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I. Szerződő felek

1.1 Kisvárda Város Önkormtínyzata (törzssz: ]31784, adószám: 15731780-2-15, képviseli:
Leleszi Tibor polgármester, Barabás Jánosné dr. jegyző - ellenjegyző) 4600l(svárda, Szent
Lászlő u.7-77. sz., a továbbiakban: Önkormányzat

2.1 KISVÁRDAI KÓZMŰ Szolgáltató Korlútolt Felelősségű Tdrsaság (cégszáma:15-09-
077836, képviseli: Bravics Endre igyvezető, adőszám:23413393-2-15) 4600 Kisvárda, piac,
u. 5.1, a toválrbiakban: Kőzszo|gá|tatő

egyÜttesen szerződőfelekközött, az alulirott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

II. Előzmények

Túv lt ő közs zo l g últatás me gh attíro zás a :
A 2011. évi CLXXXX tv. Magyarországhelyi önkormányzaí.airól (ötv.) 13 § (1) bekezdés
20 pontja szerint helyi önkormányzati közfeladat atávhőszo7gáltatás biztosítása.
A távhő kÖzszolgáltatás és aközszolgáltatás szerződés részletes jogszabályi előírásait a2005
évi XVIII tv. A távhőszolgáltatásról (Tszt), és annak végrehajtásáről szőlő 15712005.
(VrIi.15.) Konn. rerrdelet (Kormányrendelet), valamint a Kisvárda Város önkormányzati
KéPviselŐ-testületének 28l20I5. (X.29.) önkormányzati rendelet e tarl,a7mazza.

A kö zs zo l g áltató me g h aídro ztis tt :
A KISVÁRDAI KÖZMÚ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a távhő szolgáltatási
helYi kÖzfeladat és ahhoz kapcsolód távhő termelői feladatok ellátásira alapított, 100 %_os
helyi Önkormányzati tulajdonban álló önálló jogi személyiséggel rendeiueza gazd,asági
társaság, akinek atészére a közfeladat a9I12012. (V.30.) Ökt. határozattal került átadásra.A gazdasági társaság a fenti tevékenységeinek a végzésére a Magyar Energia Hivatal
71112012, sz. távhő szolgáltatői működési engedélyével, valamint 712l2OI2. sz. távhő
termelői működési engedélyével rendelkezik.
A gazdasági társaság a2011. évi CXCVI tv,: A nemzeti vagyonról 3 § (1) bekezdés ag.)
pontjábanmeghatttrozottátláthatőszewezet,

III. A szerződés tárgya

Kisvárda Város kÖzigazgatási teniletén belül távhőszolgáItatást célző közszolgáltatást (a
továbbiakban: távhőszolgáltatás) és ahhoz kapcsolódó távhő termelői tevékenysé get iz
Önkormányzat a KÖzszolgáltatőval, mint u, Ö-nko.*ányzat kizárólagos tulajdonában álló,
jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.
Szerződő felek rögzítik, hogy jelenszerződós célja aközfelad,at hatékony és jó minőségben
töfiénő ellátása.
A KÖzszol gáltatő a tevékenységét kötel es az általéhan elvárható gondosság gal, a mindenkori
jogszabályi előírásoknak, valamint az Önkormányzatdöntéseinek megfelelÚ ellátnis_;i, i _ t,\
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IV. A szerződés tartalma

A szerződés időtartumu:
1.) Jelen távhőszolgáltatási szerződést a szerződő felek 2OI5. október 29.
határ o zatl an i dőre kötik.

napjátő1

A Köazolgdltutó kötelezettségei
2) KÖzszolgáltató köteles gazdáIkodását úgy megszervezni, hogy a jelen szerződésse| vállalt
kÖzszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és flnanszirozható legyen.

3.) KÖzszolgáltató minden űzleti évről köteles részletes beszámolót készíteni, amely a
számviteli tÖrvényben előírtak mellett, a Közszolgáltatő számviteli politta3atan
meghatároz,ottaknak megfelelően, elkülönítetten taúalmazza a tárgyévben realizi7t, a
kÖzszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket,
kÖzvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés általánós költségeit és ráfordításait, és
aZ egYes tevékenységek eredményét, A tényadatok alapján Közszolgáltató köteles bemutatni a
tervtől való eltéréseket és azok okait.

4.) A I{Őzszolgáltatő a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöket bérlet és
saj át b eruh ázás ker etében biztosítj a.
A KÖzszol gáItató a tátgyi eszközök biztosítása körében a I(EOP-5. 4.0lr2-2O15-0026 projekt
azonosítószálm alatt a ,,TávhŐ-szektor Energetikai Fejlesztése" című pályázatot nyerte el,
amelYnek keretében távhőtermelő berendezés (kazán) energialratékony korszerűsítését
kÖteles megvalÓsítani, a beruházás eredményeként létrejövő eszközöket saját könyveiben
aktiválja.
KÖzszolgáltató kÖteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tfugyi eszközöknek a
kÖzszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító üzemeltetését és karbantartását
elvégezni.

5.) Felek rÖgzitlk, hogy Közszolgáltatő a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak
m egfel el ő en kö t el e s gazd álko dás i ad at ai nak kö zzététel ér e

6.) Közszolgáltató a tudomásszerzést követően
tájékoztatni:
a. bármely olyan eseményről, amely veszé|yezteti
teljesítését,

haladéktalanul köteles Önkormányzatot

a jelen szerződés szerinti közszolgáltatás

b, a KÖzszolgáltatő tevékenységével összefliggő kömyezetvédelmi jogszabályi előírások
l énye ges v áltozásair ől,
c. a tudomására jutő olyan jogszabályt változásokról, amelyek a jelen szerződésmódosítását
teszik szükségessé

7.) Atávhőszolgáltatással..kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Tszt. 7.§-a
alaPján, Kisvárda Város Önkormányzata Jegyzőjének feiadata. Felek megállapodnak abbán,
hogy az Önkormányzat a jegyző hatásköréi nem érintve, szintén jogosult a közszolgáltatő
jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával
-ellenőrizni:|§.,,. \ yrq

§-
L



8.) KözszolgáItatő közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a ráirányadőjogszabályok
szerint jogosult.

9 .) A közszolgáltatás telj esítése alóli mentesülés szabályai

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadá|yozza
meg, amely a jelen szerződés aláirásának időpontja után következettbe.
Vis maior alatt érlendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háboruk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, foldcsuszamlások, foldrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkörén kívül menilnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak
kiküszöbölni,
Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztatás lratásait elháíítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szeződéses kötelezettségeit.
Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülrnények, különösen vis maior események
forclultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal érlesítenie kell a
másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínűhatását.
Ha Onkorményzat írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a
jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, arnennyire az a gyakorlatban
ésszerűen megvalósítható.

DíjmegúlIapítás
10.) A távhőszolgáltatási díj hatósági ármegállapítás hatá|ya alá tartozlk, amely
von atkozásb an az Önkormán yzat állásf ogl al ás s al éllret.
A távhőszolgáltatási díjon kívül, ahhoz kacsolódóan Okt. rendeletben meghatározott
csatlakozási díj állapítható meg.

Az Önkormónyzat és a Köuzolgúltató közötti kapcsohtturtás részletes szabdlyai:
1 1.) Szerződő felek a jelen közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok hatékony
megvalÓsítása érdekében folyamatosan együttműköclnek, a távhőszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos valamennyi információt egymás tudomására hozzák, a kapcsolattartókon
keresztiil rendszeresen egyeztetnek.
I(apcso latta rtő az Önkormán y zat r észétő l : Lel eszi Tib or po l gármester
I(apcsolattartó a Közszolgáltatő részérő|: Bravics Endre ügyvezető

l2.) Az Önkormányzat jogosult és jogszab ályban meghatározott esetekben köteles a
Kőzszolgáltatő által a jelen közszolgáItatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését
ellenőrizni. A KözszolgáItatő köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni,
igy különösen a számviteli nyilvantartásba betekintést engedni, valamint a
távhőszolgáltatással kapcsolatos minden adatot és információt megadni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy helyszíni ellenőrzésre nem ktzárőlag előzetesen egyeztetett időpontban
kerülhet sor. A helYszíni ellenőrzés azonban az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan
nem zav arhatj a a távhőszol gáltatás ellátását.''- §.' ._ -..-"- \
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A szerződés megszűnése :

13.) Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban bármely
időpontban j ogosultak megszüntetni.

14.) Jelen közszolgáltatási szerződést írásbeli rendes felmondás útján bármelyik fél jogosult
az adott év június 30., vagy december 31. napjával megszűntetni, azza|, hogy a felmondást
fenti időpontokat megelőző 3 hónappal írásban közölni kell.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a 4.) pontban megjelölt pályázati projekthez
kapcsolódóan vállalt ferrntarlási időszakra figyelemmel a 13.)-14.) pontokba foglalt
megszűntetési jogukat a projekt fizikai befejezését követő 5 éves időtarlamra kizárjtk, ezen
időszak alatt a fenti pontok alapjárr a szerződést nem szüntethetik meg,

15.) Az Önkormárryzat azonna7i lratályu rendkívüli felrnondással élhet aKözszolgáltatóhoz
cimzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, ha a Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási
szerződésben vállalt kötelezettségét az Örrkorrnányzat külön írásbeli felszólítását követő 30
napon belül sem teljesíti, illetve ha aKözszolgáltató felszámolási, csőd- vagy végelszámolási
eliárás alatt á1l.

16.) Tekintettel a közszo|gáltatások folyamatos fenntarlásáhozfűződő társadalmi érdekekre a
KözszolgáItató kötelezettséget vállal ara, lrogy a felmondás jogának bármely fél általi
gyakorlását követően a minimálisan elégséges közszolgáltatást a költségei megtédtése mellett
akőzszolgáltatás Önkormányzatáltali más módon törlénő megszelvezésig tejeiíti.

17.) Jelen közszolgáltatási szerződés rrregszűnik a Kőzszolgáltató jogutód nélküli
megsztinésével, valamint az Önkormányzat jogszabályban mefllatétrozott kózfeladat ellátási
kötelezettségének megszűnésével.

l8.) A szerződés bármilyen okból törlénő megszűnését szerződő felek haladéktalanul
kötelesek bejelenteni Kisvárda Város Önkormányzata Jegyzóje irányába a kőzszolgáltatás
ellátásának más engedély útján történő btztositásához.

zóró rendelkezések

19.) Jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Töruénykönyvről^ szőIő 2013. évi V, törvény, továbbá jelen szerződésben hivatkozott egyéb
j o gszab á|yok és Ökt. rendel et rendelkez é sei az irányadó ak.

20.) Szerződő felek a jelen közszolgáltatási szerződés kapcsán felmenilő jogvitájukat
elsősorban tárgyalások útján rendezlk, ezek eredménytelensége estére - hatáskörtől fiiggően -
a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Töwényszók kizárólagos illetékességét kötik
ki.

21,) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben előírt, illetve az ahhoz
kapcsolódó bármely nyilatkozat csak írásban érvényes. Jelen szerződést érintő változtatás
ktzárőlag írásba foglalt szerződés-módosítással válik mindkét félre nézve hatályossái"-;;i ,-,^.,.
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22.) Szerződő felek megállapodnak, hogy
mellékletét, valamint annak esetleges jövőbeni
a szerződő felek mindegyike a szerződés
közzéteszj.

a jelen közszolgáltatási szerződést, annak
módosításait - egységes szerkezetbe foglalva -
aláirását követő 30. napon saját honlapján

23.) Jelen szerződés mellékletót képezi aKözszolgáltatő ,,Űzletszabályzata"

24.) Kisvárda Város Képviselőtestülete
közszolgáltatási szerződést elfogadta,

26412015.(X.29.) Örcr, határozatáva| jelen

Jelen közszolgáltatási szerződést szerződő felek elolvasták és áttekintették, közösen
érlelmezték, majd ezt követően, mint szabad akaratukkal mindenben megegyezőt
jővéhagyőlag alűrták.

Kisvárda, 2015. október 29.

/\,.,
Kisvárda Város Önkormán yÁta KISVÁ

képviseletében
Leleszi Tibor polgárnrester képviseletében

Bravics Endre űgyv ezető

lirsv*rd,ai Körnnű lGL
4óoO Kisrrárda,

Hac utca 5,

\p ,, Ad&tzÁrn: 2!413393-2,|5
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Jetlláné Va rgh-Eszte r osztá l1,r,ezető

pénzügyi ellenjegyző
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Bara bás Jánosné idr. jegyző
törvényességi ellenj egyző
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