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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez
kezességvállalás

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 73/2006. (IV. 4.) Kt.
határozatával jóváhagyta a Tapolcai Szennyvízberuházás III. ütemének céltámogatási
szerződéssel azonos tartalmú forrástábláját. Az új szerkezetben 2006. évben a
szennyvízberuházó Víziközmű Társulat 59.306,- eFt forrást biztosít a beruházáshoz.
Az Önkormányzat által lebonyolított beruházás finanszírozási oldalról történő
feltételeit részben a Víziközmű Társulattal megkötött Társberuházói Szerződés
alapozza meg. A szerződés tartalmazza azokat a kereteket, melyben a Társulat által
összegyűjtött lakossági források az Önkormányzathoz átkerülnek. A szerződés

tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előzetes kalkulációk alapján Tapolca Város Önkormányzatának 2006. évi
költségvetési rendeletében 45.000,- eFt készfizető kezességvállalás került tervezésre a
Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez. Az egyösszegű befizetésekre 2006. március 31-
ig biztosított lehetőséget a Társulat, és még az utolsó napokban is sok érdekelt élt az
egyösszegű fizetés lehetőségével, így összességében mintegy 40.000,- eFt folyt be
eddig a lakossági hozzájárulásból. Viszont a forrástábla alapján 2007. évben is
mintegy 41.314,- eFt lakossági hozzájárulás átvételére kerül majd sor, ezáltal a
kalkulációk alapján 50.000,- eFt hitel felvétele válik szükségessé a források
rendelkezésre állásához.

Az előzetes kalkulációkkal ellentétben most úgy tűnik, hogy ugyan nagyobb számú
egyösszegű befizetés realizálódott, de többen vannak azok is, akik a részletfizetést



sem kezdték meg. Előzőekből következik, hogy a Víziközmű Társulat hitelfelvételét a
beruházás biztonságos lebonyolításához meg kell emelni 50.000,- eFt-ra. Ehhez az
5.000,- eFt többlet hitelfelvételhez az Önkormányzatnak készfizető kezességet kell
vállalni, mely érinti az Önkormányzat hitelfelvételi korlátját is. Könyvvizsgáló úrral
a többlet kezességvállalást egyeztettük, írásos véleménye az előterjesztés mellékletét
képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért és elfogadja a Tapolca Város
Önkormányzata és a Tapolcai Szennyvízberuházó
Víziközmű Társulat közötti Társberuházói
Szerződésben foglaltakat, és felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét, hogy a tárgyi szerződést az
önkormányzat képviseletében megkösse.

A Képviselő – testület felhatalmazza a Víziközmű
Társulatot arra, hogy az OTP Bank Rt-vel az 50.000,-
eFt, azaz Ötvenmillió forint összegre a

hitelszerződést megkösse, és a hitelösszeg és
járulékai megfizetésének futamidejére,
előreláthatólag 2010-ig az Önkormányzat kezességet
vállal.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2006. április 19.

Ács János sk.
Polgármester



TÁRSBERUHÁZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Tapolca Város Önkormányzata

(továbbiakban: Önkormányzat (képviseli: Ács János polgármester)
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

másrészről a
Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat

(továbbiakban: Társulat (képviseli: Sólyom Károly elnök)
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

között az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat és a Társulat megállapodik, hogy Tapolca városában a
szennyvízcsatornázást, továbbá az ahhoz kapcsolódó berendezéseket,
építményeket társberuházásban valósítják meg.

A) a beruházás minősítése: önkormányzati
B) a beruházás kezdete: 2005. év
C) a beruházás várható befejezése: 2007. év
D) a beruházás területe: Tapolca város közigazgatási területe.

2. A beruházás költségelőirányzata: 351.959.- eFt (ÁFA-val)

A társberuházásban az Önkormányzat 251.339.- eFt-tal, mely az alábbi
támogatásokat tartalmazza, a Társulat 100.620.- eFt-tal vesz részt. A
társberuházásban résztvevők a szükséges összeget – a beruházási számla
kiegyenlítéséig – a saját számlájukon biztosítják.

A szükséges forrás beruházónkénti megosztása:

Önkormányzat Társulat
Önkorm. támogatás: 89.777 eFt Érdekeltségi hozzájárulás: 50.620 eFt
Céltámogatás: 140.784 eFt Érdekeltségi hozzájárulás: eFt
CÉDE támogatás: 20.778 eFt Érdekeltségi hozzájárulás: eFt

Társulati hitel: 50.000 eFt

ÖSSZESEN: 251.339 eFt ÖSSZESEN: 100.620 eFt



3. A beruházás lebonyolítása során a kivitelező által kiállított számla az
Önkormányzat nevére szól, a számla kollaudálását követően a Társulat
lebonyolítási számlájáról a társberuházói forrás megosztás arányainak
figyelembe vételével a Társulat a számla összegének arányos részét utalja az
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

4. A felek megállapodnak abban, hogy a beruházás finanszírozása az
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról és az „önkormányzat
céltámogatása” alszámlájáról történik.

5. A Társulat az alábbi lebonyolítói feladatokat látja el:

 A megkötésre kerülő beruházási szerződéseket véleményezi.
 A lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéséhez a

pénzintézettel hitelszerződést köt és felveszi a hitelt.

 A bevételeket és a társulati költségeket a saját számláján kezeli.
 Költségeit a saját számlájáról egyenlíti ki és a bevételekkel szemben

elszámolja.

Az Önkormányzat, mint beruházó a következő feladatokat látja el:

A vízjogi létesítési engedélyt nevére szólóan biztosítja.

 A Társulat által véleményezett szerződéseket a saját nevében köti meg a
vállalkozókkal.

 A Társulat által ellenőrzött kivitelezői számlákat egyszámlájáról egyenlíti ki,
miután a 2. pont szerinti önkormányzati források rendelkezésre állnak.

6. A beruházás tervezője: TÓNUS Építész és Mérnöki Tervező Kft. (8360
Keszthely, Erzsébet királyné útja 40.)

7. A beruházás műszaki ellenőre: VeszprémBer Rt. (8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A.)

8. A beruházás kivitelezője: Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8262
Keszthely, Pf.: 22)

9. A beruházás bármely szakaszában műszaki vagy egyéb indokok a
költségelőirányzat meghaladását teszik szükségessé, úgy erről az
Önkormányzat a Társulatot megfelelő időben írásban köteles értesíteni az
indokok közlésével.

10.A Társulat jelen szerződéssel szabályozott kérdések körében alkalmazott
tanácsok, javaslatok és intézkedések szakszerűségéért az Önkormányzattal
szemben felelős.



11.A beruházás előkészítése és megvalósítása során felmerülő költségek a
beruházások rendjéről szóló rendelkezések szerint a beruházási költségek
terhére kerülnek elszámolásra.

12.Jelen társberuházói szerződés tárgyát képező beruházói feladatok végrehajtása
érdekében a felek együttműködnek, az intézkedésekről és a
kötelezettségvállalásokról egymást folyamatosan tájékoztatják.

13.A Társulat képviselője a beruházás irat- és tervanyagába bármikor betekinthet.

14.Jelen társberuházói szerződésben rögzített együttműködés a teljes létesítmény
üzembe helyezésével tekintendő teljesítettnek. A Társulat birtokában levő
iratok, eszközök az Önkormányzat részére történő átadásra a végelszámolási
eljárás részeként kerül sor.

15.Jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó
rendelkezések előírásai az irányadók.

16.A szerződő felek szerződéből fakadó esetleges vitás kérdéseket, jogvitákat
megkísérlik egymás között folytatott tárgyalások útján rendezni. Ennek
eredménytelenség esetén alávetik magukat az illetékes bíróság kizárólagos
illetékességének.

17.Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült.

A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt a mai napon hegybenhagyólag írták alá.

Tapolca, 2006. április 19.

Ács János dr. Irme László Sólyom Károly
polgármester jegyző elnök

P.h. P.h.




