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I. Szerzőtlíi felek

l,/ Kisvúnla VÚros Önkormónyzaía (tÖrzssz: 731784, adószám: 15731780-2-15, képviseli:Lcleszi 'I'ilror 
Ptllgánnester, Jedláné Varga Eszter Kincstári-, Jogi- és Adóosztály _vezető _

PÓllziigYi cllenjcg}zŐ, Barabás Jánosné dr. jegyző.^ - törvény:ességi ellenjegyző) 4600Kisvártlir, Szerrt l-ászlő u. 7-11. sz., a továbbiaúa": Önkormányzat

2,1 KISVÁRDAI KÓZMŰ Szolgdltató Korldtolr Felelősségű Túrsasdg (cégszáma: l5_09_077836, kéPviscli: Bravics Endrc űgyvezető, adószárn: T4l13%-2-rsl?obo'úsvárda, piac,
u. 5.1, a továbbiakban: Közszolgáltató

egYÜttesen szerződőfelekközött, az alulírotthelyen és időben az alábbifeltételekkel:

II. Előzmények

Táv hő köu zo lgtíItatás me g h uíúroztís a :
A2011, évi CLXXXX tv. MagYarországhelyi önkormányzatairól 1ötv.; l3 § (1) bekezdés20 Ponda szerint helyi Önkonn ányzati lr.aireuéat a távhőszol gáltatásbirtoáitaru.
A távhő kÖzszolgáltatás és aközszolgáltatás szerződ,ésrészlJtes jogszabaiyi eioirasait a2005évi XVIII tv, A távhőszolgáltatásról (Tszt), és annak végrehajtásáről szólő 157/2005.(VIILl5,) Korm. rendelet (Kormányrendelet), valamint a Kisvárda Város Ő"k;;;;;;Képvisel őtestül etének 28 l 20 1 5 . (X.29 .) sz. Ökt. rende lete tartalmazza.

A köuzolgdltató meghaíározása :
A KISVÁRDAI KÓZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a távhő szolgáltatásihelYi kÖzfeladat és ahhoz kapcsolód távhő termelői fbladaiok ellftásíra a|apitott,100 %_oshelYi ÖnkormánYzati tulajdonban álló önálló jogi személyiséggel rendeíkeza gazdaságitársaság, akinek arészére a kÖzfeladat a9l/201z (v_":o.; Ökt. határozattal került átadásra.A gazdasági társaság a fenti tevékenységeinck a végzésére a Magyar Energia Hivatal7ll/20l2, sz, távhő szolgáltatői műkOdési engedólyé"vel, valamint ]1212012. sz. távhőtermelői működési engedélyével rendelkezik.
A gazdasági társaság a 2011. évi CXCu tv.: A nemzeti vagyonról 3 § (1) bekezdés ag.)po rrtj áb an me ghatár ozott átl átható szery ezet.
Szcrződ(i-/alck mc54állapíjúk, a 20I5- évi (:n,m n.; A közbeszerzésekről g § (t) bckeztlés h)
Ptlttl.ia aluP-itin lalan megállaPotlás nem taríozik a íörvény hatálya alá, továbbá tt ha,;ználatraés httsztttl,s'ÍÍtis'ru átarlott vttgyonlárglclkesclében a 20]] évi CXCW ív.; A nemzeti tt44ytlnról1/ .f (-]) é,; (l3) bekezdé,se, valaminí a I]/2a1I 0/.12.) ótt, r|rririn,,'i)"t;,,t,,,,|i,,riá',
t'ttg|'onúrÓl é,r a val)longazdálkotlti,s szabályairót 8 § iz1 tekezdas rendelkazé,sci ttltt1.1ján\'(r,lctI.|'(zl,cté,; néIktjl mcgkóthet(i, illet,t,e ingyenes hasziosííásra ótadható.

h i i z"s zt l I g ó l t a í á s i s za r zűIé s é s nuj d o s ít ás a i :

"l l"rIt:k kt;zt;tt zot5. 9ltóber 29. napián .1rlt létra kóz,sztll54riltaíá,yi szerztíclés, ttlttclyt,t tthlpris,tl(i-íes,tüleí 261/2015 (X 2g.) )kt htlártlzutúvttl ftlgadelíl cl.

KísvóJdsi Közrnú K.it,

| 4óO0 Kiwatla,
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A Felek u köz,szolgtiltutá,yi ,yzerződésl;
, l- sz, ulaít 20l5. novem.bct'l2. ntqrytitt tttűtli1,1ittltlű/. ttttlt,l,y,at tt Kópt,i,selő-re,yhjlet

294/2015. (XI l9 ) ,sz. Óh. lutttit,tl::ttlűrttl ftlli,t,l,,tl <,l. (,,l. iL,ltn agtlséges ,szerkezeí{í
o kiral ba b e építé s r e kerül,

- 2. sz. alatt.jelen szerződé,s aláírti,túntth tt ttttltjtitt tttótűl,:,ítjtik, tt 2. ,sz. móclosííás a
s ze rződé sb en dől t b e tűkkel van.i a lc zv L..

III. A s,l,crződés t:irgya

Kisvárcla Város kőzigazgatási területén belül távhőszolgáltatirst cóIzti
továbbiakban: távlrőszolgáltatás) és ahhoz kapcsolódó távh(i tcrmclői
Önkornrányz at a Közszolgáltatóval, mint az Önkorm ányzat k izáról agos
jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.
Szerz,ődő felek rögzítik, hogy jelenszerződés célja a közfeladat
t<irténő ellátása-

közszolgáltatást (a
tevékenységet az
tulajdonában álló,

hatékony és jó minőségben

A Közszolgáltató a tevékenységét köteles az általábarr elvárható gondossággal, a mindenkori
jogszabályi előírásokrrak, valamint az Önkormányzatdöntéseinek rnegí-elelően ellátni,

IV. A szerződés tartalma

A szerződés itlőtartama:
1.) A távhőszolgáltatási szerződóst szerződő felek határozott időtaftamra kötik:

kezdő időpontja. 2015. október 29. napla, megszűnésének időpontla. 2024. december
31. napja"

A Köuzolgóltató kötelezetíségei
2.) Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen

szerződéssel vállalt kÖzszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és
ftnanszir ozható l e gyen.

3.) KÖzszolgáltató minden üzleti évről köteles részletes beszámolót készíteni,
amely a szárnviteli tÖrvényben előírtak mellett, a Közszol gáltatő szárnviteli
politikájában nrcglratározottaknak megfelelőerr, elkülönítetten tartalmazza a
tárgyévben reali,zált, a közsztrlgáltatás ellátásához. illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételckct, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés
általános kriltsógcit ós ráfordításait, és az egyes tevékenységek eredményét. A
tényadatok alapján Közszolgáltató köteles bemutatni a tentől való eltéréseket és azok
okait.

4.) A közszolgáltatás ellótásához az Önkormúnyzal jelen szerződés mellékletét
képező ,,Ingatlan- és eszközkimuíatás"-ban megielah űrg,li eszközóket adja a
Kazszolgáltató használatába, műkadtetésre és üze meltetésre, 2016. 01. 0t. napjától.

A használt, műkadtetés, üzemeltetés szabályai (összefoglalva; hasznosítás sza.bályai):

- A Közszolgáltató a közfeladatok ellátásánuk biztrl,yítú,yán kítt|il jogosult harmadik
személy irányába u mííködtetell vug)ltltl huszrulsítú,rűttt, tt kilz.lbludatok ztll,urása nélktil. 

_

K-rriqvÉr-d*í Közrnű Kft, f1 ni}i ,1)) 4ó{O Kis"drda, lt' Pttc utc8 5. ('j
ÁdászÁm: 2]41 ]]93-2-15 L,



,1 Kóz,szolgtiltuló 20l l évi ()XCVI tv. l l .i, tit,tt li,:1,clt:mmel a htt,szrtrlsítti:; kijréhctt
rúllttllu, hogy,

tt.) 1 hu,szno,yííásra átadotí vagyont kt|ilön tt),ilyúttlttrliu. a vugyonhaszno,sílúsról tt
guztlusági, üzleti évre vonatkozó besztilrullójűl,ul L:g.l,idejíileg, kalt;n beszámtllól ké,yzít,
ttzntl kupc',solaíhan az ()nkornlány3g1 ftlgtlsttll li,lritúgosítá,rt és inJbrmcít:itit kérni,
irutokbu és, dokumenlumokba betekiníe ni, é,szrcl,[lclckeí íenni.

b.) A hu,:znosílásra átadott vagyoní u II. ptlnthtm mcgjalölt feladatoknak és célolcnak
meg/élclőcn használju, ennek köréhcn ha|urtjtt fcla.n szerződés el(íírásaií, valamint
alapító okirutúbun és uz Onkormúnyzulttttk, mint tuluftlono,tnak a retldelkezéseiben
foglalal előírásokul.

c.) A ha,szno,rííúsbun u hu,yznosílóyal kö:l,aílcn, rugj; köz|,ctell mótlon .jogvi,szonyban
Ólló - hurnladik .félként kizárrilag lermé,s,zt,la,s ^szctnél),ak, |,agy átláíhaíó szervezetek
vc,s,:nck rt|,:,zl

- A Köz,szolgáltató viseli a ' 

.fblalő,s,s,égal u husznrl,;ílús karében .folytatolt
tevékanységekérr, ki;teles ber-zere:ni uz a:lkru vtlltulkozó egyéb engedélyeket, illetve
elegel tenni az azokkal kapcstllatos be.feleníési, lqlilyfinlor,itsi kötelezettségének,
ktlteles u hatúlyos tűzvétlelnli, munkuvét]elmi és egész,;égügyi előírásokal beíartuni,
valaminl ezekre vonaí kozil szabályzatokkal rencíeI kezni.

A Kózszolgáltaű kr;tele,y a haszrulsítá,;ra átadott e^szkajzókt,e vuglonbiztosítást kr;tni,
íollr,ibbá a ha,sznosílá,s ki;rében .t'illylaloíí tevéken1,,ségére .felelií,s,ségbizíosítást kötni,
ezck elmarudása e,seíén u bekóvetkezett árokérl kózvetlen és korlátlan felelősséggel
lartozik a károsultak irónvába

- Á hasznosÍíás körében a Közszolgáltató telies karűen viseli a működtetéssel
kapcsolattls közterheket, költ,ségeket (közüzami d{iakat, egyéb rííjakat és adókaí,
műkaúeftsi és üzemelíetési köllségekel, slb.), kateles gondoskodni a
vagyonl,édelemről, továbbá az utak, iárdák esclén a hótalclnításról és síkosság-
menles íté.:;ről.

- A Közszolgáltató kateles a hasznosításra tííudtltl vagyon karbantartásáról, javításóról,
p ri t l á,; ár 15 l é s /b l új íí ás ár ó l go ndo s ko dni.

Iinnek kcrclóhen az adott üzleti évre wlnatkozó üzleti tervének előterjesztésével
egyideiűleg karcles ktilt;n lervet készítcni ezen ntunkálatokról, kaltségbecsléssel, ezen
halUl kUlt;n ki;tcles tervezni cl beruházási.iellegű munkálalokat (amely nóveli a va1x/on
élclturíumút, rendeltetését megvóltozítttja), továbbó köteles felnntetni, hogy a
llcruházásokut saiát könyveibcn kívánja-e nyilvóntarlani, idegen tulajdonon végzett
beruházásként, vagy azok elszátnolú,sút kéri az ()nkormán.yzatlal.

A Kt;zszolgáltató beruházási jellegii nulnkálatokat kizű,ólug az ónkormányzat által
lriváhagyoíí.fenti lerv és kt;ltséghcc,slés, valaminí a nyilvántartásra vagy elszámolósra
vonaíkozó megállapodás eseíén kczdhet me§. ,

ji,, ii:,vc,rdxi {6 rrnú Kit.
+óOO K.isdrda, Áj
flác utcs 5.
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5.)

6.)

A KózsnlgtÍltatt5 jogtl,sult u hu,s:tlúlttlúllLt tttltlll itt,t3tllttnoktil tl r:(gtt.l,ilvúníurltí,ghct
,g z é,khe ly e kénl, i l l c tv e í e l e p hc l.y, e ké n l ll t, f t,.q.l, t,., l t, l t t i

,\zerződtí .lelek kijelenlik, ho91, u lut,s,:ttLilttl, ntíiktjtllaté,s, íjzanrcltcté^y kózí'eladut
ellátásáru tekinlettel ingtenes.

SzerzőLl(í .lblek megúllupítiúk, u Köz,szolgúltutti ttz titutklll cszki;zök vulalkoztisúbun
korábbun ./bnnálló bérleíi .jogviszottyáru lekinlettel biríokolju az eszközöket, arrril
kttlt;n rendelkezni nem kell.

A Közszolgáltató a tárgyí eszközök biáosítása körében a KEOP-S.4.0ll2-2015-002ó
projekt azonosítószám alatt a,,Távhő-szektor Errergetikai Fejlesztése" című pályázatot
nyefie el, amelynek keretében távhőtermelő berendezés (kazán) energia-hatékony
korszerűsítését köteles megvalósítani, a beruházás eredményekérrt létrejövő
eszközöket saját könyveiberr aktiválj a.

Közszolgáltató köteles aközszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközökrrek a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító üzemeltetését és
karbatrtartását cl vúgezn i.

Felek rögzítik, hogy Közsiolgáltatő a Tszt. és a Kormárryrendelet előírásainak
m e gfel el ó en kö t e1 es gazdá|ko d ás i ad atai nak kö zz étételér e

Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles
Önkorrnán yzaíot táj ékoztatni :

a. bárrnely olyarr esetnényről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerirrti
kiizszol gáltatás telj esítését,

b. a Közszolgáltatő tevékerrységével összefiiggő környezetvédelrni jogszabályi
előírások lényeges változásairól,

c. a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen szerződés
nródosítását teszik szükségessé

7.) A távhőszcllgáltatással kapcsolatos. kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a
Tszt. 7.§-a alapján, Kisvárda Város Onkorrlányzata legyzőjének feladata. Felek
megállapodrrak abban, hogy az Önkorrn ányzat a jegyző hatáskörét nem érintl,e,
szintén jogosult a Közszcllgáltató jelen szerződésberr vállalt kötelezettségei teljesítését

- saját maga vagy szakértő bevonásával - ellerl(irizni.
8.) Kőzszo|gáltató közrernűködők, alvállalkozók igérrybevételére a rá irányad(l

jo gszabályok szeri nt j o go su lt.

9.) A közszolgáltatás teljesítése alóli mentcsülés szabályai

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítésót vis tnaior
akadályozza meg, amely a jelen szerzőóés aláirásának időpontja után következett be.
Vis maior alatt órtendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélktili háboruk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, floldcsuszamlások, loldrengések, viharok, villámcsapások, áradások.
zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események,
arnelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő
gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
Ha az egyik fel vis maior niatt akadályoztatva van, mindcnt meg kell; hogy tegyen
annak érdekéberr, llogy az akadályoztatás lratásait cllrárítva rnirrimális késedelernnrel
telj esíteni tudja szerződéses kötelezett s ógci t. -'

K,a:,yárdai Közrnű KPr. f- 
^; 

/ )1,l +too Kiy,drda, ' /Á
fiac utca 5. , * 
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I Ia valamelyik Fól úgy véli, hogy oly,irrr kiit,íiltrrl:tt,ytlk. külörrösen vis maior esettrótryek

lbrdultak elő, amelyek kihathatnak kiite li:zr-:llsi,rle i lcl.jesítésére, azonnal érlesíterrie kel1

a rnásik Felet, megaclva a körülrnérlyck 1t,llt,r1(,l" í'cltclrctő időtartarnát és valószírrű
hatását.
Ha Önkormányzat írásban másképp nctn rtltttlclktlztltt, a Közszolgáltatónak folytatrria
kcll a jelen szerződés szerinti kötclczcttsóqelrtck a teljesítését, amennyire az il
gyakorl atban ésszeríien megvalósíthatti.

DíjmegálIupítús
l0.) A távhőszolgáltatási díj lrattisági itrrtlt:glilllrpítlrs hatálya alá tartozlk, arnely

vonatkozás ban az Önkormányzat ál l ásío gl a l i'l ssi r l ól Ir ct.

A távlrőszolgáltatási <líjon kívül, althtlz kacstlltitltian Öt<t. rendeletben meghatározott
csatlakozási díj állapítható rneg.

,,|z Ónkortnányzat és a Köuzolgdltató kiizöííi kupc.wluíturíús részletes szabdlyai:
l1.) Szerződő felek ajelcn kiizsztllglrltatiisi szcrz(idósben ioglalt feladatokhatékony

megvalósítása ér<lekéberr fillyarnattlsaIl cgyiittnrűrköclnck, a távhőszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos valanórtttyi infonnácitit cgymás tudomására hoz,zák, a

kapcsolattartókon keresztül rendszcresen egyeztetnck,
Kapcsolattartó az Ónkorm ányzat részéről: Leleszi Tibclr polgármester
Kapcsolattarló a Közszolgáltató részéről: Bravics Endre ügyvezető

12.) Az Önkormányzatjogosult és jogszabályban meglratározott esetekben köteles a

KözszolgáItató által a jelen kőzszo|gáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítését ellenőrizni. A Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat
képviselőivel együttrnűködni, számukra minden az e|lenőrzés elvégzéséhez szükséges
támogatást megadni, így különösen a számviteli rryilvántartásba betekintést engedni,
valamint a távhőszolgáltatással kapcsolatos minden adatot és információt megadni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy helyszint ellenőrzésre nem ktzárőlag előzetesen
egyeztetett időpontban kerülhet sor. A helyszíni ellenőrzés azonban az indokolt és

szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a távhőszolgáltatás ellátását.

A szerzűIés megs7,űnése:
1 3.) A szeruődés a felek rendes felmondásával, vagy egyoldalú elállásával nem

szüntethető

14.) A szerződés l5.) pontjában szabályozott szerződésszegéshez kapcsolódó
rendkívüli felmondási ok kizárólag a hivatkozott pályázat Támogatójának előzetes
írásbeli beleegyezésével gyakorolható, továbbá a szerz(ldésben foglalt jogok és

kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárőlag a Támogató
előzetes írásbeli belegyezésével gyakorolható."

l5.) Az Önkormányzat aztlnnali hatályu rendkívüli felmondással élhet a
Kőzszolgáltatőhoz citnzett egytllclalúr írásbeli nyilatkozattal, ha a Kőzszolgáltató a

jelen közszolgáltatási szerzőclósbcrr virllalt kötelezettségét az Önkormányzat ki.ilön

írásbeli felszólítását kövct(i 30 ttap<ln bclül scrrr teljesíti, illetve ha a Közszolgáltató
felszárnolási, csőd- vagy végclsziitlltlliisi eljírrilrs alatt áll. ,

il:. l rl,yáre!"ai Kö zmoú ILft"

+eOO ri§"t,aa,
tlac utca 5,

Acló^szám: 23413393-2_ l i
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lÓ.) '|'tlkiIrtcttcl ir kiizsztllgáltatások tirl_ylrIrlirltts ícnntartásáh<yz í'ttz,(ltl(i társaclalrrri

Órclckckrc ir Ktlzsztrlgírltató kötelezettségct viillal arra, hogy a fi;lrnorrclás jogának
bárnrelY fól áltrlli gyrrktlrlását követiierr ir rrlirlirnálisan elégséges kcizszolgáitúst a
kÖltsógei rrregtórítósc mellett a közszolgiiltatás Önkonnányzit aftafi más módon
történő mcgszcrvOzósig tejesíti.

17.) Jelen kÖzszolgáltatási szerződés megszűnik a Kőzszolgáltató jogutód nélkiili
megszűnósóvcl, valamint az Önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátási kötelezettségének megszűnósével.

1lJ.) A szerződés bármilyen okból történő megsziinését szerződő felek
haladóktalanul kötelesek bejelenteni Kisvárda Város Önkormányzata Jegyzője
irányába akőzszolgáltatás ellátásának más engedély űtjántörténő biztősftásához.

zóró rendelkezések

19.) Jelen kÖzszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári
TÖrvénYkÖnyvről szŐ|Ő 2013. évi V. törvény, továbbá jelen szerződésben hivatkozott
egyéb jogszabályok és Ökt. rendelet rendelkezé sei az irányadóak.

20,) Szerződő felek a jelen közszolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő
jogvitájukat elsősorban tárgyalások útján rendezlk, ezek eredrnénytelensége estére -lratáskÖrtől fiiggően - a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

2l.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben előír1, 1lletve az
althoz kaPcsolódó bármely nylatkozat csak írásban érvényes. Jelen szeruődést érintő
változtatárs kizárólag Írásba foglalt szerződés-módosítással válik mindkét felre nézve
hatáIyossá.

22.) szerződő í'elek
mellékletét, valatnitrt
foglalva - a sz,erz(\tlő
hon l apj án közz,étcsz,i.

23.) J elen szerződés mcl lékletét képezi:

a Kö zszol g áltatő,,Ű z1 etszab á|yzata"
az Ingaílan- és eszközkimulutá,s

24.) Kisvárda Város Képviselőtestülete 340l20l5,

megállapodnak, hogy a jelen közszolgált atási szerződést, arrnak
annak esetleges jövőbeni módosításait - egysóges szerkezetbc
felek mindegyike a szerződés aláírását követő 30. napon sirjlrt

egységes szerkezetű kÖzszolgáltatási szerződést és
elfogadta. .,

(XII.10.) sz. határozatával jelen
abba foglalt 2. sz. módosítást

§tti:",n{ndai Kö mü Kft'
4óOO Kjsrdrda,

fi"ac utca 5"

Adószám: 2'341 3191-2-1 S
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Jclcrl közszolgáltatási
órtelrnczték, majcl cz,t

jtivlrhagyólag alirírlák.

szerződést szerz(jrlő 1cle k

kövctően, t"nint szalllttl
t:ltllvasták és áttekintették, közijsen
ltkaratukkal rnindenben rriegegyczőt

l5. decemher l0.

+,\

Kisvárda Város Önkormán yzata

",, ;|i

].
J.:t ,:,._
: :l !i" l;1 :,
, ., .. r1:; ..-i;1 ,. l, ,":t ' ,, .,., :| ,.:.. i
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",llarabás .lánosné-ü. iée_yző .'
tiin,énl,ességi ellcrtjcg vző _.

Il rav ics Fl,n d re''iig}v"Óáető
KIsvÁ RD^ I K()ZMÍj, Szolgáltató

Korlátolt F-clclőssógű Társaság

Kí§!Ál"( i)Á l K{)Z&{Ű KF-I
,1ó00 |,l.,,i.,rli,,. |iac l,,5,

Ácjós;;i;ll ,] ilj ] j.].;,.l ]-r r;

,','*\l,t
.Icttláíé lVarga Eszter osztályvezető
pónzügyi ellenjegyző

liirl,;Éirdai Kó zmü }Lt.
4óOO Kjsvdnlg, ;

Piac utc8 5.

"Adószám : Z34 1 319 3 -2 - 1 7
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Közszolgáltatási szerződés - melléklete

lngatlan- és eszközkimutatás

Kisvárda, 277611 hrsz. alatt felvett ingatlan (fűtőmú és torony) és tárgyi eszköz
tartozékai:

12311 Központi fűtőm ű kazánház épütet
12311 Raktár ópület
12311 Transzformátorház
12311 Porla ep.]st

lrodaépiilet és mű1231s
12411 Falazott kémény
1241 1 Tüzivíz tároló
1241 1 Táwezeték NA-350 i00 fm
1241 1 Távvezeték NA-3O0 1ii' fftr

1241 1 Táwezeték NA-250 186 fm
12412 Táwezeték NA-50 237 fm
12412 Táwezeték NA-65 38 fm
12412 Távvezeték NA-80 512fm
12412 Táwezeték NA-100 1085 fm
12412 Távvezeték NA-1 25 592 fm
12412 Táwezeték NA-150 2540 ím
12412 Táwezeték NA-200 456 fm
12412 Gőzkazán SAACKE
12412 Kazán LHD-1 200
12412 Vízlágyítóberend. CN-500
12413 Hókp, óvoda, tecnolóqia

12413 2444131. hrsz Hókp.lll
technolóoia

12413 Hőkp.-lV. Rákóczi F . technológia
12413 Hőkp.V.lakóéoület technolóoia
12413 Hőkp.V.sz.Alt. lsk. technológia
12413 Hőkp.Vl 1.1akóépület technolóqia
12413 Hőkp. Mártírok út technológia

12413 Hókp. Bessenyei Gy,
Technolóqia

12413 Hókp. könwtár technolóqia
12413 Hőkp. Tompos ltp 15 technolóqia
12413 Hőkp. Zeneiskola technológia
12413 Hókp. Sportcsarnok technolóqia
12413 Hókp. Műv. Ház technolóqia
12413 Hőkp. Tompos ltp 12 technolóoia
12413 Hókp. Tompos ltp 13 tecnolóqia
12413 Hőkp. Tompos ltp 14 techno|óoia
1411 AMR-S-G/F-M-1 -6-T oázéoő

P*,út v*reLxí Kö "ly, ü K,t_
+6O0 Kjs"órda,
fiac u[ce 5.

Adószám : 2341 339 3,2 - 1 S
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Kisvárda, 2444126 hrsz. alatt felvett ingatlan (üzem) és tárgyi eszköz tartozékai:

t -- -_- _ -"----- -l

Kisvárda, 7B1l2lAl3 hrsz. alatt felvett ingatlan (egyéb helyiség) és tárgyi eszköz
tartozékai:

t-_]
Kisvárdai 2444122 hrsz. alatti felvett ingatlan (üzem)

i
\{

1

., ...\ ,-,
B ravics End ie ü g_v v ezető

KISvÁRDAI KÖzli{Ű Szolgáltató
Korlátolt Feletősségű Társaság

K15 \',,\it ] ],1, i §i )7,hlU KtII'
,;{ilJi] ) .\ _,,.:. i,LJc u, 5.

Ádószán, 23.i1 3393-2-15

*);-r-**

Jedlánő !arga Eszte r rlsztálr vczctő
pénzügyi ellenjegyző

!,.-nl yÉ:daí r\óT §ü Kjt,
4OOO Klsvúrtla,

Hac utca 5,

.\dÓszÁm: 23413393-2,1 §
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Kivonat

KISVÁRDA VÁROS ÖNxrrnnrÁNyzn ra
KEPvISErŐ-rnsrÜlnrnNEr

340t20l5. (xlr. 10.) Örr.
határ ozata

A KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató kft.-vel kötött
,,Távhő Közszolgáltatási Szerződés" 2. sz. módosításáról

és egységes szerkezetbe foglalásáról

A KéJrvisclií-testülct

l./ Jóváhagyja a KISVÁnOtn rÖZNzlŰ Szolgiiltatti I(li,-vcl kiitcrlcló ..Távhő Közszolgáltatási
Szerződés 2. sz, módtlsítását a nródosítírsokkal egysógcs szct,kczctbe fbglalt előterjesztós
mellékletét képező szcrz(idós-torvczct szcrint.

2./ Fellratalw]l|7za a polgtirtlrcstcrt a szerződés és rnellékletei aláírlrsilra.

Határidő: 2() 1_5. clcccrnber 3l. Fcle lős: Pcllgárn-rester

Leleszi Tibor sk.
polgármester

B:rrabás .fánosné dr. sk.
jegyző

A határ ozatró l értes ül :

1) Kisvárclai Közrrrű Kft.
2) Kisvárclai Kijzös Örrkormányzati Hivatal Kit-rcstari, Jclgi ós Adóosztály

A kiyrlnat hiteles:

. .'. 1 } ..

i*"l§várdÁí Kö zrnú Kít,
460O Kjsvárda,

r5ac utca 5.

Actószám: 234l }]93-2,1 5
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