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képviseli: Jeszenszlqy Gábor ri5,vezető igazgatő

mint Szolgáltató

- egyiittesen Fe}ek - közőtt a mai napon és helyen az alábbi feltételekkei:

I. AsznnzcÍoÉs rÁr'cya
1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a Sárbogárd Varos önkorrrrányzat tulajdonában és a

Megrendelő iizemeltetésében álió Sárbogárd József Atti}a fiitőmiíben (7ooo Sárbogárd, József Attila
utca 15, hrsz: 5ag/z), megvalósítotl rdb JENBACHER 3rz GS.N-LC típusú 6z5 kW névleges
villamos teljesítményű gázmotorból és segédberendezéseíből aJlő gi,zmotoros }étesítménybő}
(továbbiakban: Létesítmény) hő szolgáltatását a Megrendelő részére. A Létesítmény tulajdonjoga a
szerződés időtartama alatt Szo}gáltatót il]eti. Jelen szerződés létrej<ittébez eiengedhetetlen fe]tótel,
hogy Sárbogard Város Önkormányzata és Megrendelő között szerződés jöjjőn létre a távhőrendszer
üzemeltetésére.

II. Aszor,oÁr,rarÁs MÍÍszArÜ És rnőgBr,r FELTÉTELEI

A.} Energiafa.iták. vállalt teljesítmény

SzolgáltatÓ vállalja, hogy a Létesítménn5.el melegvíz formájában hőt szolgá}tat Megrendelő rész,ére,
Megrendelő pedig valla}ja, hog1' melegvíz formájában hőt vesz át Szolgáltatótól. Megrendelő
kötelezi magát arra, lrogy az áwett hő a jogszabá1yok szerint hasznos hőnek minősül. Megrenclelő
hőátvételi kötelezettsége csak abban az esetben és oiyan mértékig áiI fenn, ha és amilyen mértékben
Szolgáltató az adott hőmenn1iséget képes szolgáltatni.

Szo1gáltató a hőt a tár,hőrendszer l,izének felmelegítésével ÁT= - zo oC hőmérséIcletkíilönbséggel
szolgáitatja é9 iegfeljebb go oC hőmérséldetű előremenő v{zet szolgáltat. Á melegvíz renclizer
Nlegrendelő álta1bíztosítandó abszolitt nyomása nem haladhatja meg a7bar nyomást.

A hőszolgáltatás aiapvető fe]tétele, hogy'' Megrende]ő megfelelő minőségíí és mennyis égíi tőIdgázt
szolgálLasson.

B. ) Szolgáltatás rnódja

.Szo1gáltató a Létesítmény áltai termelt hőenergiát a jelen szerződésben meghatárazottak szerintÍ
hődíjcrn Megrendelőnek átadja, amely azt ahil,őzatba1aptat3a. A távhőrendszár pőtwze\látásáért, a
nyomástartásórt, a tál.'hőrendszer r'Ízminőségéért kizáróiag Megrendelő felelős. Á gazmotor fűtési-
hűtósi körének pórr'ízellátásáért, a nyomásta.tásó.t, r'íznriiőségáért kizárólag Szolgíltató feie1ős'
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C.} Határidők

A jelen szerződés szerinti hőszolgáltatás megkezdóse:

A j eien szerződés szerintj hőszolgáltatás befej ezése :

zoro.június or..

zozo.rnájus 31.

D

e' Fiítés oldal: A fűtőmíí visszatérő gyiijtővezetéken
kialakított csatlakozási pontok (gázmotort a
távhő rendszerrel osszekapcsoló hőcserélő
tár,{űtési rendszer oldalán előremenő és
visszatérő ágban elhelyezett elzfuő

k hőcserélő íeloli

III. A szol'oÁr'ranÁs TAKrRLMA

A.) A szolgáltatás teriedelme

Szolgáltató kötelezettséget váI}ai arra, hogy saját költségén beszerzi mindazon hatóságí és
szakhatósági engedélyt, amelyek a Létesítmény üzeme}tetéséhez szükségesek.

Megrendelő je1err szerződés aláírásáva] tudomásulveszi, bogy nem képezi a jelen szerződés tárgy'át a
jelen szerződés II.D. pontjában szereplő szolgáltatási határokon kívüli rendszer bármely mórtékií
áta]akítása, üzemeltetése, karbantartása, így Szolgáltatótó} ezek te$esítését nem követelheli,
valamint azokkal kapcsolatban Szolgáltatór.'ai szemben semmilyen polgári jogi igén1t nem
órvényesíthet.

B.)E'e-laittrnűködés

Felek köIcsönösen kin'r''i1vánítiák, hogy Megrendelő hőigényét mindenkor elsősorban a
Létesítmén1,bő] köteles kielégíteni.

Fe]ek kötelesek kölcsönösen ós haladékta]anul egymás tudomásara hozni mindazon információkat'
adatokat, tényeket, körülményeket, melyek a jelen szerződés teljesítéséhez szikségesek rag;- a
szerződésszeríí teljesítést r,eszélyeztetik, akadálpzzák.

Felek köicsönösen kijeientik, hogr SzolgáltatÓ szerződésszerű teijesítése mindkét Féi alapr'ető
érdeke ós Felek minden sziikséges intézkedóst megtesznek jelen szerződésnek megfelelő
teijesítéséórt.

Ha a je1en Szerződés időtartarna a}att olyan új jogszabály, hatósági előírás vagir szabvány ]ép életbe,
amely befoly-áso}ja a je1en Szerződés te}jesítését, árát vag1' határídejét, i}letve egyéb feltételeit,
szerződő Felek haladéktalanul köte]esek egymást írásban értesíteni arrő},, és közösen, írásban _ jeien
szerződés módosítása vag1. külön szerződés megkötése útján - tárg1'alásokat folytatni a Szerződés
te|esítésének határidejére, árára r'agy- e5éb követe]ménrr''eire r.onat[ozóan.
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C. ) Szol&áltató kötelezettségei

Szolgáltató köteles a Létesítmgnyt u Níagyarországon hatályos szabránylendszer és a hatóságok
kor-'etelményei szerint nregfeieiő gondősságga] es körüitekintésse] legjobb tudása .zeiint. 1üzemeitetni' üzemben tartani, karbantartani, Jál.ítani és a lótesítmény mií1ődtetéséhez szükségesj /'.i

D.l A szolgáItatás *iíszaki határaí
i. Földgaz oldal: A fiítőmií meglévő gazgerincvezetékén

kia]akított givmérő gázszolgáltatő oidalán
elhelyezett elzáró szerelvény gázőra felöli

reme csatlakozási
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kezelő szeméIyzetet biztosítani valamínt z4 őránbeiülí hibaelharítást megkezderri és foiyamatosan
végezni.

Szolgáltató tevéken1'sége során kóteles megfelelnÍ minden hatályos magyar jogszabálynak és a
vonatkozó egyéb e]őírásoknak ís.

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató jelen szerződésben meghatározort kötelezettségeinek teljesítéséhez
atvá]ia]kozót vagy eryéb közreműködőt jogosult igénybe venni, me\mek magataÉásáért úgy feIe},

mínt sajátjáért.

Szolgáltató köte]es a Létesíürrény üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges elektromos áramot
és a gázmotor beiső működéséhez szükséges vizet saját köitségén biztosítani.

Szolgáltató köteles a Létesítmény üzemeltetéséhez és miíködtetéséhez sziikséges gáz minden
koltségét a Megrendelőnek batáridőre megfizetní . Agáz költségének megfizetésére o}y módon kerül
sor, hog;r Megrendelő minden hónap ro- napjáig a Létesítmény gÍnfogyasztásávai kapcsolatban
szám]át bocsát ki Szolgáitatő részéte az adott hónapot megeIőző hónap mért gázfogyasztása (GJ) és
a?, aÍTa az időszakra vonatkozó Megrendelő által beszerzett miadennemíí gázkö1tség a}apján 15
napos fizetési határidővel a je}en szerződós rV. D' 3_as pontjában leírtak figyelembevéte}ével.

Szo}gáltató köteles szo}gáltatás lrelyén irányadó Munkavédelmi szabá]yzatot és Tűzvédelmi
utasítást betartani.

D.} Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő ismertetőt ad továbbá Szolgáltatónak a szolgá}tatás helyszínén történő közlekedésének,
anyag- ós személyszállításának, tor'ábbá anyagtárolásának és munkatertiletének rendjéről
(továbbiakban: Rend).

A jelen fejezet 1. pontjaiban meghatározott szabályzatok, utasítások, Rend frÍyamatos
aktua]izáIásáért, szíikségszerií módosításáé*, illetve ezen módosulásokról a Szo}gáitató írásbeli
tájékoztatásáórt Megrendelő a felelős' Szo}gáltató vál}alja, hogy ezen szabályzatokat, utasításokat,
határozatokat, valamint Rendet betartja' nrentestil azonban a feleiősség alói, ha a módosu]ásokról
Megrendelőtől jelen pontban rögzített rnódon tájékoztatást nem kapott.

A Létesítnrény üzemeltetéséhez a tár'hőrendszer megfelelő üzemvite]e elengedhetetlenül sziikséges.
Ha a hőrer:dszernek a LétesÍtmény hőkibocsátását meghaladó mértékű hőigénye van, azt
Megrendelő mástój szerzibe, illetre saját maga áliítja elő.
Ha a hőrendszer hőigénye által igényelt hőt Szo}gáltató aZ nem tudja szolgaJtatni, akkor Megrendelő
ezt a hőt mástói szerezheti be, illetve saját nraga áilítja elő.
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1. A Seolgáltató és a Megrendelő köteles írásban kijeIölni eg'v-egy meghataimazott képviselőt, hog1'a
Szolgáitatót és a Megrendelőt a jelen szerződés ietjesítése .*a'' kéilise}je és neváben eliárioí. .+
meghatalmazott képr,'iseiők jogosuitak eljárni mindazon kérdésekben 

"melyek 
".* :"L"niii. u

Szerződés módosítását. El]enkező tartalmú írásbe1i értesítésig a képviselők:

Megrendelő részérőL: --Prugberger János és Czipf Csongor ügyvezető igazgatők vasy aZ általuk
rneghatalmazott személyek aJ -o-_-o_--^_ '*ÖJ
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Szolgáltató részéről: Jeszenszky Gábor tigryezető igazgató \?gy aZ á}tala meghatalmazott
személyek

Megrendelő biztosítja Szolgáltatő szeméIyzete és a karbantarto személ3uet számára az oltözési,
tisztálkodási és WC lehetőségeket, vaiamint a karbantartáshoz szükséges vízet és r'illamos energiát*
hal'i zo.ooo,-Ft-os á1talány díj elienében azza!, ha a Megrendelő igazo}ja, hogy az átatánydíjnál
magasabb kóltségei meriiltek fel akkor a Szolgáltatő az általánydijat meghaiadó költséget a
Megrendelőnek megfizeti- valamint az eg1'éb rendelkezésre áltó kozmriveket.

Szo}gáltató köteles gondoskodni arróI, hogy ajelen szerződésben fog}alt, munkavégzéssel kapcsolatos
kötelezettségeit az általa igénybe r'ett (al)vállalkozók is betartsák.

Megrendelő a szerződés teljes időtartama alatt gondoskodik a SzolgáJtató személ1zete ós a
karbantar!ó személyzet számáta a Létesítmény megközelíthetőségéről és a munkavégzés feltéteieiről.
A Szolgáitató mindenkor köteles a munkaterületeit - a munka természetének megfelelő szinten -
tiszta és biztonságos állapotban tartani

A Létesítmény üzemeltetése és karbantartása a Szoigáltató feladata, melynek ellátása során ltöteles a
Megrendelővel egzüttműködni. Az együttműködés alapján a Létesítmérry folyamatos felügveietére
Szol'gá}tató megfelelő képzettségű személyeket (tová6biaj<ban: kezelő szemé}yzet) bíztosít, nely
szem élyek betanítását, oktatasát Szolgáltató v égn.

A Lótesítmény üzemeltetése karbantartása és a jar'ítások elvégzése és a hibaelhárítas r.alamint a
Iétesítmény íolyamatos mtíködőképességének fenntartása a Szolgá]tató fe}adata.

A karbantartáshoz és a javításokhoz szükséges anyagok'at, segédanyagokat, szerszámokat,
szakszemólyzetet Szo1 gáltató biztosítja.

Szolgáltató Í'eladata és kötelessége a szolgáitatás minőségének megtartása, a Létesítmény
iÍzeme]tetésér'el kapcso}atos hatósági üg5.intézések, környezewéáetmi jelen1ések készítése.

Fe]ek_ !$'}'ezően.rcigzítik, hogy t gázmotorbói átvett hőt a Megrendeiő a szükséges hatósági
e ngedél},'ek birtokában végzett távhőtszol g áltatás cé}j ára veszi át.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogv- a Szolgáitató részóre havonta (a targyhónapot i<ör.ető
20 napon beiül) a következő adatokat rendelkezésre 6ocsátja:c dtárryhónapban a gázmotorbólátr'ett GJ hőmenny'iségc { tárgylrÓnapban kazánrizemi hőtertnelésre beszerzett földgáz mennyisége rn3-beno { tárgyhónapban lakossági és kiilön keze]t intézmények részóre értéÉesÍtett G} hőmennyiség

" + tárg'yhónapban lakossági és kü}ön kezelt intézményeken felri] egyéb céira érték.rít"tt GJ
hőmennyiség.
Amenny'iben a Megrendelő ezen adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
akl<or erre a Szolgáltató 15 napos póthatárüőr'ei írásban feiszólí"tja

F.) Felelőssés

Szolgáltató felelős a Létesífménv megfelelő működéséért üzemeltetéséért és karbantartásáért,jar'-ításáért és hibaelhárításáé*.

Sz'olgáltató és Megrendelő nem tartozik felelősséggel a jelen szerződés teljesítéséé rt, azaz ahőszolgáltatás -rajta kírri] áiló okból történő szÍnetelóséért, elemi uar," i--giiri"tlJltatoszolgáltatásának szünete]tetése, rillamos hálózati zavarok, lis maiór b"karr"tkezáse sib. esetén.

Vis maior kü]önösen:

l;] *|':* ?:::: rÍ:_1etek, 
inr'ázió, polgárháború {hadiáIlapot kihírdetésével vagy anélkü1),

7.
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:iT]}:l* j"l.'tt]:::Iázadás,"endü]éi,'o*.gar,t".*'t;í"";';1.ü;ök;
:;l^:''I"^L"nÍ'l*::':", .\q.Tí"uzat, Latósá! ;."lk;;';';;;ffiiíö hatalmi szen,ezetelkör'etett leío glai ás vagy- rela.{rálás,

eoro. áorílis rz
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d.) szabotázs, embargó, ján'ány vary Szolgáltató hatáskölen kívül eső sztrájk,
e.) földreng és, áryiz, szélvihar vag1más egyéb szélsőséges időjárási körülmény, tűz, rarl}<ánkitörés l'ag}'-

más egyób természetí va5' fizikai katasztrófa,
f.) olva" köriilmények, me}yek Szolgáitató behatásán kívtil esnek és lehetetienné teszík a .ie}en
szerződés teljesítését

Ha bármeiyik Felet vis major esemény akadá|yozza meg' gátolja r,'agy kés}eiteti bármel3''
szerződéses köteiezettségének a te}jesítósében, akkor az érintett Fél köte}es az ilyen esemény
bekövetkezését kor'etően, a körülmények á]ta] lehetővé tett legrövidebb időn beliil írásban
táiékoztatni a másik Fe}et az ílyen eseményről és annak körülményeb6}'. Az érintelt Felet oiyarr
mértékben keli mentesítení a jelen szerződés szerínti kötelezettségeínek teljesítése vas/ pontos
teljesítése alól a r'onatkozó vis major esemény és következmény-ének időtartamára, amennyire az
érintett Féi teljesítése a vjs major álta1 akadályoztatást, hátráltatást vagy késleltetást szenved. Az
érintett Fél köte]es az ésszerűség határain belril mindent e]követni annak érdekében, hogr
mérsékelje a r'is major következtében a ielen szerződés szerintí kötelezettségei elmulasztásából
eredő károkat, tor.-ábbá, hogy teljesítse a jelen szerződés szerintí kötelezetrségeit.

Megrendelő fe}e}ős a sajátr'agy megbízottjai által a Létesítményben okozott károk megtérítéséért.

rV. DÍ.lax

.r hőmenny'iség és gázmérő ieolr''asását a kezelő személyzet végzí, e5z közösen megáIlapított eljárásrend
szerint. Szolgáltató, i]letve á}taia felhataImazott harmadik személy bármikor jogosult a fenti mé'rők
leolrasására. ellenőrzésére.

A.} Megrendelóátrtal fizetendő hődii

Megrendelő a SzolgáJtató áital nyrijtott hőszolgáltatásért hődíjat köteles fizetni.

A Megrendelőnek átadott hőmenny'iség e}számo]ása oMH hitelesített mérővel történik'
Anrennyiben az iizerneltetés sorárr a mórő átmenetileg meghibásodna, Fe]ek a Létesítmény műszaki
adatai és a meghibásodást mege1őző üzemeltetés során mért mennyiségek alapján becsüiilt meg a
meghibásodás alatti fogyasztás nagyságát.

A hődíj:
hődíjt= o,g"fuázdíj1 + enetgia adi) / o,g4 +Ápe

t: az adott elszámolási időszak sorszáma, az időszak hossza egy napiári bónap,
gázdijt=At*Bt
At: az adott időszakban a Megrendelő által bíztosított, az 1oo-5oo tri'nl/h fe}etti fo5lasztókra \'agy a
tár'hőszol_gáltatókra l'onatkozó kategória szerinti gázár, mely tattalmazza"á fogi,asztásIioz
kapcsoiódó pénzeszkőzöket bíztonsági készletezési díjakat és r'ag;,* bármil},en e5yed-dl;at r'agy-
kőltséget is (FI/GJ)

81: aZ adott ídőszakban a Megrendeiő által biztosított, aZ 1oo-5oo Nm3/h feletti fogvasztókra Yag): a
tirr'hőszolgáItatókra l'onatkozó kategória szerinti a1ap/te1jesítmén-v*dij .,agy rendsár használatl"díj
(75 Nm3/h }ekötött teljesítményt és l3'roo GJ éves gá'-"nn1'iséget-fi5,'e1embe ver,ő) GJ_ra
fajla gosított értéke, (Ft/ GJ)

Szcrlgáltató az energiaadót mindaddig nem számlázza le Megrenclelő részéte és Megren de1ő az
energiaadÓt míndaddig- nem köteles megÍizetni Szolgáltató íészére, amíg annak teij"es összegét
Szo}gáltató r,issza igénye]heti.

Megrendelő iríí alapdíjat vagy hő rendelkezésre átlásí díjat nem fizet SzolgáItató részére.
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Án- A hődíj megfizetésére
bocsát ki Megrendelő

oly módon kerül sor, hogy Szot}áltató minden hónap ro. napjáig szám!á
ilr .- iLn, /.,, vl1e

':Í!t
részére az adott hónapot mege}őző hónap mért hőfog'r,a]sztása rcil é' az arra
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az időszalca vonatkozó hődíjt aiapján 30 napos fizetési hataridőve} a jelen szerződés rV. D. 3_as
pontjában leírtak figyelembevételével.

5' 'Amennyiben Megrendelő aZ adott időszakban aZ alábbi táblázatban meghatározott
hőmenn1,iségnél több hőt vesz át, akkor Szolgáltató az ilyent több]et átvett hőmennlségre hiídíj
kedvezménr,t ad' A kedr'ezmény mértéke minden ro% átvett többlet hőmennyiség után loo/o-al nő
(go%_rój indu]va ga%-iú, Ha az adott havi átr'ett több}et hőmennyiség l-tt%-al több, mint az
alábbi táblázatban meghatározott adott hónapra vonatkozó kötelezően átveendő hőmenn1'{ség,
akkor a kedv-ezmény mé*éke a többlet átvett hőre 3o%, ha az átvett többlet hőmennyiség tt-zt%
között v'an, akkor a kedvezmény a teljes többlet hőre 4oY", Ita a többlet hőmennyiség zt1t%
között van, akkor a kedr,'ezmény mértéke 5o%, ha a többlet hőmennyiség gt-4t"/o között r'an,
akkor a kedv'ezmény mértéke 6o%, ha a többiet hőmennyiség 4t-5t% között van, akkor a
kedvezmény mértéke 7avs, ha a többlet lrőmennyiség 5t-6t% között r.a:l, akkol a kedvezmóny
mértéke 8o %o, ha a többlet hőmennyiség 6t%- felett van, air]<or a kedvezmény mértéke ga"/o. A
kedr'ezmény minden esetben csak a tobblet átvett hőmennyiségre vonatkozik és minden hónapban
az adcltt hav'i hőarból kellképeznÍ.

EIónap ,}anuár Február I\{árcius Anrilis NIáius Június JúIius Aususztus
Atveendő
h(ímennyisé
b
GJ-ban

r6go 1530 169o 1O5O 720 46a 475 475

Hóna Szentember október November December
Ah'eendő hőmennyíség GJ-
ban

745 ro65 1l3o r69o

1.

2.

J'

B. ) Szolgaltató -áItal fizetendő ftildgázenergi a dÍi

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján a Lótesítmén5,'iizemi földgázfogyasztásáért a
Szol gáltató földgázdíiat fi zet M e grendel ő r észér e.

Felek megallapodnak abban, hog}, az izemi Íoldgázfogasztást oMH hiteles mérőórával mérik, a
mérőóraállásokat megíeielő időközönkónt közösen állapítják meg.

Az adott időszaki fö]{s-ázfosrasztás Szolgáliató által Íizetendő díja megegyezik az7gÁaz összeggel,
amel}'g1_ a Megrendelő az adott időszakra vonatkozóan, a Siolgfltáto fog,-asztása alapján a
Megrendeiőre r'onatkozó díjszabás alapján, a Szolgáltató által elfog'asztott foídgazcrt gazciijként,
rendszerhaszná]ati díjként és vagy egyéb a fötdgázhasználathoz t<r;toii pénzeszközké''t e. birtonsági
készietezósi díjként il-letv_e bármilyen e5,éb díjliént l.agy kö}tsógkpnt ai ado*.i,dőszakra tény1egesen
megfizet. Szolgálatató a fogyasztása alapján az energíaáclot és aí ereösszegét megfizeti tuegreíaeto
részóre' amennyíben ezek szírrúázásaa \,'onatkozó jógszabályoknak megfelei.

Szcrlgáltató nregfizeti. Megrendelő részére 77o Nm3/h teljesítmén1.iekötéshez .*rtőző fő1dgáz
teij esítmóny és/rtt 91' al a pdíj at r'agy' fix rendszerh asználati díjai.

A gázfog1'agztási díjak megfizetésére oly módon kertil sor, hogy Megrendelő a Létesítmén-v- adott
tárgy'időszaki gázfog1'asztására vonatkozó szám}a{ák) a}apján számlát bocsát ki Szo1gáitató részére
az adott időszak Szolgáitató áitaii foldg ázfog'vasztásárój (i"energiaacló + Ár'a)'

Szolgáitató a Létesítmény e}]átására szolgáló 
_ 
foldgázt bármely időszakban kízarólag a

I{egrende1őtől jogosuit beszerezni, ettől a fe]eÍ csak köás írásos *.lanopoaás a1apján térheinek
el az önkormány-zat jóváhagyásár'aj a Megrende}őre irán-vad ő gázév r.éién.'

Szolgáltató köteles minden ér'március r5 napjáig a Megrendelőnek iejelenteni a következő gázévre(öz'ot-től kör'etkező' ér' o6.3o.ig) ten,eiett ga"iog}'u."'tá*t a jogszabá1yok által előírt időszakos
bontásban' Amennr3le.n a létesítmény téayle!". gí"rogyu.'ta.a az előrejlzett mennyisége1.'től eltérés ezért a Megrendelőnek a gazvételezésiel"kapcsolítban több]et kiaáásai keietÉezn"ek úgy azt

ÁT.
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6.
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jogosu]t a Szolgáltató felé számláiban érvényesíteni, meiyet a Szo1gáltató köteies határÍdőre
megfizetni.

8. Amennyiben a Szo}gáltató a Megrendelő á]ta] kiállított gázköltséget tarta}mazó számlát(kat)
határidőre nem fizeti meg a Megrendelőnek, úgy a Megrendelő jogosult a Szolgáltatót írásbeli
felszóiítást és 15 napos póthatáridő tűzését követően azonnali hata$a} a gáze|látásból kizárni és
ezt a i<izárást mindaddig fenntartani, amíg a Szoigáltató az összes lejárt esedékességű számláiát és
azok késedelmi kamatát nem egyenlítette ki' Á Megrendelő jogosult a Szolgáltató felé fennálió
tartozásaiba a Szoigáltató á]tal il4egrende}ő úszéte határidőre meg nem fizetett szám]ák tlsszcgét
beszámítani és ezze\ a Szolgáltató felé fennálló tartozásait csiikkenteni. a jelen szerződés IV. D. s-
as pontjában leírtak figyelembevételével.

C.} A szerződés lezárása

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés meghosszabbítható vagr a hőszolgáltatás valamely nrás
feltéteJekkeltor,ább fo\'tatható, ha erró'l a Felek szabadon megál}apodnak.

D.) Fizetés

Felek megállapodnak, hogy amennyiben barmely fél a je}en szerződésben rögzített fiz'etési
kőtelezettsógél határidőben nem teljesítí, a másik íé1jogosult a mindenkori Ptk szerinti késedelrni
kamat fe}számítására rnirrden késedelmes nap után ar.zal, hogy a késedelnri kamat a késecleiembe
esés napiától esedékes.

A je}en szerződésben meghatározott flzetési kötelezettségek akkor tekintendők a jeien szerződés
.szerint te}jesítettnek, ha az esedékes követelés teljes összege a jogosult bankszánúáján jór,áírásra
került vasi a beszámításra vonatkozó írásbeli megállapodas á p'etét< tözött haiályba lépett.

{elek 1 jelen szerzőó'és alapián egymással szemben íenná}ló kiszámlázott kötelezettségeiket
e}sősorban beszámítás, konrpenzációs jeg5"zőkön5,vek útján rendezik és csak a fennmaradó'részt
rendezik pénzüg.vileg. A pénzügyi rendezós módja átuta}ás a másik Fél számtán megnevezett
bankszámlájfua.

V. AszBnz,tÍoÉs *ra'rÁr-ya És napcszŰruÉsn

Felek jeIen szerződést határozott időtartamra kötik' A szerződés zoro.o6.ot-től eozo.o5.3r-ig.
terjedő időre szól.

,Ie]en szerződés a hatálv*a alatt rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A szerzőclé.smegszűnik aZ alább feisorolt feltéte}ek barmelyik_ének bekör,etkezése esetén a feltétei
bekövetkezésének időpontiába n :

z.r Sárbogárd \ráros Önkormány-zata és Megrendelő között a távhőrendszer üzemeltetésére létrejött
szerz(jdés bárnrely cikból megszűník.
?.? A Szolgáltató a je1en szerződés íV fejezet A. 3. pontiában megfogairnazott hődíjnál magasabb
hődíjon kívánja a hőt szoigáitatni.

,

.).

,

3' Szolgáitató az alábbíakban szereplő bármei1'ik Í'e}tétel alapján jogosu}ttá válik jelen szerződő.stazonnali hatál}ya} felmondani:

a) ' amenn}rben Megrendelőr,'el szemben csődeljárást },"ry íelszámolási eljarást renclelnek el' i í\'agy végelszámo}ásró] .döntöttek, vag}.' 25'ooo.ooo,- Fi (iu, t'"."onál*iriá. 1 j
forint)összeghatárt meghaladó r'égrehajtás]"ehárás indul eílene továtbá, "ugy;á;;;1';'J

zoro. április r:'



korülmény rneriil fel, mely a szerződés teljesítését NÍegrendelő o1dajáról nyilvánvaló módon
meghiúsítja,
amánnyiben Megrendelő.jelen szerződésben rögzített fi'zetési köte]ezettségének teljesítésér,ei
Szolgá}tató írásbeli feiszó]ítása ellenére 45 napot megha}adó késedelembe esík,
amennyiben Megrendelő a szolgáltatás nyújtását neki felróható módon, írásbeii
figyelmeztetes ellenére akadál1'ozza, és így Szo}gáltató teljesítését veszéiyerteti.

Megrendelő az a|ábbÍakban szereplő bármelyik feltétel alapján jogosuittá r'á]ik jelen szerződést
azonnali hatáll1'a1 fe]:nondani es követelni Szolgá}tatótól fe]merüIt igazoit kárainak megtérítését:
a) amenny{ben Szo}gáltatóvaj szemben csődeliárást vagy felszámolási eljarást rendelnek el,

vagy l,égelszárnolásrói döntdttek, vagy 25'ooo.ooo'- Ft (azaz iruszonötmiliió forínt)
összeghatárt nreghaladó r,égrehajtási eljárás indul ellene tor'ábbá' \.agJi egiéb ol1.an
körülmény merii] fel, mely a szeruődés teijesítését Szolgáltató oldalaról nyilvánvaló módon
meghiúsítja,
amerur5,'iben Szolgáitató jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezetiségének teljesítésével
Szoigáltató írásbeii fe]szólítása ellenére 45 napot meghaladÓ késedelembe esik,
amenn1'iben Szo1gá}tató a szolgáltatás nyújtását neki felróható módon, írásbeli
figyelmeztetés ellenére akadáiyozza, és ígr a h{egrendelő tár'hőszo]gáltatói tevókenységét
veszé}_yezteti.

1/I. ZÁRÓ RENI}ELKEZÉsEK

1, Árnenny_iben jelen szerződés bár'mely kikötése érv'ény'telennek bizonyrlna, az a szerződés e5*éb
rendelkez.éseit nem érinti.

b)

c)

,4T'

b)

c)

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hog1,' Szolgáltató illetve Megrendelő a jeien Szerződésből eredő
mindennemií jogait, előnyeit, érdekeltségeit, kötelezettségeit átruházhatja, amennyiben ehhez a másik
Fél is hozzájárul.

Jelen szerződésben nem szabálYozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései iránvad'óak'r)
I ).

4' Jelen szerződést Felek kizárólag közösen, írásban módosíthatják.

5. Fe]ek kiiz'ött a Szerződés tárgyát képező bármilyen ügy_ kapcsán fe]merrj]ő vita esetén Feiek kölcsijnösen
megegy-eznek abhaa, hog1 tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Abban az esetben' ha a
Felek nem tudnlk 3o napos határidőn beiül írásos megeg}€zésre jutni, az jogvita elbírá]ására
hatáskörrel rendeikez ő és i}Ietékes Bírósá ghoz fordulrrak

6, Jelen szerzőóés aláírásával a Fe]ek között a jelen szerződós tárg1'.ára r'onatkozó míndennemű korábbi
szóbe]i és írásbeji megáliapodás én'ény'ét r,esiti.

7. .Jelen szeruődés a Felek által történő aláírást követően akkor lép hatál1,-ba, mikor a Sárbogárd Város
Óakormár-rl'zata és Megrendelő között a tár,hőrendszer üzemelteiésére megkö tött szerződés alapián a
}íegrenclelő a Tár'hőszolgáitatást megkezdi de legkorábban coto.o6.oi. napj?n.

mint akarapkkur mindenben me$eg1.ezőt,
hog-V- a 3elen szerződés megkötépóhez

I

B' Jelen szerződést Felek,
aláírásukka] elismerik,
rendelkeznek.

I

Sárbogárd, 201o. ápriiis rz.
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