegészités ||/5 pontja he|yébe az a|ábbi rende|kezés

|ép:

Fe|ek rogzítik, hogy a hite|tör|esztésse| érintett második évtő| a 2. sz. me||ék|etben

szerep|ő,,,szennyvízprojekt önerő Íinanszirozási cé|ra'' szo|gá|ó bér|eti d,tjak

összegét a mege|őző naptári évben érvényesü|ő' KSH á|ta| közö|t ipari árindex

mértékében megemeIik. Ezen fe|Ü| amennyiben az ügy|etet érintő évek

va|ame|yikében a 20,10. évi szám|ázott ivóvízmennyiséghez (85 585 ms) képest

5%-nál nagyobb mértékben vá|tozás következik be, vagy bármi|yen más, a

hite|tör|esztést befo|yáso|ó tényezőben (p|: önkormányza|e|őtörlesztése, futamidő

vá|tozás, bank kondíciók, fe|téte|ek je|entős (tör|esztési kötelezettség min. évi 5%-

vá|tozása) módosu|ása történik, annak megfe|e|ően a ,,szennyvízprojekt önerő

finanszírozási cé|ra'' szo|gá|i bér|eti díjak mértéke fe|Ü|vizsgá|atra ke|| kerÜ|jön

annak érdekében, hogy a hite| visszafizetéséhez szÜkséges fedezet te|jes

biztonsággal megteremtődjön'
Az Üzeme|tetési szeződés kieoészítés 2, számú me||ék|ete az a|ábbiak szerint

vá|tozik:
3)

évek*

szen nyvízprojekt ivóvízrendszer bér|eti dlja **

oI|eÍ o | |Í|dÍ|5Z|Í Uld5|

cé|ra
Iakossági díj

esetén
önkormányzati díj

esetén
hatóságidíj

esetén

beruházás
évei

20t1. tt-
12. hó

LO7 42,40 (többIet) 53,60 (többIet) 53,60 (többIet)

20L2. t-3.
hó***

102 57,22

20L2.4.-r2.
hó* ** 54 55,22

2013 54 55,22'

üzemeItetés
évei

201.4 54

2014. január 1-jétő| a 20L1.. évi CC|X. tv. e|őírásai szerint
aIkaImazandó bér|eti díj hányad kerü| beépítésre.

2015 54

201.6 54

2017 54

2018 54

2019 54

2020 54

2021. 54

2022 54

2023 54

2024 54

2025

2026 54

2027 54

20?8 54

2029 54

2030 54

2031 54



r
*2oL3. évben a Békés Megyei Vízművek Zrt. köz|ésének megfele|ően vá|tozhat

A jelen szerződésmódosítás 2012.04,01. napjáVal |ép hatályba.

Fe|ek kije|entik, hogy az|,1, pontban hivatkozott szeződés kiegészítés je|en módosítássa| nem

érintett részei továbbra is vá|tozat|an tarta|omma| hatá|yban maradnak.

Fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt' jóváhagyi|ag a|áírták.

Békéscsaba' 2012. marcius 30.

vÍzMŰvEx zÍt.
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