
l)_-"c2} -Oh,t--__, s2

MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrőlPerkáta Község Önkormányzata ,(2431 Perkáta, Szabadság tér 7.,

képviseli: Áadeczki György polgármester), Sárosd Község Önkormányzata (2433 Sárosd, FŐ

u. 2., képviseli: Kiss Tivadar polgármester), Szabadegyháza Község Önkormányzata (2432

Szabadegyháza, Kossuíh u. 2., képviseli: Schmitsek József polgármester), mint megbízók
(továbbiakban: Megbízók), másrészről aFejérviz Rt. (8000 Székesfehérvár,Királysor 3-15.,

képviseli: Kis István vezérígazgató), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az

alább alulírott helyen és napon az a\ábbi feltételek mellett,

A Megbízók megbízzák az önkormányzati beruházásban létesülő Perkáta, Sárosd,

Szabadegybáza települések szennyvizcsatorna és -tisúitő rendszerének üzembe
helyezését követően a létesítmények üzemeltetésével a Fejérvíz Rt-t. A megbízás
időtartama legalább 10 éves időtartamra szól, melyet a felek közös nyilatkozattal
meghosszabbíthatnak. Amennyiben az űzemeltetési idő bármilyen ok miatt a 10 évet

nem éri el, úgy a Megbízott a megállapodásból eredő költségeit a Megbízottak felé
azonnali esedékességgel érvényesítheti.

A Fejérvíz Rt, az önkormányzatok beruházásban elkészült művek üzemeltetési korében
és idejében avárhatő éves bevétele25 %o-a erejéig, kezesi nyilatkozatotadaz OTP Bank
felé a Megbízók által beruházásra igényelt bankkölcsön kérelemhez. A kezesi
nyilatkozat az önkormányzatok és az OTP Bank között létrejött kölcsönszerződés
futamideje alatt évi 12 milliő Ft összeg erejéig terjed, a teljes futamidőre számitva
összesen 84 millió Ft-ot tesz ki.

A Megbízók és Megb ízott megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkotését

követően is a Megbízotl aberubázás kapcsán ellátja mindazon feladatokat, amelyek a

beruházás befejezése után lótrejovő mű üzemeltetői feladatát képezik, Ezért a
többletfeladatért a Megbízott kulon díjat a Megbízók felé a közreműködésért nem

számit fel, így a dijazásra a korábban megkotott megállapodásban rögzítettek az

irányadók.

A Megbízók vállalják, hogy az éves víz- és csatornadíjak megállapítása során a

Megbízott által vállalt és teljesített kezesi kötelezettségből eredő költségeket árképző
elemként figyelembe veszik, hogy a kezesi kötelezettség teljesítéséhez sztikséges
pénzugyi források az árban realizálbatők legyenek. A Megbízott vállalja, hogy a víz- és

csatornadíjak díjképzését a korábbi évekhez hasonlóan a tényleges önköltségből
kiindulva végzi el és a díjban nem kíván a szakmai át|agnál magasabb (3 %) eredményt

érvényesíteni,

1.)

2.)

3.)

4.)

A Megbízók és a Megbízott
üzembe helyezését követően
tatásba történő bekapcsolását,
hatósági intézkedéseket.

együttesen vállalják, hogy az elkészült víziközművek
ösztönzik a vizfogyasáók szennyvízcsatorna szolgál-
és megteszlk az ehhez szükséges gazdasági ösztönzó és

5.)
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6.) A Megbízott kijelenti, hogy a szerződésben rögzített üzemeltetés megvalósítása esetén a
vállalt többletfeladatért és a kezesi nyilatkozattételért lcrilon díjat nem számít fel,

amennyiben a kezesi kötelezettség teljesítésére nem került sor.

Székesfehérv ár, 2000. május 23 Szabadegyh áza,2OOO. -ájus ,7.Ü
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