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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött az alább megnevezett helyi önkormányzatok (a továbbiakban együttesen
részvényes önkormányzatok illetve települési önkormányzatok), mint a Békés Megyei
Vízművek Zrt. (a továbbiakban Társaság) részvényesei között alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
SZERZŐDŐ FELEK: Jelen okirathoz fűzött aláíróíven az együttműködési szerződést
szabályszerű aláírásukkal ellátó részvényes önkormányzatok.

I.

ELŐZMÉNYEK

(A) A Társaságot az alapító önkormányzatok 2003. június 30. napján létesítették, átalakulás

folytán, a Békés Megyei Vízművek Vállalat jogutódjaként. A Társaságot Cg.:
04-10-001580/5. számú végzésével 2003. november 17. napján jegyezte be a Békés Megyei
Bíróság, mint Cégbíróság.
A Társaság jelen szerződés keltének napján hatályos, a társasági jog által kötelezően
rögzítendő adatai a következők:
Cégnév:

Békés Megyei Vízművek Zrt.

Székhely:

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Cégjegyzékszám:

Cg. 04-10-001580

Adószám:

13100887-2-04

KSH azonosító:

13100887-3600-114-04

Jegyzett tőke (alaptőke) nagysága, összetétele:
2.295.090.000.-Ft, azaz (kettőmilliárd-kettőszázkilencvenötmillió-kilencvenezer forint),
amelyből a pénzbeli betét összege: 146.211.000.- Ft, a nem pénzbeli betét nagysága:
2.148.879.000.-Ft.
A Társaság alaptőkéjét összesen 163.935 darab A 000.001 - A 163.935 sorszámú,
egyenként 14.000.-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény képviseli.
A Társaságban részvénytulajdonnal rendelkező önkormányzatok adatait az 1. számú
melléklet tartalmazza.
A Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó adatok a 2007. évi auditált mérlegen
alapulnak, azok a részvényes önkormányzatok között létrejött vagyontisztázó
megállapodás függvényében szükség szerint módosítandók.
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A Társaság alaptevékenységei:

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (TEÁOR 3600’08)
Szennyvíz gyűjtése, -kezelése (TEÁOR 3700’08)

(B) A Társaság az alaptevékenységeit döntően az egyes részvényes önkormányzatokkal

megkötött "Üzemeltetési Szerződések" alapján üzemeltetésre átadott víziközműveken végzi.
A Társaság kisebb részben a Társaságban részvénnyel nem rendelkező önkormányzatok és
más személyek által átadott víziközműveket is működtet.
(C) 2003. június 30-án a Társaság részvényesei "Együttműködési Szerződés" elnevezéssel

szerződést kötöttek azzal a céllal, hogy – egyebek mellett – meghatározzák részvényesi jogaik
gyakorlásának a kereteit, továbbá hogy meghatározzák a Társaság szolgáltatási kötelezettségének
területi, minőségi, és mennyiségi követelményeire vonatkozó elveket. A felek e szerződésben ezen
felül rendezni kívánták a Társaság használatában álló, illetve a jövőben önkormányzati, lakossági
vagy gazdálkodó szervezet forrásából létrejövő közműveknek a Társaság általi átvételére és
működtetésére vonatkozó elveket, valamint a szükségessé váló bővítés megvalósításának
(forrásbiztosítás, beruházási tervek elkészítése, kivitelezés) rendjét is.
(D) A felek, észlelvén a Társaság működését érintő, a víziközmű szolgáltatói piac működésében,

a szabályozási környezetben, továbbá egyéb körülményekben bekövetkező változásokat,
felismerték, hogy a Társaság működési struktúráját, ezen belül a részvényesek
„Együttműködési Szerződését” is, módosítani szükséges.
(E) A felek praktikus okokból a szerződés módosításának azon módját választották, hogy

módosított tartalmú jogviszonyukat egy új, a módosításokkal egységbe foglalt szerződésbe
foglalják, mellyel egyidejűleg a korábbi szerződést hatályon kívül helyezik. E módosított
tartalmú jogviszony szabályait tartalmazza jelen szerződés.
II.

FOGALMAK, DEFINÍCIÓK

Jelen szerződésben, illetve a szerződés mellékleteit képező szabályzatokban használt
alapvető fogalmakat és kifejezéseket a szerződő felek az alábbiak szerint értelmezik:
a.) költségmegtérülés

elve: a szolgáltatási díjaknak fedeznie kell a víziközmű
működtetésével kapcsolatban felmerülő működési költségeket, a környezet- és
vízkészletvédelemmel összefüggő költségeket, a víziközmű pótlási és felújítási
költségeit, valamint a szolgáltató tisztességes nyereségét is.

b.) költséghatékonyság elve: a víziközművek működtetése során a szükséges legkisebb

ráfordítással a legnagyobb eredmény elérésére kell törekedni.
c.) ellátási felelősség elve: a települési önkormányzat – törvényben meghatározottaknak

megfelelően – köteles ellátni az ivóvíz szolgáltatással és a szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos közszolgáltatási feladatait. Az ellátási felelősség a települési
önkormányzatot terheli. A víziközmű szolgáltató köteles gondoskodni a
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jogszabályokban előírt mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatásáról, illetve a
szennyvíz elvezetéséről, tisztításáról
d.) szolidaritás elve: olyan elv amely több Önkormányzat között létrejött együttműködés

során érvényesül, amelyben a víziközmű szolgáltató díjképzésén keresztül,
szabályozottan érvényesítve az üzemeltetési költség terheket és ezek különbségét
tompítva kiegyenlített szolgáltatási díjakra törekszik.
e.) keresztfinanszírozás: a víziközmű szolgáltatás két szegmense (vízi-közszolgáltatás –

szennyvízelvezetés, tisztítás) költségviszonyaitól eltérő olyan díjképzés, amikor az egyik
ágazat nyeresége tartósan, több éven keresztül, részben vagy teljes egészében
kompenzálja a másik ágazat veszteségét.
f.) díjelemek: víz- és csatornaszolgáltatási díjak részei, úgy, mint alapdíj és fogyasztástól

függő díj.
g.) működési költségek: az üzemelés és a fenntartás közvetlen és közvetett költségei

valamint az irányítási és az értékesítési költségek.
h.) értékesítési különbözet: a termelt víz és a leszámlázott víz különbözete
i.) értékesítési százalék:

leszámlázott víz/termelt víz
leszámlázott szennyvíz/elvezetett szennyvíz

j.) önálló víziközmű: az a vízmű, vagy csatornamű, amely a víziközművek minden feladatát

– vízmű esetében a vízbeszerzést, víztisztítást, a víz továbbítását és elosztását egészen a
fogyasztókig, csatornamű esetében a szennyvíz elvezetését a bebocsátóktól, továbbítását
a tisztítóműbe, tisztítását és elvezetését a befogadóba – önállóan oldja meg.
k.) összekapcsolt víziközmű: az a vízműrendszer, amelynél szomszédos települések

vízelosztó hálózata vezetékkel van összekötve – mintegy közös elosztóhálózatot alkotva
– közös vízbeszerzéssel, esetleg víztisztítással, valamint az a csatornarendszer, ahol
szomszédos települések szennyvízelvezető- csatornarendszere közös tisztítóművel
rendelkezik, de külön szennyvíztovábbító – regionális – csatornahálózat nincs, az
elvezető rendszerekből közvetlenül a szennyvíztisztító-telepre, vagy egy másik
csatornahálózatba kerül a szennyvíz.
l.) regionális

víziközmű: az a nagyobb területen, több települést kiszolgáló
vízmű/csatornamű, amelyik elkülönülten működtethető, kifejezetten több települést
kiszolgáló regionális művel – vízmű esetében – vízbeszerzéssel, víztisztítással és/vagy
regionális víztovábbító hálózattal, csatornamű esetében regionális szennyvízelvezetőcsatornákkal és szennyvíztisztító-teleppel – rendelkezik.

m.) víziközmű-szolgáltatás: olyan közszolgáltatás, amellyel a helyi önkormányzatok a

vízgazdálkodással összefüggő közfeladatok ellátásáról gondoskodnak (ebbe a körbe
tartozik a közműves vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás.)
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n.) szolgáltatói

felelősség elve: víziközmű szolgáltatás keretében a szolgáltató
víziközművek üzemeltetésével köteles a fogyasztónak ivóvizet szolgáltatni, illetőleg a
keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását elvégezni

o.) rákötési arány: A közmű hálózaton rákötött és ráköthető fogyasztási helyek aránya.

Szennyvíz elvezetésnél azon fogyasztási helyekre számolva
engedélyezett módon el nem helyezett szennyvíz keletkezik.

amelyeken

más

p.) felújítások: a már meglévő tárgyi eszközökön végzett olyan tevékenység, amelynek célja

az elhasználódott anyagi eszköz eredeti állapotának (állagának), kapacitásának és
pontosságának helyreállítása
q.) víziközmű-fejlesztés: a javítás-, rendszeres karbantartás körén kívül eső, a víziközművek

létesítésével és bővítésével kapcsolatos beruházási tevékenységek összessége, különösen
a víziközmű pótlása-, rekonstrukciója, értéknövelő felújítása, valamint új víziközmű
létesítmény létrehozása.
r.) javítás-, karbantartás: az „Üzemeltetési Szerződés” blanketta mellékletét képező

Eszköz- és Készletgazdálkodási Szabályzatban meghatározott szabvány szerint
minősített beruházási tevékenység.
s.) pótlás-, rekonstrukció: az „Üzemeltetési Szerződés” blanketta mellékletét képező

Eszköz- és Készletgazdálkodási Szabályzatban meghatározott szabvány szerint
minősített beruházási tevékenység.
t.)

értéknövelő felújítás: az „Üzemeltetési Szerződés” blanketta mellékletét képező Eszközés Készletgazdálkodási Szabályzatban meghatározott szabvány szerint minősített
beruházási tevékenység.

u.) víziközmű: közműves vízellátást, valamint közműves szennyvízelvezetést, illetve -

tisztítást szolgáló, műszaki létesítmény (ide értve a műtárgyak összességét és azok
kiegészítőit, berendezéseit, tartozékait)
v.) víziközművek működtetése: a víziközmű üzemelésével és fenntartásával kapcsolatos

tevékenységek összessége.
w.) víziközmű vagyon: mindazon műtárgyak, berendezések, felszerelések összessége,

amelyek a közműves vízellátást, szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást közvetlenül
szolgálják.
x.) víziközmű működtető vagyon: a víziközmű vagyon körébe nem tartozó mindazon

eszközök összessége, amelyek a víziközmű vagyon működtetéséhez szükségesek
A jelen szerződésben és mellékleteiben használt egyéb fogalmak, kifejezések alatt az ott
meghatározottakat kell érteni.
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III.

A SZERZŐDÉS CÉLJA, A RÉSZVÉNYESI EGYÜTTMŰKÖDÉS SAROKPONTJAI

1.

A jelen együttműködési szerződés célja egy olyan működési struktúra megteremtése,
amely a költségmegtérülés elvének, a költséghatékonyság elvének, valamint a
szennyező (felhasználó) fizet elvének figyelembevételével hosszú távon biztosítja a
részvényes önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű-vagyon jogszabályoknak
megfelelő, az önkormányzatok tulajdonosi, közszolgáltatási és fejlesztési érdekeit
kiegyensúlyozottan biztosító működtetését.
Jelen szerződéssel szabályozott együttműködés megteremti annak jogi és pénzügyi
hátterét, hogy a részvényes önkormányzatok lehetőségeikhez képest a legrövidebb időn
belül meg tudjanak felelni az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos szigorodó vízminőségi
elvárásoknak, valamint a szennyvízkezelés terén támasztott jogszabályi
követelményeknek.

2.

Szerződő felek rögzítik, hogy a települési önkormányzatokra háruló egészséges
ivóvízellátással és csatornaszolgáltatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek a
szükséges erőforrások hatékony felhasználása érdekében – így különösen a fajlagosan
kedvezőbb költséggazdálkodás-, emberi erőforrás-, és eszközhatékonyságra tekintettel
– továbbra is a tulajdonukban álló Társaság feladatellátásán keresztül kívánnak eleget
tenni. A felek határozott szándéka az, hogy a közösen tulajdonolt gazdasági társaság
szolgáltatói tevékenységéből fakadó, az egyes részvényes önkormányzatokkal kötött
üzemeltetési szerződések folyamatos teljesítése során felmerülő előnyöket és terheket
minden, a jelen együttműködéshez csatlakozó részvényes önkormányzat által
kölcsönösen elfogadott, és az együttműködők körében egységesen érvényesülő
elveknek megfelelően érhessék el, illetve legyenek kötelesek viselni.

3.

A fent említett előnyökből és terhekből való részesülés körébe kell érteni különösen
azt, hogy:

4.

(A)

az együttműködésben részes, szolgáltatási területként működő
részvényes önkormányzatok között az üzemeltetés költségei a
Társaság gazdálkodásában hogyan kerülnek felosztásra, illetve a
Társaság milyen díjképzési elveket érvényesít, s ezzel milyen
szolgáltatási árviszonyokat teremt egy-egy településen.

(B)

a Társaságnak melyek a szolgáltatási tevékenység körében
felmerülő kötelezettségei, kiemelve e körben a javítással,
rekonstrukcióval összefüggő műszaki kérdéseket, melyek
tekintetében a részvényesi érdekek egyenlőségét követve, a
részvényes önkormányzatok irányában a Társaság ez irányú
kötelezettségei – a díjakban biztosított fedezetre is tekintettel –
egységes elvek mentén kerülnek meghatározásra.

Szerződő felek kifejezett szándéka az, hogy együttműködésük során a fokozatosság
elvét 2011. december 31-ig érvényesítve a korábbi együttműködési elvek (mint az
anyagi terhek elosztásában érvényesülő szolidaritás, és az egyes szolgáltatási ágazatok
közötti keresztfinanszírozás) alkalmazásából úgy lépjenek át a jelen szerződésben
meghatározott elvek alkalmazásába, hogy azzal a magasabb önköltségi szinten
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üzemeltethető csatornahálózattal rendelkező részvényes önkormányzatok fogyasztói
elviselhető díjnövekménnyel terhelődjenek, továbbá a Társaság üzemeltetői
struktúrájának, eszközeinek a további hatékonyság-fokozást, és költségcsökkentést
célzó fejlesztésére megfelelő idő álljon rendelkezésre a szerződő felek részére.
5. Jelen együttműködésben részes felek a Társaság belső viszonyait, tevékenységének

stratégiai irányát a közgyűlésen gyakorolt részvényesi jogaik útján befolyásolni tudják,
illetve többségi szavazatukkal érvényesíteni képesek az e körben megfogalmazott
elveket és célokat. A részvényes önkormányzatok díjrendeleteik megalkotása során
azonban nem a Társaság tagjaként, hanem autonóm jogalkotókként járnak el, s míg a
közgyűlés testületi szervként a Társaságra nézve, illetve a részvényes önkormányzatok
társasági jogi viszonyai tekintetében hozhat csak jogérvényes döntéseket, a részvényes
önkormányzatok egyéb jogviszonyaira, így a Társaság és az egyes önkormányzatok
között a hatósági díjmegállapítás körében fennálló jogviszonyra, nem.
6. A

fentiekre tekintettel a szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen
együttműködésben megtestesülő kölcsönös települési érdekek csak akkor
érvényesülhetnek maradéktalanul, ha az együttműködésben résztvevő részvényes
önkormányzatok az éves szolgáltatási díj meghatározásakor elfogadják a Társaság jelen
szerződésnek eleget tevő szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát. Annak érdekében, hogy
a jelen szerződésben együttműködésre lépő részvényes önkormányzatok szerződéses
kötelezettségeik teljesítésének készsége a díjalkotás körében is jogi eszközökkel
elősegített legyen, szerződő felek a kötelmi jog eszközeivel élve kölcsönösen
feljogosítják a Társaságot a szerződésszegő részvényes önkormányzatokkal szemben a
jelen szerződésben meghatározott szankciós jogok gyakorlására.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEINEK ÖSSZETÉTELÉT ÉRINTŐ MEGÁLLAPODÁSOK

7.

A jelen szerződésben részes részvényes önkormányzatok megállapodnak, hogy a Társaság
közgyűlésén 11 tagú igazgatóságot választanak. A Társaság igazgatóságába a szerződő felek
körében a legnagyobb részvényhányaddal rendelkező részvényes önkormányzat 3 tagot, a
soron következő 6 legnagyobb részvényhányaddal rendelkező részvényes önkormányzat (ide
nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot) egy-egy tagot jogosult delegálni. Szerződő felek
továbbá megállapodnak abban is, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Igazgatóság
tagjává választják a Társaság "vezérigazgató" munkakört betöltő mindenkori munkavállalóját,
valamint Békés Megye Önkormányzata 1 delegáltját is.

8.

A részvényes önkormányzatok megállapodnak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságába a
szerződő felek közül a legnagyobb részvényhányaddal rendelkező részvényes
önkormányzat egy tagot, az igazgatóságba delegálási joggal rendelkező részvényes
önkormányzatok utáni 8 legnagyobb részvényhányaddal rendelkező részvényes
önkormányzat (ide nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot) egy-egy tagot jogosult
jelölni. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Felügyelő Bizottság tagjává
választják a Békés Megyei Önkormányzat 1 delegáltját is.

9. A delegálásra jogosult részvényes önkormányzatok 7.-8. pontbeli jogosítványa arra is kiterjed,
hogy az általuk jelölt személy visszahívását kezdeményezzék.
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10. Szerződő felek vállalják, hogy amennyiben a delegálásra jogosultak által jelölt személyekkel
szemben összeférhetetlenségi és kizárási ok nem áll fenn, a Társaság közgyűlésén a
fentiek szerint jelölt személyek megválasztásáról vagy visszahívásáról szóló szavazáson
képviseltetik magukat, és igennel szavaznak.
V.

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSE
(a) Működtetési struktúra

11. A részvényes önkormányzatok megállapodnak, hogy a továbbiakban is a mindenkor

hatályos vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti, kizárólagos önkormányzati
tulajdonba tartozó Társaságon keresztül működtetik az önkormányzati törzsvagyonukban
lévő víziközmű-létesítményeket oly módon, hogy a víziközmű-létesítmények
tulajdonjogát megtartva, azok birtoklásának, használatának és hasznosításának jogát
bérleti díj ellenében, üzemeltetési szerződés keretében átengedik az általuk közösen
tulajdonolt Társaságnak.
(b) Üzemeltetésbe adott közművagyon
12. A részvényes önkormányzatok vállalják, hogy a tulajdonukban lévő, és korábban a
Társaságnak működtetésre, üzemeltetésre átadott víziközműveket, és közvetlenül a
víziközmű üzemeltetéséhez szükséges vagyontárgyakat a Társaság üzemeltetésében
hagyják, és jelen szerződés időtartama alatt a Társaság rendelkezik a már meglévő, és a
megvalósuló önkormányzati víziközművek kizárólagos működtetési, üzemeltetési
jogával. Ez utóbbi eset alól kivételt képez, ha a részvényes önkormányzat által végzett
beruházás ésszerű megvalósíthatóságának feltételei, illetve azok következményei
kizárják a Társaság általi üzemeltetés lehetőségét – így különösen, ha az önkormányzat
saját erővel nem rendelkezve, koncesszióban kívánja a beruházást megvalósítani és az
üzemeltetés feltételeiben a Társasággal nem tudott megegyezni – vagy a Társaság nem
kíván, illetve nem képes olyan konstrukcióban részt venni, mellyel egyébként a más
általi üzemeltetés elkerülhető lenne.
Az üzemeltetési jogviszony alapvető szabályait jelen szerződés, részletszabályait az
együttműködési szerződés 2. számú mellékletét képező „Üzemeltetési Szerződés” blanketta, valamint a Társaság és az egyes részvényes önkormányzatok által megkötött
üzemeltetési szerződések tartalmazzák.
(c) Bérleti díj
13. Az üzemeltetésbe vett önkormányzati víziközmű-vagyontárgyak birtoklása, használata

és hasznosítása ellenértékeként a közművet tulajdonló részvényes önkormányzat a
Társasággal szemben bérleti díjat érvényesít. Az önkormányzat által megállapított bérleti
díj pénzügyi értelemben, mint a szolgáltatás érdekében felmerült költség beépül a
településen folytatott közmű- üzemeltetés költségei közé, és azt más személy irányában
végzett tevékenységére a Társaság nem terhelheti. Amennyiben tehát az önkormányzat a
bérleti díj változtatását kezdeményezi, a szolgáltatott volumenre (víz és szennyvíz m3)
megegyező összegű, megegyező időbeli hatályú, rendeleti úton bevezetett díjmódosítás
is szükséges.
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14. Mindezek eredményeként szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a

bérleti díjat a településen szolgáltatott (számlázott) ivóvíz és szennyvíz m3-ére vetítetten
állapítják meg, melynek mértéke nem lehet kevesebb a szerződő felek körében az előző
gazdasági évben érvényesült ágazati fajlagos teljes önköltség 5%-ánál, mely adatot a
Társaság az éves díjjavaslat előterjesztésével egyidejűleg köteles közölni.
A tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes, azzal, hogy az önkormányzat
naptári félévet követő hónapban a Társaság által szolgáltatott adatok ismeretében állítja
ki 60 napos fizetési határidővel számláját a Társaság részére.
VI.

A VÍZIKÖZMŰ-VAGYON MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

MEGOSZLÁSA

15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ellátási felelősségük alapján a Társaság

üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú vízi-közművagyon, illetve a regionális
víziközmű-rendszerek tekintetében az üzemeltetés során szükségessé váló javítási- és
karbantartási munkák elvégzését a Társaság kötelezettségévé teszik.
A Társaság által üzemeltetett víziközmű-vagyontárgyak pótlása, rekonstrukciója,
valamint ezen tárgyi eszközök értéknövekedését eredményező felújítása, és egyéb
fejlesztési beruházások elvégzése kizárólag az érintett tulajdonos részvényes
önkormányzat kötelezettsége marad.
16. Szerződő felek megállapodnak, hogy víziközművek működtetésével kapcsolatos 14-15.

pontban meghatározott feladatok ellátása tekintetében a Társasággal szemben a jelen szerződés
2. számú mellékletét képező szerződési blankettában foglalt szabályok („Üzemeltetési
Szerződés”) szerint járnak el.
VII.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS FORRÁSAI

17. A Társaság üzemeltetésében lévő önkormányzati víziközművek üzemeltetési, javítási és

karbantartási költségeinek (működtetés) forrását a Társaság által a fogyasztóktól beszedett
szolgáltatási díjakban a működtetés fedezetéül biztosított díjhányad képezi. Ezen
díjhányad az egytényezős csatornadíj működési hányadából, továbbá a kéttényezős vízdíj
esetén az alapdíj, valamint a fogyasztásarányos díj működési hányadából tevődik össze.
18. A Társaság a jelen szerződésben részes, árhatósági jogkörben eljáró települési

önkormányzatok számára a közgyűlés által elfogadott Díjképzési Szabályzatnak eleget
tevő olyan mértékű szolgáltatási díj meghatározására tesz javaslatot, melynek a
működtetés fedezetéül biztosított hányada ésszerű várakozások szerint fedezi a
víziközművek biztonságos működtetéséhez szükséges költségeket, és a Társaság
mindenkori, a részvényes önkormányzatok által elfogadott stratégiai céljainak
megvalósítására is fedezetet biztosít. A szolgáltatási díjakban a működtetés fedezetéül
biztosított díjhányad képzésére vonatkozó részletes szabályokat az együttműködési
szerződés 3. számú mellékletét képező „Díjképzési Szabályzat” határozza meg.
VIII.

FEJLESZTÉS ÉS ANNAK FORRÁSAI
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19. A helyi közfeladat ellátásáért való felelősségük alapján a víziközmű-rendszerek szükség

szerinti bővítése, illetve technológiai fejlesztése az érintett tulajdonos részvényes
önkormányzatok kötelezettségét képezi. Mindazonáltal szerződő felek célszerűségi és
költséghatékonysági okokból megállapodnak, hogy a Társaság alaptevékenységei ellátása
körében szükségessé váló beruházások megvalósítása érdekében a Társasággal
együttműködnek. Ezen együttműködés körében az üzemeltetési szerződésben
meghatározottak szerint a Társaság adatokat szolgáltat és szakmai segítséget nyújt a
szükséges fejlesztési beruházások megvalósítása érdekében.

IX.

ÁRPOLITIKA – DÍJSTRUKTÚRA

20. A jelen szerződésben rögzített együttműködési célok gyakorlati megvalósítását szolgáló

díjstruktúrát, valamint a díjképzés elveit, továbbá a jelen együttműködésben nem részes
részvényes önkormányzatok, illetve a Társasággal kizárólag közüzemi szolgáltatási
jogviszonyban álló más települési önkormányzatokkal szemben a Társaság által
alkalmazott díjpolitikát – a Társaság üzleti tervében foglalt gazdálkodási célkitűzésekre
figyelemmel – a szerződéshez 3. számú mellékletként csatolt „Díjképzési Szabályzat”
tartalmazza.
Jelen szerződést aláíró részvényes önkormányzatok, mint a szolgáltatási díjak
megállapítása tekintetében az árhatósági jogkör gyakorlói, ezennel kötelezik magukat,
hogy az árrendeleteik megalkotása során elfogadják a Társaság, mint szolgáltató által a
Díjképzési Szabályzatban foglaltak szerint elkészített és előterjesztett díjjavaslatot.

X.

A TÁRSASÁG, MINT HARMADIK SZEMÉLY JAVÁRA SZÓLÓ JOGOK
21. A részvényes önkormányzatok ezennel rögzítik, hogy jelen szerződésben a Társaság
működőképességének hosszú távú fenntartásához szükséges tulajdonosi kohézió
megteremtése érdekében – társasági jogi jogviszonyuktól függetlenül - magánjogi
félként eljárva határozták meg a konszenzusos érdekegyensúlyt biztosító elveket.
Szerződő felek kiemelik, hogy jelen együttműködési szerződés és annak mellékleteit
képező dokumentumokban foglalt elvek érvényesülése jelentős részben az autonóm
árhatósági jogkörben eljáró részvényes önkormányzatok jelen szerződést nem sértő
díjrendelet-alkotási gyakorlatán nyugszik. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy
a szolgáltatási díjat szabályozó rendelet megalkotása kapcsán, - figyelemmel az
ártörvény rendelkezéseire – a Társaság kerül jogviszonyba az érintett tulajdonos
települési önkormányzattal, és egyes részvényes önkormányzatok jelen együttműködési
megállapodást sértő díjrendeletei közvetlenül a Társaság gazdálkodásában váltanak ki
hátrányos következményeket, azonban ezen következmények közvetetten a többi
részvényes önkormányzat érdekeit is sértik.

22. A fentiekre tekintettel, jelen együttműködési szerződést aláíró részvényes
önkormányzatok ezennel felhatalmazzuk a Társaságot arra, hogy az együttműködési
szerződésben és mellékleteiben foglalt szabályokkal ellentétes díjrendeletet elfogadó
részvényes önkormányzattal szemben - a szerződést sértő díjrendelet hatályba lépésének
napjától számítottan - a településen megelőző gazdasági évben elért egy naptári napra
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jutó átlagos ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjbevétel áfa nélkül számított értékének
10%-át, mint napi kötbért a saját nevében és javára érvényesítse az együttműködési
szerződésben foglaltaknak megfelelő árhatósági döntés meghozataláig.
Alulírott részvényes önkormányzatok egyidejűleg kötelezzük magunkat arra, hogy
szerződésszegésünk esetére a Ptk. 233. § alapján a településen a megelőző gazdasági
évben elért egy naptári napra jutó átlagos ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjbevétel áfa
nélkül számított értékének 10%-ának, mint napi kötbérnek megfelelő pénzösszeget
közvetlenül a Társaságnak megfizetjük.
23. A Társaság 22. pontban foglalt szankciós joga érvényesítése előtt 30 napos határidő
tűzésével, a szerződésben rögzített jogkövetkezményekre való hivatkozással köteles
írásban felhívni a jelen szerződést, illetve mellékleteit megszegő önkormányzatot a
kötbér megfizetésére. A Társaság által érvényesíthető kötbér teljes összege nem lehet
több az alapjául szolgáló éves árbevétel 10%-ot kitevő hányadánál.
24.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési szerződés alapján keletkező kötbér
igény érvényesítése nem érinti a jogsértő árhatósági döntéssel szemben a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján a Társaságot megillető jogorvoslati jog gyakorlását a
közigazgatási határozat felülvizsgálatára hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.

25. A szerződő részvényes önkormányzatok kijelentik, hogy tudtukkal és akaratukból, a
részvényesek közötti magasabb rendű, kölcsönös előnyöket biztosító stratégiai érdekek
szem előtt tartása mellett kerül 3 éves átmeneti időszakig a szolidaritási elv a települési
szennyvízdíjakban alkalmazásra. Mindezek alapján a szerződő felek kijelentik, hogy az
ártörvény legmagasabb ár megállapítására vonatkozó szabályait az együttműködő felek
körében egységesen kialakított, szerződéses mértékű szolidaritási teher vállalásával
együttesen és egyben érvényesítik, így kizárják annak lehetőségét, hogy bármely
szerződő fél a hozzá benyújtott díjjavaslatot a jelen szerződéssel egyébként összhangban
lévő szolidaritási terhekre hivatkozással kifogásolja a bíróság előtt.
XI. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA
26. Tekintettel arra, hogy a szerződés mellékletét képező dokumentumok gyakorlati
alkalmazása során a Társaság önálló magánjogi félként lép az együttműködésben részes
egyes részvényes önkormányzatokkal jogviszonyba, ahhoz, hogy ezen szabályok a
Társaság belső viszonyaiban, és az együttműködési szerződés teljesülése körében a
Társasággal keletkező jogviszonyokban egyidejűleg érvényesüljenek, azokat a Társaság
közgyűlésének, és az egyes részvényes önkormányzatoknak is el kell fogadniuk.
A Társaság közgyűlése a szerződéshez csatolt dokumentumokat 68/2008. (IX. 26.)
számú határozatával fogadta el.
Az együttműködésben részes önkormányzatok elfogadó nyilatkozatukat jelen szerződés
aláírásával teszik meg.
27. Szerződő felek az együttműködési szerződés mellékletei és azok további mellékleteinek

egyszerű és zökkenőmentes módosítása érdekében az alábbi eljárási rendet fogadják el:
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a szerződő fél részéről az együttműködési szerződés mellékleteinek és azok további
mellékleteinek módosítására vonatkozóan tett elfogadó vagy elutasító nyilatkozat
megadottnak tekintendő, amennyiben a közgyűlés megegyező tárgyú indítványával
kapcsolatosan szavazatot adott le. Jognyilatkozat adása szempontjából a közgyűlési
szavazáson való tartózkodás elutasító nyilatkozatnak minősül.
- amennyiben a melléklet módosítását a Társaság közgyűlése nem fogadja el, úgy az
együttműködési szerződésben részes felek a módosítás érvényesítése érdekében további
lépéseket nem tesznek;
- részvényes önkormányzatok vállalják, hogy amennyiben a közgyűlési szavazáson nem
vettek részt és a módosításra vonatkozó indítványt a közgyűlés elfogadta, a módosítás
tekintetében támogató vagy elutasító nyilatkozataikat a Társaság írásbeli felhívásától
számított 60 napon belül a Társaság részére megadják. Ezen jognyilatkozatot
tértivevényes levél útján kell a Társaság székhelyére megküldeni.
- ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az együttműködési szerződésben részes
részvényes önkormányzatok hiányzó jognyilatkozatait (hallgatólagosan) a melléklet
módosításához megadottnak kell tekinteni.
- arra az esetre, ha a melléklet módosítása tekintetében támogatónak minősülő
jognyilatkozatok aránya a szerződő felek körében – az őket megillető összes
részvényesi szavazatra vetítetten – legalább 50 % + 1 szavazat arányt képvisel, úgy a
többi részes fél a többségi elfogadásról történő értesülésétől számítottan a módosítást
magára nézve kötelezőnek és elfogadottnak tekinti.
- amennyiben a mellékletek módosítását a közgyűlés elfogadta, azonban az aláíró
részvényesek nyilatkozatai alapján a részes felek körében nincs meg a mellékletek
módosításhoz szükséges szavazattöbbség, szerződő felek a módosítás gyakorlati
alkalmazásától eltekintenek.
-

Ezen eljárási rend a szerződő felek együttműködésében 2011. január hó 1. napjától lép
hatályba, mindaddig a szerződés mellékletei és további mellékletei a Ptk. kötelmi jogi
általános rendelkezései szerint módosítható.
Az alapszerződési dokumentum módosítására vonatkozó szabályokat a 32. pont
tartalmazza.
XII. REKONSTRUKCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS
28. Részvényes önkormányzatok külön megállapodás keretében a jelen szerződés 14.

pontjában rögzített rekonstrukciós feladataik hatékony magvalósítása érdekében
együttműködhetnek egymással. Ezen többlet-együttműködést megvalósító részvényes
önkormányzatok az általuk rögzített részletszabályok szerint a Társasággal szemben őket
megillető bérleti díjból közös pénzalapot hozhatnak létre, melynek kezelését a Társaságra
bízhatják. A rekonstrukciós együttműködésre vonatkozó megállapodás jóváhagyását, és a
rekonstrukciós pénzalap kezelésére vonatkozó megbízás elfogadását a Társaság csak
akkor tagadhatja meg, ha a többlet-együttműködésre vonatkozó megállapodás
jogszabállyal, a Társaság alapszabályával vagy egyébiránt a jelen együttműködési
szerződés szabályaival ellentétes rendelkezést tartalmaz. A rekonstrukciós
együttműködésben részt nem vevő részvényes önkormányzatok vállalják, hogy a többi
részvényes önkormányzat körében ezen többlet-együttműködés megvalósulását
szavazatukkal támogatni fogják a Társaság közgyűlésén.
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XIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS

A REGIONÁLIS RENDESZEREKRŐL ELLÁTOTT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

KÖRÉBEN

29. Azon részvényes önkormányzatok, melyek - területükön a közműves vízellátás illetve

szennyvízelvezetés biztosítása céljából - műszakilag egységes, összekapcsolt- vagy
regionális víziközmű-rendszer közös működtetésében érdekeltek, ezen rendszerek
működtetése során szükségessé váló értéknövelő felújítások, pótlási és rekonstrukciós
munkák költségeinek viseléséről oly módon rendelkeznek, hogy ezen beavatkozások
anyagi terheit Békés Megye Önkormányzata tulajdoni arányában, a víziközmű-rendszer
működtetésben érdekelt települési önkormányzatok pedig a fennmaradó rész erejéig a
megelőző három év adatainak átlaga alapján számított igénybevétel (átvett
vízmennyiség, elvezetett szennyvízmennyiség) arányában osztják meg egymás között,
amennyiben eltérő megállapodás nincs közöttük.
A közös tulajdonban részes önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
négyévenkénti gyakorisággal elkészített rekonstrukciós elszámolás alapján kölcsönösen
elismerik a rekonstrukciókban, illetve bővítő beruházásokban részes önkormányzatok
tulajdonszerzését az általuk viselt terhek értékében.
XIV.

BÉKÉS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNYTULAJDONOSSAL VALÓ

ELSZÁMOLÁS AZ ÉVES

BÉRLETI DÍJ TEKINTETÉBEN

30. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy Békés Megye Önkormányzata, mint

alapító részvényes önkormányzat a Társaság szolgáltatási területén víziközműtulajdonnal rendelkezik, melyet a Társaság hasznosít. Békés Megye Önkormányzata
ezen közművagyon használatáért a mindenkor hatályos adójogszabályokban
meghatározott, a közművagyonra irányadó amortizációs kulcs 1,2 szorosával megegyező
összegű éves bérleti díjat érvényesít a Társasággal szemben, és vállalja az üzemeltetés
ráeső rekonstrukciós költségeinek viselését.
Békés Megye Önkormányzata a vagyonarányos mérték szerint megállapított éves
bérleti díj erejéig jogosult arra, hogy alaptőke-emelést kezdeményezzen. Jelen
szerződést aláíró részvényes önkormányzatok elfogadják, hogy a jelen pont szerint
végrehajtott tőkeemelés során kibocsátásra kerülő új részvények az apportáló Békés
Megyei Önkormányzatot illetik meg. Ennek megfelelően a részes felek vállalják, hogy
a Békés Megyei Önkormányzatot megillető bérleti díj követelés alaptőke-emelésre
fordítását igen szavazatukkal támogatni fogják a Társaság közgyűlésén, amennyiben a
megyei önkormányzat ezen a jogcímen szerzett részvényei aránya nem haladja meg a
Társaság aktuális részvényállományának 15 %-át.
XV. VEGYES RENDELKEZÉSEK
(a) Hatálybalépés
31. Jelen szerződés a felek mindegyikének aláírásával, de nem korábban, mint 2009. január
1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 2003. június 30. napján kötött
„Együttműködési Szerződés” praktikusan hatályát veszti.
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(c) Szerződésmódosítás
32.

Jelen szerződést szövegét – a csatolt mellékletek kivételével – a felek csak írásban,
az összes fél közös megegyezésével módosíthatják, azzal azonban, hogy új fél az
alábbi 34-35. pontban foglalt eljárás szerint válhat szerződő féllé.
A fentiek mellett a felek megállapodnak, hogy jelen együttműködési szerződésüket
legalább 5 évenként, vagy a Társaság működését alapvetően érintő jogszabályi
változás esetén felülvizsgálják, és szükség esetén az együttműködési célok
megtartására törekedve módosítják.

33.

Szerződő felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy jogszabály-előkészítés
alatt áll a víziközművek, és azok működtetésének jogi helyzetét alapvetően
befolyásoló, a viziközművekről és viziközmű-szolgáltatásokról szóló új
törvénytervezet, amelynek lényegi tartalma jelenleg még nem meghatározható.
Erre tekintettel a felek már most külön megállapodnak, hogy amennyiben a fenti
jogszabály-előkészítés nyomán későbbiekben elfogadott jogszabályok miatt a jelen
együttműködési szerződésben meghatározott működési struktúra részben vagy
egészben jogellenessé válna, úgy a szerződés jogellenessé váló rendelkezéseit a
részleges érvénytelenség kiküszöbölése érdekében olyan jogszerű rendelkezéssekkel
váltják fel, melyek gazdasági tartalmukat tekintve a lehető legközelebb állnak a
korábbi rendelkezésekhez.
(d) Csatlakozás

34.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen pontban írt feltételekkel a jelen
szerződéshez való csatlakozás lehetősége nyitva áll minden olyan Békés megye
területén található települési önkormányzat előtt, amely részvénytulajdont szerez a
Társaságban. A Társaságban való részvényszerzés feltétele (egyebek mellett) a jelen
szerződéshez való csatlakozás, valamint a szerződés mellékleteit képező
dokumentumok elfogadására írásbeli szándéknyilatkozat adása az érintett települési
önkormányzat részéről.

35. Szerződő felek felhatalmazzák a Társaság igazgatóságát, hogy megítélje a jelen

részvényesi együttműködéshez csatlakozni kívánó települési önkormányzat
alkalmasságát a szerződésben és mellékleteiben foglaltak teljesítésére, e tárgyban
döntést hozzon, nyilatkozatot tegyen, a korábbi szerződő felek nevében az új szerződő
fél csatlakozásáról szóló dokumentumot aláírja.
(e) Felmondás
36. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.
Jelen szerződést 2011. december 31. napjáig, azaz a szennyvízágazatban érvényesülő
szolidaritási elv, és az ágazatok közötti keresztfinanszírozás teljes megszüntetéséig
felmondani nem lehet. Ezt követően, bármelyik fél a felmondásnak a Társasággal
való közlést követő naptári évet követő első munkanapra mondhatja fel azzal, hogy a
szerződés a többi szerződő fél között tovább él. Az együttműködési szerződés
felmondására vonatkozó nyilatkozatot a Társaság székhelyére kell tértivevényes
levélben megküldeni, tekintettel az alábbiakra is:
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-

-

részvényes önkormányzatok kifejezetten rögzítik, hogy az együttműködési
szerződés tekintetében gyakorolt rendes felmondás egyben a szerződéshez
mellékletként csatolt Üzemeltetési Szerződés - blanketta szerint a Társaság és
a részvényes önkormányzat által létesített üzemeltetési szerződést is
megszünteti; továbbá
a Társaság és a részvényes önkormányzat közötti üzemeltetési szerződés
bármelyik fél vagy a szerződő felek általi közös megszüntetése, egyben a
részvényes önkormányzat együttműködési szerződésben való részességét is
megszünteti.

Az üzemeltetési szerződést megszüntetésére, illetve az együttműködési szerződés
felmondására vonatkozó jognyilatkozatot a Társaság – a felmondás részvényes
önkormányzatokkal való közlése, illetve az érintett részvényes önkormányzat
együttműködési szerződésben való megszűnéséről való értesítésük érdekében – a
közlést követő 3 munkanapon belül az együttműködési szerződésben részes
részvényes önkormányzatok számára továbbítja.
A fenti körülmények nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a Társaság a szerződés
megszűnésében érintett részvényes önkormányzattal időbeli megszorítás nélkül más,
új jogviszonyt létesítsen a víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében.
(f) Jogviták rendezése
37. Szerződő felek mindegyike ezennel kijelenti, hogy jelen együttműködési szerződést

abban bízva és arra hagyatkozva kötötte, és vállalta a szerződésbeli kötelezettségeit,
hogy a szerződés rendelkezéseit az összes többi szerződő fél is pontosan betartja.
Arra az esetre, ha a szerződő felek között jelen együttműködési szerződéssel
kapcsolatban jogvita (ideértve a Társaság, mint jogosított igényérvényesítését is)
merülne fel, annak eldöntésére a felek – az irányadó hatásköri szabályok
függvényében – a Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
38. Szerződő részvényes önkormányzatok ezennel felhatalmazzuk a Békés Megyei
Vízművek Zrt. igazgatóságának elnökét, a vezérigazgatót, és a felügyelő bizottság
elnökét, hogy jelen szerződés záradékát aláírják, és a Társaság képviseletében
aláírásukkal igazolják a szerződésben foglaltak tudomásulvételét.
Alulírottak, mint a jelen együttműködési szerződést aláíró részvényes önkormányzat
nevében eljárni jogosult személyek, a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint
akaratunkkal mindenben megegyezőt alulírott helyen, és napon jóváhagyólag írtuk alá, egy egy hiteles példányát átvettük, az együttműködési szerződés eredeti példányát a Társaság
székhelyén az alulírott napon letétbe helyezzük.
A szerződő felek képviseletében eljáró személyek aláírásai
/a dokumentumhoz csatolásra kerülő aláíróíven/
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Záradék:
Alulírottak
dr. Varga Péter, mint a Békés Megyei Vízművek Zrt. igazgatóságának elnöke, Kaszai János,
mint a Békés Megyei Vízművek Zrt. felügyelő bizottságának elnöke, és dr. Csák Gyula a
Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója jelen aláírásunkkal az együttműködési
szerződés tartalmát megismertük, azt elfogadjuk és vállaljuk, hogy az átruházott
jogköröknek a Társaság eleget fog tenni.
Békéscsaba, 2008. ……………

dr. Varga Péter
az Igazgatóság Elnöke

Kaszai János
a Felügyelő Bizottság Elnöke

dr. Csák Gyula
Vezérigazgató
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1. SZ. MELLÉKLET
A részvényes
Neve
Almáskamarás Község Önkormányzata
Battonya Város Önkormányzata
Békés Megye Önkormányzata
Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Békéssámson Község Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Biharugra Község Önkormányzata
Bucsa Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csabaszabadi Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Csorvás Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Dombiratos Község Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Elek Város Önkormányzata
Eperjes Község Önkormányzata
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kamut Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kardoskút Község Önkormányzata
Kaszaper Község Önkormányzata
Kertészsziget Község Önkormányzata
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Kisdombegyház Község Önkormányzata
Körösladány Nagyközség Önkormányzata
Körösnagyharsány Község Önkormányzata
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Község Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Lőkösháza Község Önkormányzata
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Magyardombegyház Község Önkormányzata
Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata

székhelye
5747 Almáskamarás, Dózsa Gy. u. 54.
5830 Battonya, Fő u. 91.
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
5630 Békés, Petőfi u. 2.
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7.
5946 Békéssámson, Fő tér 9.
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.
5538 Biharugra, Erzsébet u. 23.
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5.
5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42.
5515 Ecsegfalva, Fő u. 27.
5742 Elek, Gyulai u. 2.
6624 Eperjes, Petőfi u. l.
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
5734 Geszt, Kossuth u. 1.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
5555 Hunya, Rákóczi u. 25.
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
5674 Kétsoporony, Dózsa Gy. út 11.
5744 Kevermes, Jókai u. 1.
5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.
5516 Körösladány, Dózsa Gy. 2.
5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.
5536 Körösújfalu, Fő u. 14.
5725 Kötegyán, Kossuth L. u. 33.
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
5743 Lőkösháza, Eleki u. 28.
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
5838 Magyardombegyház, Zalka u. 61.
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
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részvények
száma
10
10
5074
9459
60841
1009
509
502
879
826
56
239
750
4077
1823
10
10
560
700
5
2881
1686
280
7107
352
415
296
349
10
235
1715
565
9
10
1097
274
1165
234
633
10
687
10
10
207
944
5347

Mezőgyán Község Önkormányzata
Mezőhegyes Város Önkormányzata
Murony Község Önkormányzata
Nagykamarás Község Önkormányzata
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Szeghalom Város Önkormányzata
Tarhos Község Önkormányzata
Telekgerendás Község Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata
Végegyháza Község Önkormányzata
Vésztő Város Önkormányzata
Zsadány Község Önkormányzata
Összesen:

5732 Mezőgyán, Arpád u. 37.
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
5672 Murony, Földvári u. 1.
5751.Nagykamarás, Kossuth u. 2.
5931 Nagyszénás, Hősök u. 9.
5534 Okány, Kossuth u. 16.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
5556 Örménykút, Dózsa Gy. 26.
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 18.
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 3.
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
5641 Tarhos, Petőfi u. 29.
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13.
5940 Tótkomlós, Fő u. l.
5561 Ujkígyós, Kossuth L. u. 41.
5727 Ujszalonta, Béke u. 35.
5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2.
5530 Vésztő, Kossuth u. 62.
5537 Zsadány, Béke u. 82.
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523
3371
544
10
2049
1092
11204
198
653
142
4831
725
1294
12099
3429
453
628
3054
5
57
10
3042
645
163.935

2. SZ. MELLÉKLET
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS - BLANKETTA
(KÜLÖN DOKUMENTUMBAN)
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3. SZ. MELLÉKLET
DÍJKÉPZÉSI SZABÁLYZAT
(KÜLÖN DOKUMENTUMBAN)
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