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SZ or,cÁLtetÁsl szp,nr' anÉs

arnely létrejött

egr.részrői Sárbogátd Város Örkornrányzata, mínt megbízó (7000 Sárbogátd, Hősök tere 2..

Ádószáma: 1536258+2-07,képviseli: Juhász János pol#rrrester és Dr. Krupa RozáIia jegyző), (a

tor'ábbiakb an: Nlegbízó) ;

másrésztől

Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. mint szolgáltató (Székhel:1e 9a21 Gyór, Aradi r''értanúk u.
1B., Ádószárna: 123,+8356-2-08, cégjegyz.ékszám: 08_09-00B823 képr'iseii: Prugberger Jánc's ós
Czip f C song<rr tigvr'ez etők), (a továbbiakban: S zolgáltató)

(eg,y'titt továbbiakban'. Szerződő Felek) kclzött az údított helyen' az alábbí feltétejekkel.

ELőZI\,ÍÉNIrEK

Á Megbízó 2009, novembet 12-én megkiildött ajánJartételi felhívással a közbeszerzésekről szólrj
20()?l. &,í Cx-\x. tötvény (továbbjakban: I(bt.) I{bt- 252. $ (1) bekezdése a) pontja z1apján
hirclctmérry ki"lzztltótele aéIktil rnduló tárgy-alásos eljátást íolytatott le annak érdekében, hogv az'

eljzitás nyeÍtesé\rel ',Sárbogátd kózigazgatási terüIetén távhő- és meleg1víz-szolgáltatris
nyÍritása'' tár:gr'ban szolgalttzsi szetződést kössiin. Á közbesze rzési e\arásban a nyertes zjárúrrtot
a Sz<,lgáltató n1úitotta be. Az e\atás eredményének kihitdetésére 2010.mátcíws.lZ' napján kcrült
sol-

AsZE.RzŐpÉs rÁnGYA GÁRGYI I{ATÁIYA)

i.1 SzolgáItatási kcllrcesszió szetzódés keretébeÍ], Lz önJ<ormányzat áItaI ren<le]kezésre bocszittrtt
fűtíjrnű üzeme]tetése, Sárbogárdkőzigazgatási teriiletén tá\.hő- és mellegv-íz-szolgáhtatás nyűjtása a
vclrrirtkr;zó jogszabályi előírá-sok szerjnt a szolgaltatást igénybevevó fogyas ztők részére az alábbiak
SzeflnÍ:

1-2:\ Megbízíl n:Jajdonziban lévőJózsef Áttila űti és Hősök tereí fiitőművek és closztóhá]ózataik
üzctneJte|ésévcl távfűtés és melegviz-szolgaJatás butositása Sárbogátdon, ehhez kapcsolódóarr lr
szuigrilratás sz'ámlázá:;a a d${tzetők íelé és ügyfélszolgáIaú és tá1ékoztztásí rcndszer biztosítása a
v<'rnatk <rzí> j ogs zabályi e]őírások szerint.

1.'} ,'\ 
_[ózse 

f Átti}a rirl [űtőrnűben 1 gírzmotor, és 2 gíz'kvánsegítségéveltörténi]< ahő előáIltása.
-'\ glizurclttrr tizcmelteté.:_e I]€Ín árgya jelen sz-erződésncli,.ni.,eia't egv külon cégvégzi.Á tár,Iríí
szc''leáItatóÍrak a }ríírqónl't clstis<.rrbirn a gázmotottól án,cft hi;r.ei'kell krclégitenie, amelv :r

tapasztalatc>k alap|án kb. 10 "C-os ]riils<i lriinrérsék]etig [eclc:zi a sziikségietekct. I:nné] hűvösebb
]ctríjár_|s 

esetétl z, páz'k.az-ánok]<a1 keli rrregrerrne,}oi a sziikséges h<ímeinviséget' Á Hősök terei
kaz-il,l|i+zbarr 3 clb gÁzkaz'án setírcégér,eli tijrténík a lrőterÁe]és' A kór' iaűjrníi, clná11ő tár.hő
lrál,:izettal rerrc]e]kcz-il_ kazt;tnik :rincs ka1>cst'ilat A }rőftrgva-*ztrilt önk,.lrtnilrtvzats, intézményel<,
r'lrlatrilnt tár-sasházi iakrí_.<rk. 
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1.4 
^ 

Szolgáltató feiad.ata a hőszolgaltaúson kívÍil a fűtőművek és a távhó hálózat szewizelóse'
kaillantartása az átl'dási pontokig, va}anrint az |lzemeltetés alatt jelentkező lubák e]irárítrisa,

1zvíÍ.ása,
1.5 .\ Szolgí|tatő az ármegállapíLása, z nyl7válrartási és elszámolási rendszerének kialakítása sorárl
a rrr'Lndenkor hatál;'i>5 iogszabályok alapjál koteles eljámi. Á Szolgáltató jogosult és köteles a

mürclenkori felerúeg a úvhőszoIgp7tatásró] szóió 2005. évr }ilruI. törvény) jogszabályok szerrnt
kezcleményezni a ulvhőszolgáIaús csatlakozási díjának és a ]akossági távhőszolgáitatás dtjának
megváltozTatását, az ebből fakadó kö]tségek viselése me1lett'

1.r A Szolgp'ltzt(; kötelezettséget vá]lal 0_24 őúig, 365 napon ketesznr] folyamltos
hőszolgáltatásra,lt lvlegbízó József Ánila úti és Hősök terei fiítőművei és elosztóháIőzatzi prirrrór
szolgáIt:atői és szektrrrder fogyasztói rendszerek csatiakozó pontiáig va]ó üzemeltetésre'

1.7- Sz<llgáltató licirelles a Perkons l{ft-ve] megkótőtt hőszolgáltztásj szerződés alapián biztosítarü
a J<izsef Áttila fiátí'jmírben nrűködő gázrnotor gázeJJátását a vásárolt gázmennyiség továbbadás/rr'al
(a gázmotor iizc,nreltetőjének tuiejcionában lévő iriteles mérőn ketesztul), ilietőleg c1'ÍC)

vorr at]rclzóan szerzőclóst kőmi;

L sZERZőoÉs toŐnELI I{ATÁIYA

2. A Szerzőclő Felek a szerződésthatározott, 10 éves íáőt^'t^-rukötik meg oly módon, hogv t
ic'gviszony kezdetének a jelen szerződés ala:Íásának napja rninőSul, míg a szerződés 2020 m|tjus
3 t' napjág szól.

A szF.F.ZÓDo FELEI( J oGAI És xÖreLEZETTSÉcer

3.I A Szerződő liclek megállapodnak, hogy a szerzódés idóbeli hatálya aiatt a Megbízci
önkormányzati torzsvagyonlínak miníjsüIő és a jelen szevődés 1 meilékletében részletesen
mcg;hatátozott vagy()ntárgvlrk a lvíegbízó tutajdonában matadnak, és amelyet a jelen szetződós
aláirásánzk napján a N4egbíz<i a SzolgáItatónak üzemeltetésre átad.

3'2 
^ 

Szetz'őclő FeJck rnelgállapciclnak' hogy a Szolgáltató aMegbaő részére bérleti dijat ftzet,
kui]iir r s zerzódós ben ro.gzítettck szerint.
,,NÍcqbízó a rnegfizetcrt bót]eti clíjat - az iizeme]tetésnek, karbantartásnak nem mirrősülíí
felújítzisokra, beruházíisci]ira forcbtja. Szerz.őc\ő Feiek nregil)apodnak, hogy az előzőekberr
rtigzített rnurrkzíi< elvógizésére Szerződ(i Felek évente, cle legkl.sőbb mirrden év március 3].
nlpiáig küli:in nreqirlirrpoclást lrijtrrck' arrle:ly rrregállapodásclk jelerr szerződ,és elvá]aszthatatlarr
rószó.r kópezih' Áz clsr'í (ó; esctlegcs t<>vzillbi) rcjrt évrc a díjaridóarán1,632rr kellmegállapítani.''

-3.3 ,\z ijzcmcltcró_s c]'Ienértókc a tár'Iríjszrl]gríitatlis nyúrjrásárrak ftasznosítási jo*inak) átengedósc.
a fe]lriiszriir]tik' illerr'c a fc'gyasztók á]ta] tlzctctÍ t;ivbrí'szt-iigáltatá'sl c1íj, valamint avá]]akoió á]1al
llchajtcltr potdíj

3.4 Szerz-iitlésszcríi tcljcsíti:st kc-ir'ctticrr. ir |cl}ilrsznziló. tl]ctie e clíifizetíí (a cJíjfizetés kötelezetr'e)
tclje-síti az el]enszciIgáltlrtást a táv*htisz<'llgáltatrisról szii]ó 2005. ér.r XVII] t6lwé.ry és ,égxehajúst
r'errdcicrei, va]arrrilrt S:írl-,r.'gár<1 várr.is i.inkclrntlínvz,tt képvisel<'ítcstiiletónck 18i2aO9,- 1L\i4)
iilrk<>rnriirlr'z'ad rerrde Iete :ilapjárl., il]cn.e a Illinrlcnkrrr hatáijos jc.,2szabálvok alapján. 
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3.5 Á Szerződő Felek megálJapodna\ hogy rnind a kozÍileti, mjnd a lakossági Íogyasztők a

szezőc]ós jclóbeli hatáiva alatt a Szolgáitató áItal nyújtott szolgáltatásért ffitési é-q használati
melegvíz alapc{íjat, fűtósi hódijat és használati melegvízdí1at kötelesek f,tzetru z szerzőéős 2

mellékletóbr:tr részletescn meghatározot[ elvekn ek megfelelően.

3.6 Á ííítés és FIil,fV alapdíj éves díj, amelyet a fogyzsztő zz általa használt he\iségek fű'tőttnck
ntinőstilti légtéríogata a1apján f,zet pt/Iés+'/e"1 12 egyeriő tészletben. A szolgáltatásért
esedékes aiapdíj a tárrryhóban esedékes, azt a fogyzsztőlakkeJl megfizetnie.

3.] A hődíi elszámo]ást a mért hőmenrryiség úapján tÓténik havi elszámoiással (Ft/G}. r\
használlti mele{r\,-íz elszámolása a mért (elfogyasztott) meiegvíz mennyiség után történik
havontlr (I;r/r-rznl3). Amennr.iben az adott fogyasztónál níncs me}egvíz mennviség mérés, akkrlr
az elszírrnc.'lás a frátljtt alapterület alapján megá1Japított átzlány szerint tőrténik, havorrta

fit/r.ízrnj). A Íizeten<líj átzlány alapterrilettőI foggő mértékét (vízm) Sátbogárd város
hőszolgáitatá si rendele t'.: Í^tte)Enzz".

3.B A mirrdenkori szrllgáitatási díjak megá11apítása az átak meg41lapítzsatőI szőIő 1990. ér,i
C.YxxvII tön ény alapján' a tavhőszolgá7tatasrő] szóló 2005. éYi XVIIT tofirén}'
rendel1iezései..'e1 iisszhangban aIvÍegbíző képviselőtesniletéaek jogkőte és íeladata.

3_9 Á szo}gáltatási alapclíiak évente egy ajkalommal történő, indokoit megvlltoztatását cé]zó
előtr:r1esztés elkészítése, iJletve a N{egbízó képviselőtesnilete elé történő beterjesztése a
Szcllg1rltató fc]ncJata.,

3.10 r\ SzolgáJtató j,:lgrisult és köte]es a bődtjzk módosítására7 a njzelő^nyag atváltozásút tt

sztllgálratásl hőclíiakban (fiítési- és hasznáIatt nelegviz's az áwáItozással egyidóben a fogyaszt<ik,
jllcn e a lv{egbízó el1jze tcs tz1ék<>ztatasa mellett érvényesíteni.
Á Szo}g1ritató kijteles a szolgáltaasi alapdíjak mőd'osítasára v'onatkoz ő előte1esztését, vaiamint a
szolgáitatási hődíjak m<jclrlsítását a szeruődés 2 sz' me]iékletében meghatározott díjképzési e]velr
alkalrnazásával e1]<észíterri.

Árlcnrryil>en lvíegbZ<i képvísclíítesnilete - éIve a szolgaltatásr alapdíjak átnegáIIapíúsi jogával -
íIer:B az 2 sz' nel]ék]e t szerir:ti díjképzési e]r'eknek megfeielően ' va1y ne1Tl az eiőterjeszte sben
rndoj<o]t idiíponttó) áI}apit1a meg az alapdijaka! akkot a Szoigáttxó ebbőI adődő átber,étc]
kiesósét, iilctr,'c káÁt a NÍcgbízri megténteni kote]es' i]letve a SzolgáItató kijteles visszatéúter:j az
ebbő] aclód<i árbevétcl trjbb]ctét.

3.1 i Á sz<llgáltat/rs^i clí;ak beszedését, a szo7gáIatással kapcsolatos szám]ázást z Szolgáltatő végzt.
Á Megbízó tánogatja, segíti a Szolgáltatót e ioga érvényesítése során. ({űlonösen íszolgáItai:;st
igónvbe vevij, de azt rneg r'err, fuzet(i íog'asztóktr 1 szemben')

3.12 i\ Szcllgáltató az üzemelltetés kciltségeit es átbevéreleit saját szám)atendjében elkri]ónítetten
kirteies kezelni.

3'13 ;\ Szetződ(: F-ellek a lcfo}vtatott és az. e7őzmí:rryekben ismertetett közbeszetzési eljárá"^ra
tckirrtettcl tLz aláll]t":i a.r- atánla,ttétel rr-4pÉDsn,érll,es díiakar rőzzítjk:

a
I

|!

\

Í

1'' A Ftzetett nettó berleti díj összege Fi/é" 5.040.000,00
2. A fűtés nettó --alaPdíja €,/'*--i é") 3s8.00
J. A naszÍlalatl melegviz {vízÍelrnelcgítés) nettó alapdíja
(Ft/|égrn3 / év\ 

-4. A hőd-íj nettó értilg€llc-ll
41,00



hiíclíj lakossligi ncttó é-r-téke €t/cil)

Í-r'tékc (I;t'lr'ízrrr3
5. b A rnel cgv íz clíj Ának (r,-íz felmelegítés) koziiletí nettó

3.+.) /,>U

3.5ó0,50

487,+4

504,BB

3 14 l\ i\ÍÚgbízrj ki!tc,]ezi rnagát,1log1' 11ri''6"n, a szetződés szabájvszeríi és tör'r.'én,ves teljesítésehclz
szui}iségcs' l Szolgáltatti á-ItaI kért adatszolgiltatasi a Szolgáltatő áIta| í_ásban -'- 5 mun_kanaprlá.i
trc:trr rcjviclcbb jclritartrrmban -- rneghztátozott lratáridőre a SzoJgáltatő részére átad)a.
:1 ].5. '{ NÍegbízci i'lilLLlja és tudomásrrl veszi, hogv amennyiben szerződós hatzlya alatt a

s;:e;:zi5cli:_'se:1 k;ipcstl'i:Ltrls tet[ileten' a syet'ződés voiumenét csókj<entó vagv növeiő intézkec]ést
te_.z, abllan a7' ese:ibc:n 

^z 
_ 

^ 
mindcrrkod haúIyos távhő- és melegvíz -szo7gáItatásról szóli>

cirrktlrnrártyzali rcncleletben lo;teghata::..zott alapdíj képlet szeil:t - az alapdíjak vaftozásit'
cte clrnénr'czi.

1ZEW7' atrÉsr a rz l o SÍT Ó h{ELLÉ KKo rnrnzpTT S É GE K

4.] .{ Szctzi'>d'ő Írelck r:iigzítik' hogy a SzolgáItető szetződ'ést bíztosító me]]ékköteiezettséglcónt
kó:sccle]rni kiitbúrr, lrreuhiúsulírsi kőtbá:rt, teljesítési biztosítékot köteles a Megbízónak fizetnj
krvcr'e , }ra biz<lrryítja. hrigv ez neki felnem róható olrcikbílIkovetkezett be az zlábbiak szerint:

1-2 '\ késedelrrri kiltbér alapja a késedelemmel édntett szolgáItatás teijes nett<í szolgált.itási
rlí;rin.rk 1 o't,-a/rrrrp, anrely azonbatl nem ]e]ret több a késedelemmel érintett fogyasztók
r'r:rlatkclzásában a sz<rlgirltatás teljes havi nettó szolgáltatási dtjánáÍ.

-|.3 \ meghiúsulási kritlrér: a meqhiúsu]t fiitési szezottmeghiúsulással érintett fogyasztókra esíí
f tll i e s netf rj .sz<.-'ltá]t2 f 

'ísi 
d íj árrak 3| )o,,' o' a'

'1 4 \ Sz'elrz<íc]ő l;eiek rcigzítik' hogy ir Szolgáltató szerződést biztosító mellékkötelezettségkérrt a
I{llr- 53.ii (6) belrezclés a.) pontja szerjrrti fc',rmában teliesitési biztosíték<lt köteies nyojt^rri a
szerz<jclóskiitést kÍlr'ctó clsó fírtési szezon ídőiattarnára. A jótei;esítési biztosíték mértókc
2-i)0{J'00(),- (Iiétmillió) t"t' ameJy rryújthatri a l{bt. 53. li (' bek' a) pontjában rögzítettek SzeÍi'lt.
(-Szcllgírltatci vála"^ztlisa szcrint teIje.sítlrctíí kész-pénzzel, az előírtpénzósszegpek a N{egt-.ízóMagvar
'I'akarékszcjvctkezclu l.]ank Zrt. 1i-50i](]92-1i l00001-rjf)00000 szátnon iezeÉtt balikszámlijára
rijrtí'rlcí llefrz-ctésse], tllene árutallissal. lrarrkgarancla biztt>sítá*cával vagy biztclsítá_.i szexződés
aIapjárr kiá]lít<.irt - ké-.z-flz'eii kczcssó$'ri]irrlásr tartalmazó kótc}ezvéntryeli'sJ

+ -] ,'\ Szcr:zí:clií ireJck rilgz-írik. hrlgy l Szolgáltatci kciteles a {e\ha.szná}íl vagi l dtjfizető (a
ciíj lrz c tés kiltelezc rtje) l. észért
a) a clíj ar.'ínvt;s úszé.t r'is_cz1tórítcr'ri. ha a rávhíjtön,érrv -l!). $ (1) bekezclósénck e) pontjában
t-n cgha t írrr-l zcitr szcrziiclé ss zcgtis t kiivcti el,
b) kt"ltbért Í-rz'etni' }t,t "'r rr'. 19. \i il) bckezclésének a)-cl) v^gy f) Ponliliban meghatározcltr
szev(:desszcgé'sr kiivtti e1.

-{'íl Fle a .Szo1gá1tarr.' cinhrbáján lur-iil ncrn kapia meg a szolgáItatáshoz sztikséges
:rkkrlr lrcr:r ]::ci'l nreghiris'lJz'i.si v:Lg1, ce\.éb kijtbert fi'.tru..

engedé1yekct.
,l
Í
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TTiLAIDOM VTSZONY-OK RENDEZES E

5_1 Á Meebízó z szerződés aJáírásávaf egyidejliieg a Szolgaltató rendelkezésére bocsát1a a 1elen
szerződés tírgyát képezó szo\lltatas teljesítéséhez kapcsolódóan onkormáíLyz^1J vagvontárgyak
jeglzékét.(l sz' melléklet)

5.? A Sze::ződő Felek az átadils-iltvételi eljáúsrő} jeg'vzőkőn1wet készítenek, a Níegbíző e
jegyzőkön1vvei adja' át ^z üzemeItetendő vagyoÍltzLÍgyakat a SzolgáItató részére. A
iegvzőkörrw,ben a Szerződó Felek rőgzítik az átadott eszkozök átadáskor'i állapotá1
|izemképcssógét, amelyrői az áwevő a rnaga sálasztotta módon és költségen szerer-hct
jlÍi'máctrlt'

5..] A Szc>]eáltató kciteies az územeltetésre átadott és án-ett vagyonrárgyakat kiilön nvilvántartásba
r'i:r:rú és se1át ',ragycntárgÍraitól elkülöníwe kezelrri- A SzolgáJtató ]ailön dtjzzás nélkúi
kcitciezettségct vállal az cinkorrnányzad törz.svagyonnak minósülő [ meüékletben meghatátozott
vagvontáf€}'ak Vagyoni nyllvántarasi feladaainak e]láásata. Á Szoigáató és Megbízó kijelölt
képr'i"^eliíi kétc1vente téte]es 7eltárazást hajtanak végre' Á Szolgáltató és a Megbízó közösen éverltc
kcjlclcs lcltárt készítení december 31 i fordu]ónappal és zz éllet kovető januát 37 -íg rt
I\ Í cgbíz<in lrli áta clrri.

5 .l A Sz<:lgáltatíi j<-,gosult a törzsvagyonJroz tafioző vagyontárgyak brrtok]Ásáta,haszrzálatára ós

lraszrrailak szedésére_ Á Szolgárató aZ átadott önkormánr'zati tórzsvagyonhoz tartoz.(>

r'íu]yontárg}/akIa r-onatkozó hasznáIaa jogot nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli
h oz z'itjáttll ás k én t (a p p clrt) más gazdasig1 tátsas ágba nem vjheti be.

5.5 ;\ szcrzíjctés ferrnál]ása alatt a szerziídésben foglalt üzemeltetóssel ősszefiiggésben létrejritt
azor7 Y'ágy<)ntátgyak. Iétesítrrények (és ezek alkotórészei), ameIyek elváIasztásával a távhőel]átó
rcndszer működósképtelenné váIna, v^gY haszná)hatősága számottevően csökkerrne, 

^7'<)r:kt'rrmányzati tiirzsr.agvon részeként az üzcmbe helvezésük után a L{egbízó tdajdonába
kerlilnek.
l\rncnnyibet' a szetződés fenn1rl]ása a)aIt az úzevle7tetéssel ijsszefúiggésben tétreiött kizárólagrss
önkcl.rtnr'rnvzati vagycrnt1rrgynak mrrrőstil<i r'agyonárgvak, r'agy azcrk a]kotó rész,ének rniníjsüi(í
prinrcr szcllgz_r_1tat<ii és frrgyasztóí rcndszcr:ekbe beépíte tt sza'bályozó, métő berendczések és egyél>
ráruyi elszkcizök a SzoiQá]tató saját- vagy a Megbízóvai közős beruházásban valcisu]rrak meg, írgy
ciké.szültLik (űzernbe helyezésúk) után a Megbno rulzjdonába kerulnek, a Megbízó köteles az
ez:zcj ijsszefuggő gazdagodírst a Szolgáltató részére megtéríteni. Á Megbrzót eJíjzetes egyetértéSi
icrg illcti meg a tetvel'eit bcruházá_sc.rkat illctően'
.'\ '.gazclagodás'' ménékc alatt a felek a szárnviteli törvérr1, szerinti lleruházási (bekcrűlési) értékct
(.szzirrlr'ire1í rijrvér:v a7$ (1) órtik-

'\ Megbízó turlajdclnába áúerűlt vagvont:irgya]r beszerzósi árrln ]esznek megIratálozva.

5-(> .\z' clnkclrmányzltt ti>rzsvagyonnak rlcm trrínősüló, csirpán a rende]tetésszerií hasznákltc>r
ei1isegítií, Iz üzemc]teiéssel r-'sszefüggésl;r:rr a SzoLgá\tatr> saját bcruházásábnl \éttehozott
r'agycll_ltzirgyak, berenciezésck a SzoJgá}tatci rr-rla1clonába kerulnek, azt',nl>l'tÍt ezckre a Megbízót
c]íír'risár{ási jc.lg il1eti meg. -d Szolgáitató krjtcles a \íegbízcit 20 naptári nappal ,n.g.{őrő"',
c1Íjzctc sen tái ékoztatni a ter-.,-ezett beruházásclkat il]ettíen.

-r-7 -.\ SzOjcáltató kcjteles az átr.ctt, illcnc az uzemeltetés során
gazd,a gonclossátárla] - rcnclcitetósszerírcl haszrtáIli, azok

IétÍehozott vagvontáÍgyakat _ l jti
il1agát megórlni. Á vagyontárgt,

)

\
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esct]eses rrregscfim]isLiJósélről, megrong'álódri'sábéll eredó mindennemű kárét - ídeórtve 2L

tcr:nri:szctes elha"sznri]<iclíls nrértékét meghalad<i műszaki állagromlást is - a polgári jog általárrtls

szallálvai s;:e.rirrt ie}clíissóggt:l tar_tozik' E kötelezettség megsértése a Megbízó érdekeinek sá'reLlét
jelenri egytren.

5.8 Á Szc'lgaltatíi r,állaija, hogy a szerződés Iejá'ravalaz izemeltetett létesítménveket, (az áwen,
i]lcn e 1z üzcrneltctó.s sotán létteliozott) vagyontÁrgyakat, berendezéseket szabáLyszeríicn
katbantartcrtt, rerrdclteté:sszerű basznáIatra aika]gras állapotban, minden térítés és lnilijn
1<"lgrr1.í]n1p,rztt rrélktil a mindenkor haLí\o5 számviteJr jogszabályokban foglaltaknak megfeieléíen a
NÍesllízcj lészéte leltzír úrj:ín ad1a' át

5.9 '\ Szrrlgzíltaró Fcl'szánrolísa esetén az átvett, i]lerv-e az üzemeltetés során létrehozrltt,
ijrllirlrtrrárrvzaü tiilzsl"lrgycrnhoz tAÍtoző vagvontaÍgvak a hitelezői k'öv-ete]ések fedezetéül rrem
-sz<llg:ílhatrrak, azclkzrt a ltlszámoló köreles a NÍegb:tző részéte rendeltetésszeril hasznő}at'ra
aika lnrzrs áJlap otllalr liisz<rlgá ltatni.

5. l0 Az' üzemcltetósre átvett közműrendszerbez kapcscllódó összes őnkonnányzati
ti5rzsvagvcrnnak rrem rninőlsiilő vagYontálgv-Ía aMegbízőt etóvásárllsi jog illeti meg. Á Szolgáitatcl
rr 'szclIgáltatással, üzctneltetóssel összefiig5;i:sben lérrchozott önkonrÁnyzatt tötzsvagyonnak netn
rr:irrrisiilő, az, t:]őyásárlirsi jog 8i''akorlri'_\ái'al a lv{egbbó n:'Iajdonába kerrilt vag:I<lntÁtgyaktt a
szerz<5c{és rnegszítnésckr_lr szabáJyszerűetr kar:bantartott, rendeltetésszerű LlasznáIatta a]kaitnirs
:iJllprltban' rrúrclen tórí'és íls 'küliin jo1p:rvilattcizat nélkril aMegbíz<i tészóte áta$a.

KÖ RI{YEz ETv É D E I_s{I, ŰzeNÍntTETÉ SI
KÖvETELMÉNYEK És nnrrÉTELEK

6. i\ sz-erződés j sz rrre]]éklete szeilnt.

A sZF.RZőo É s vt Ó o o SÍTÁSA

7'] '\ jclel szetz.ő<7ést Szerződő Fc]ek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, a libt.
-i()3. 5-'o Éiwelemmej.

1 '2 { sz.erződós nrciclcrsítását bárrne\,rk féI a nrásik fé]hez inrézet írásbelí n],-ilat]<ozrrtta]
kczdernén_yezht:ti, ha arr:l alapc's Okir van, kiilönoserr, ha:

a szerzíldés rrregki5tése í'ita ]<ónj]mi:n'veiben olvan jelentős változás történt, hog,v tóle a
sz-er'ző dó s tclj es ítés e i'áltc-rz at]ln fclté tc lek ke l ne m várlrató cl,
tr'izelő:rnyag rren ái] renrjell]iezésrc, ille n c mennyiségi korlátozás alá kenilt'

A SZERZ oDÉ S MEcszÚtrtÉsE

lJ.1. .\ szctzíiclós r:rcg.szűnik:

t sz e rz cj cl é s b e rr m e€;ha t Át oz c'> tt lr at árclz t'l tt íd ő tartam Ie1 anáv aI,
a -S zcrzó cléí Fc] ck köztjs nreEegyc zé s í'r.el.
buirmelv íél áitaL rendkír'ülr felmrlnclz,rs esetén,
a Szcrlcáltató fclszirmo]á-sa, 1'[g.,1r'ámolása, jogutód nélkti]r megszűnése esetén,
a' szcrződóst l:iz-tc,síici nrel]ek]iöte]elzett.-sógek korében meghatározott biztosítélri fornúk
kjnrerűláse escté.n,
j tigsz abirlv_ b an rrrcghatii Í()z'OT't eqv éb Ok bó]

(
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8'2' '\ Szev'ő<Ii: ]:e lc:k lr iclcrr szcrziídést kizáróIag a másrk szerződő fél sulyos szerződésszegóse,
csctóIl nrclrrcl}retják ícl rerrclkívüli felmondással. Á felmondási idő - ha effől a Szetződő F'clck
tnliskó1>pcrt ne:m álltpclclrtak nreg - 8 hónap.

8. 3. Súlv<>s szerződé:sszegés nek minősrii:
- a Szenő<Iés bj..9; t].Í); - pontjaiban fe]sorolt oko\
- Szoigáltar<'l lz, ítzemeltctés során 30 napúd naPon rul önhibájábó] nem teljesíti teljes

k< jrúen az, e s z e rz (i cIó sll ctr r.állalt s zoJg'áitatási kö teiez etts égér

8_1_ Á rendkívrili ielrnt,nclást megelőzően z szenődő fé] köteIes a másik féIhez intézctt
tértirrer'e'nvcs ler'ó]ben a sr.erzőclésszerű teljesírésre fe]hívást kiildeni. Ámenn;'isgn a fe]hír,lis
eredrrrctrytelen nttrad, attrt:rk kóz}rezr'éte]étől számiltrltt 8 naptári nap elteitér.e] a tenrlkívii]i
fl'lrnonclás a trr:i--ik íéIl-rcz. rittézett Írjallb ténivevényes ler'é]ben jogszerűen gyakotolható.

8-5 Á szerzódés metszíínése e.setén a Szerződő Felek kötelesek egymással rendezni jeJerr
:z e rt- ő clésLlcil e r c<J íí i gé ny eil< et'

8'ó. Á szerzőcld:s e|őző p<',nt1írbarr rneghaiÁrozott fi'zetési kötelezettsóg nem é;rlna a Megbíz<i
s z e r z ő d'éss zcgés scl k ap cs < r l a t os ká rtí' rítés iránti igényét.

8.7. ÍIa a szcrzíjclós tárq.i'ár képező tevékenvség folytatását kulön jogszabáIy hatóság,r
cngccléJ1hcz- ]tiiti. a Szolgliltalti tevékenységét csak ennek bittokában íolytrrthatja' Á hatóságr
cngeclóIy r.'ísszar.r)nása' llJct\'C: a szerzőt],3s tárgyát képező tevékeny.ség gyakorlÁsát 

'a

Szolgliltatrinak lriz<rnVíthatóarr íekrjharír okra visszavezethétőerr megtiltó ]-r'r:fuozat esetér: a
i\ícgbíz<i a szr:rzíjclésr felrrrc-'rrcltrat,1a. l\:íejrnondásiidő ebben aZ esetbe;8 hónap

ii.ij' IIa a Szo}gírltirtó a lnűk<jclósér,c| gazcláltr;<,dásával kapcsolatos - je\en szerződés 5.3 és 9'9
il<lntjaibarr clíjírr - zrclatszrllgáltarási, egYcztetóSi. beszánrolásr kötelezettségí:nek _ a Megbíz<i
urisbclr fclszóIítása ellení'rc - egvr'rrást kijverti kettő alkalomrrra] ncm tesz elegct, 

^ 
]Megb=irő 

^szcr ziidi:st felmonclhat j a.

;\z irclat-.zcllgziltatási ltiitelezctrsi''g lÍltalártclsan t kiivet]cezőkteterjed ki:
o .,\z iizcnreltetósre átadcrtt/árvett vn*yontárwak nyiIv1rntartása, leltár
c Sz:'rnlr'cvilszéki vizsgá}at csctérr a kó.rt adar<.,k szolgáJtatás*
o l\z üzetncltctóshcz- szükségc)^ Í)}ilv2ínrartáscik, irlttok, cngeclélyek
l :\z iizenrcltetósscI kapcso}lrtrls aclatcllr (Á Távhősz<llgálratlísró] szóló törvén.;bcrr

el(;l:l' t zclats zolgá l tatá s i k < it cl e z e t t s ég.)

8.9. }Ia a Szcllgáltatrj rrrűkijclésc, gazclálkcrclása sórt-i, veszélvezteti aN{egbízri érdekeiq aMegbíz<sl sz,:r zí5 d,ést telmclr rclh atj a.

i\'ícgbíz<i ércieliei: Sárboerirc] k^öztgn'zzatÁsi területén táv]rő_ és melcgvíz szolgá.ltatás nyrijtása a
v<:natkozó joeszabáivi e]c'jírásclk szelr:int a szr>Igit1tatá'_.t igénvbev evő f<,gyasztók reszére.

EGYÉB RENDELKEZESEK

!)' l '.\ Szcrz< jdéí I'ielck a reljesírés iclr'jszaklilllrrr a hatlíricliire tórtóníj befeiezés érdekébcn
Íi>hc'zarc'-*an eeyűttműkijclrrek, és cgYlrri'ts ter'ókerrvsér1ét elősegítik- .t sikeres teliesítás étdekébenSzenőc](> F'e le k valatrle ntryi a szerz<jclést ér.úmberi énntő kérclésben kölcsöncjscn
t a1 ék ozvar1 ák egvnrás t

í' 2 A Szcrzócl(j Fc)el' rlegálla1'lr'>clItali abilan, lr<lgy a je?en szetzőc]éssei kapcsolatban fe]rnertl]ci
t:lirlcle tt !itás kércli:st c]srjs<.,rtlarr llékcs titcur c-1y.)i erí'l tfugyalások formájábnn fognak egymásseJ

1
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fend("ni. Iinrrek eredménytelensége esetére kikotik a N{egbízó székhelye szerint i]letékes ós

h,e tirs k ti rrel re n clelkc ző bírós ág kiz átólagos iiletékess égét.

9 '3 -S';o|gá/tató képvisetiíje a jelea szerződéses jogviszony ldőtattzma ilan' folyamatos kapcsolatot

taÍt fcn; }vleguielő képviselőjével a szoig'áltaiás esetleges problémáinak egye7tetése, megolclása

érc]ckét'cn.
A Szcrződő Fellek kapcsolattartói:

fuíegtíz.óesetétr: nér': JuhászJánospolgármestet
tel + 36/25 520 260
fax +36/?5 520 2BA

Szrllgáltató esctén: név: Pn:gbergr:r J ános
te]: + 36/96-335-81,6
fax +36/96-528-654

9.4 A Szo1gáltzttó harmadik személlyel kapcsolatban' e szerződésbeu foglalt fe]tételeknél envhébb
olyan kcir.'etelrnényt nem támaszthat, ami e szerződés teljesítését veszélyeztetné.

9.5 ,1 Szetzőclő Felek k(lrelesek jelen szerzódés teljesrilése során h:domásukra jutotl üzleti cs

hisatali utkokat rnegílrizni. r\ Szcrzőciő Felek ezen tú]rroenően sem közölhetrrek kívülálló illetr,e

i]lctilkrelen szerrréIlyel/sz_€:rl'ezeftel plyarr adato\ amely közlése a rn:ísik szerz(ldő fé]re hátrárrlr:s
kijveikczrrrénnyel iátna. Á Szelződ(> Felek köteleseli az üz]eti és hivltali titkokat 

^Z
al}i:.ilt'rrilzr_ltülikkat és ki!zrcnrű1Ei.ic1őiji]<el is a fentiek szerint megő'rrzter'ni' '\ Szetzódő llelek
kiitclczettségc t ái}llrr,rk arrll, hclgv a kozbeszerzési lcjá.;:ás' valamirrt a szt'lzőt7éses icliíszak srrrán
rr-rclrrrnásra iutott' a kilz}rcszerzésckríí] szrllrl 2003. évi CX'\L\' törv'ény 7.1. s (i) jre,Iiczclésében ós
a lr'Íag1'ar iii'iztársas1rg Polgziri'l'iin.énl.kiinwéről szóló 1959. évi IV. tcirvény 8Í. s (2) és (3)

bekezctésében í<'lglalt ulftlnnációkílt, adatokat és térryeket Sem aZ eljárás lrefejezése előtq senr azr
k ij r' ctí_í clr 

i 
<;qr.: sul a dan sz. enléli' tr-r cl cl nrií sára lern hozza.

9.ó ;\ Szerzőcjő ljc:lck a joi.,'isz{-,Ilwik ferrnírllász alatt _ kivévg he erre ílket jogszrrbály köteiczi -
nelt:l tanl,isít}r';ttnrlk <llyan t:rrrg;ltartást, irmcly a másik fél jogos gazdaságl' érclekeit veszéllJeztemé.

9'7 ,\ SzolsáItat<'s a kijzbcszelrzósi eljárás sclriín, az áltaIa, neki felróhatóan okozottkárért, a Polgári
Tcirr'ónykij nyr,' sz crinú ícleJ ós s éggel tarttlzili.

9.8. A Szolgáltat<i a szc:rzőclés a]áfu:.tsát kcJverő 5 napon beltii 1.000.000,_ Ft + 25o^.,{.fa összcgű
szerzr'ícléskilté si clí1a t {tzctnt a \'1eglrízíi részú e.

9'9 i\ Szcrz<idij l;'c'Jek irrclonrástrl YeSZik' lrt>gy jetcn ügvben ke]etkezett szerzőclést, az Áilarr-ri
Sziírnr'cr.ríszeik logo_.rllt el]crxi'rizni. Á Szohá|tatő az esetleges vizsgálat esetén r.z'rllalja, hog]' az

',\llamr Sz:imver'ciszék rószóre a kí:rr ttir-illi.i',tlsítást megaclia, a jelerr szcrzőc]és teijesítésór.el
kap cscli:rt r-ls irat<.lka f b errlri ta rj e. í's sztiks óg cs e tén más <rlatlran áradja.

9.1(). Jelcn szerződésbeÍ'] ncl]l sr.abáfyc',z't>tt hérc]ósekberr a P<;lgírd Tőrvén_rzkcjoy'v rendeikezéserr
]ie ll alkalrnazrri- -A. szcrz-éíclóst ,.i Szcrz(lclíj Fc:lck, mírrt akararukkal mindenben egyezőt, elolvaszis
után ji;v:ílrtgviilarr (l pélciányban aláírják az ón ént cs aláfuzÍ-sra ntegsza'bott alakban.

tr{e l]é}Je tek:
1' szárr'rÍr: \''agY<lrr Ie]tá r |rita dá s- á tr' ére]i jegi, z<ík önyr)
2' szzinrút: Szolgáltzrtlisi clíjkepzési e lijírás<.lk



.}. szárrrú:'.\z üzeme]reti.si tt'vékcrtvségre
-l. szánrri: s'.,...;,rl*.,s feltétc]e]< 

r'onatkozó kömyezetvéde-lrni eiőírások

S:írbogárcl, 20l0' április 12-
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3. szám,ő melléklet

KOR]VYEZ E',IvÉDELNÍtr, L1ZEMELTETESI
KovETEI-MÉtvypx É s r''elrÉTELEK

.'1 1 Í,r /,í ;i n, rc /tL; t t: h k
Á h<j-*zc,]8áltrtói tev'í:kerrység kcretébcn '5'rylglltattí biztosítja ^z 

el]átott épríletekben lévij
inrézrnénr'ek, lak/rsclk és nc'm lakírs cé\án 'szolgáki helyiségek szűkségleteinek megfclclő
rrrinrisé:gű és mcnn,viségri iiítiíerrerci2'rr.'al és használatr rnclegr'ízzei tórténíí el]átását. Iinnck
i'l'clckóben a l>dnrer cnergia (ícllctgáz) sz.rl1.tr;íltarór'al. rIbttíleg 

^7' 
etÍe jogosult kereskeclíír.cl

szc,r'z<lc]cst kcn. ,5';''oit,,iltalri rtir'e1<"_zik a íiilclgáz crrelglr ár:endszc.rcn bclül. a lcgkedvezőbb ártrrriflr

krr-á}:rsz tríslíra.

I tó? liái'isi !;il r(l/1Ci,r

l:;ottyiiÍllró kótcleZc.ttSége 17- clőre nern ]át'lratt'rarr Llekrivettező meglribásoriások csetén, 
^7

iizcrneltctésre litr'ctt lótesítrnénv }rcrcrrclczéscinek' részcgvséEeinek javításához. cseréiéhcz
szűksi'ges nlurrkaerti' eszkcjz és anyag biztrisítása. Az ezzeI kapcsolatban felmerir]ő kiiltségekct;r
Sz<llgáItrrtó az átalba a íelmeni]óst krjvetíjcn iogclsult díjaiban érvényesíterri' Errnck étclekóben
.\'-.o/yilrail a szerz<ljdeis tclIes idÉítattama a]att váIlal;:r a '.. 'rititnil nrc/llklil*:en rrre:ulratáloz_c,tr lratált:k
]tózijtt, 'r lrclszolgírltatrll rcrlclszer károstlclást szcrrvedő ró'sz'egysó{Ieirrck javírását, cscr-ójót, illetr'c
irz,lk az,Lnrls órrókíi ictú|:trísát. .f 3ofutilÍalríkiitelcs czcrr j';vífuisclkat, cscrókct a lchctii lcqtiir.iclebtl
l'clíjIr Ilc]Lil clt'égeilni. .f io(ytilÍilti czctr kcitciczcttsóge nctn csr:jl-llír:ia jog;it' a rneghibáscltlliscrt fc]e lrís,
kír'ii] ill}<i, hlrrrlrlrtlik szetrrí;IJycl szt:rrrl'rcril kírigényének érwérrycsítésóre, r.alal:űnl brztrlsítási
li'zít tér'ít i's ck igénr,-l'te r, ílte lére

Kír_iil á]inah .lry/4i//itlri ielelt5sségón tz íizcrrleltett:tt be.r:elrtíezésilerr, u aláL-i> tclsort;It hel1,cken'
vngr <-'hclkllril be]iővr:tkezrl kzitr.lk:

trcnr f al:rzrltÍ. \'rtv lre trr bt,zz:ifcjllrctő cs:rtr.,rnáben lévci csíivezct'ókck,
[il]dnlatr'r rrl[ítlrr1'1'1|. alap- és felépítr:rrénvcli,

- zrz iizclrre ltetctt llcr:llttlelzésllcn l<iiisíj cik nliatt Lrc]rr'jr,e t'kczrj kírrcik.

.-\ csril'czcrék hálrjzal :rrcg}rl}'lásclcl1rsa esctén lr Sztilgirltató illetékcsségi lratrí.rain belirl lr Szol.qiíItar<it
illeltr rniriclcllnerttű h<iJrsí:g. l\nrcrtrrYibcrt a llt:renc]ezi's' csí1r'c:zerók cscrójórrcl< clsiic]lc'ge'. oka
rrrer1hill:iscldLis. i]1ctvt'ctlrrck cllhrírírása' akkr-'r lr liiilrség n Szr_llgliltatrlt terheli. firc11,g1 jrlgtlstrlt n

clíjeill:rrl órr'['rry csítt'nl. ,\nictlnyj[rcn a CSefc tika ie jlclsztés' rckr'-'nstnrkcici. irkhr'r cz cslrk lrz
()rlktlr:nrlirrYl.';tÍ. t:I(lz.r:Ic's lleleeg\'e:zésór'e] és ]íli-:ilu.qy'uis:ir'al t<'irtérrhet. nre]vnck kiilr.ségéiicz az
( )nkr,rnránvzat is llrrzzrijlirtil. rncl1'i11| frlrllist clst?'st>rtlerr rr Sz<llgáItató írjtlr] fiZctCÍÍ. bérlcti cJíj.

Á rrlcglci'ri rlllrjr:irt,lí'l.:klrl k:rpr-.solittt>s elriírisr ili 1rtltlrÍlislr érdckóberr ke1ctkezíi }iiiitsóqe kcr.
r'lt1lltnittt e rerii]r:t sziiiisógts ntt:rttcsítcsi rrrtrrrklirrrltk r,lir]irtí' kij]tséi]eit l iiivt'illerr :\7
( )n](( rnr);iltl z:rt viscli.

,'\tlrc:rlt-t', illcn -J w;ii Íz,)iÚ 1\'Z iizcl'rlc:]te tós szt:rrrp,.lllriir}lrll iirrrrr,'s. nagv énékií rcszcgr,'séu csr:Lcjér-c

r'lllrl ]'lr'álr,is.1rn l\Ií.,q/i'ill'ii,lií ellá>foulallisl rIapjírrt kclűl}ict stit.

IIitit,:r.,,;r.,;,'l )!

\::tii'.,,j"Íl/ri a Ííjti.,rr he'it'istigcki'rc'tr' il]crr'c l 1raszttlii:lri rrrcletvíz l t>rlntktlzlísá]r:in i\7 :Ll:illIri
h űnl i'rsé klc t ért ckck b e tlrrr á sát git rlrr rl-tl1ll :

lri e llcji_i:cgt']i 'llclsii 
lrr",lnÉrsók]e tc Il:1P{)1lt:.l: tt_-'_r.i rlríill rrrirrhnurtn )1 L,,

2.j i)i rirárg iójszak;r) rrirúrlLrnr lii "-C.

.)
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b) a hasznríLrtj mcleevíz bcjfoka: folvamatosarr legrübb 40 oC, a kífolyócsapoknál'

Tapasztaletok alapjírn a műszaki clr.lkutncnúcióban szereplő 49 o('-os előremenő hőmérséklet

csetén btztosítható a leg.aiább 40 'C] a kifolví'lcsapoknál. Ámennyiben a nem megfclelií
r.ízhá;rrrérséklet oka egyértc}műcl"t 2 ileÍn rnegíeleiő állaPoni szekunder rendszet, abban 2u esetben
a Szolgáitatór r'lern tc,:tlreli ÍcleIős ség.

'\[epreruielő ruclonrástr] veszi, hogy az épiilct' az egves épiiletrészek tényleges hőmérsékletét az
épiiJet hótehctet]ensé:gc, valamint a fcigyasztíri lrerenclezések ál-lapota, üzemeltetése is befolyáscrlja.
.'\z cliízőek tniatt .S''ry|gtiltatti nern íclelős a hórnérséklcti értókeknek az épű1eten, épület rész.ekerr
Ilclűli cltéréseién' .\z ópiilctckbcir ]<jitla]iult hőrnérsélJeti értékek fig'1,'elemmei kísérése, ellenőrzé_se
I I e3rt n th /rí felzr.clata.

.f :-o / e á 1 Í a í tt -r i i dős': &.

''\ .,/iÍt{si idíny" mint\cn év okÍóbtl^ / í. rutlpjáttil,;r k<jve_Jiező év ipilis 1 5. nafu'ríigtltt.

Mirrderr év tipilis 15. rQláÍól nójzs'l5. nap1riig valamint s7cplentbrr lí. napjtilo/ okttíber 15. rcap.1ríry

teriedíi időszak r.rtnlte/kt:ié.ri idős1.ak''. T)z alatt .fiofuá/Íató kiiteles .rendellrezésre állrrí és a Foga1tők.
l<cpr.isclőjének (társas}rrizi ki'jziis képvisclÍí, önkonrránr'zati r'agyonkezeló) írásbeli kérésére, 24
órátr lrc]iil a fiítér^t lieindítalri. -{ fííté's llcinclítása csa]i a jelenlegi bőelLztő renclszer kiépítertsóge
lrla1liliir lehetségcs szrtl'-asztllássai (e'gvségekbcrr) történhet.

'\ ryfutillaÍiÍ a ltr,t.r7n,i/,'tÍz rteltgtiryr ír{]VÍ\) f(]h';IT]ÍrtOSán, (nap:onta 0-21 őÍáng) a tervszcrűr
klrr}>lntl'rtás iclószlrkirnak jiir'étclóveI,a /t!1'e'r ltQlÍáti ú,hukótele..s biztosíhrri'

.fitil4,ii/,zÍti a 1ríjeliárri bercndezó"^ kar:bantartását ós cl]etríjrzésót nz ajríirlati kiírásban fogltltak
szerint r'órrzi. Á karbar:trirtás]rc;z szüksé-ges scgóclanyrgr:k fut kcnő- ó': tijrrrítíj anyagclk) valamúrt il
kiscbb alkat'rószek (pl: ;elzőlámpált' biztosítókrlh, <rlva<l<i tárc.srík), kr-lltségt:i '5'p!ryiltatrlt terlreJik.

.\;'-ot1tii!tz1ti a jcielt sz(:rz('idi:Sen alaptrJír szolgáltatási kötelezettsége kciri:ben r.állalkozik arr..r' h<'lg.',. lt
Irc:lvszíIrerr lévcj rrlk'alrntzcrrt'|e, a A'll3trndeiő. \'e!].Y .d [:o,gv,ts-4!o.sr_irgt"ls lűr,lrsára r-irslir.. és
iittt'rr_':1-lnaprlkrln' t:jjel napp;rl cgi'alátrt, }rahc'lékta]rrnul rrrcglie.'zcLr a bcljelerrtctt lriba c]lrliritri_*át és ll
lthcríi lc1il_iir'idebll icl<_irr llclli] nríiködésbc llozza a hijar,ítc.rtt bcrcnclezést' r.isszaálfítl'r a l:t>rrnál
tizcnrr :i1llr1rr:'ll<.rr írgv a íÍítésllen, rrür<J a 1rrrsz-nÁl:.iti rnelegvíz cllátztsbarr. FIa a ntrrnrál iizer'ni ál-laprlr
l'rcJ;,'rcállítíse :rz<rntrali ]ril>aelhárítással ncnt lehcrsóges' ^!'pl/t1,iitntó jogt>sult ós kijrclcs n sziikségcs
siirg(Js irrtézkeclésekct rnt:qtetttri, arr.nnk ór:clckébelt. hclgy a lrererrc]ezós á]],-tuát a tclvlil:lli c.seilcQ.es
rorr.q;ilc.,tl:istlil lrregcivjlr' Arrrerrrrvillcrr n }rjlla a Szr'ilgriitatti íl]ctékesstiqi ter:űlctón (háltizatlírr) van' ós
rr }ii)ll nri:.tt rlem lclrcrséqcs az elt]írt pararrrÉtcrií sz<llgáltatáse ni;újfi<" (helr,rsi'{r ir<íÍitk. tINÍ\i
lrt'iiclki. ak.Ltrr n luba c]háárlis:írrlk kcjltségc a Sz_olgílrritírr terhcli'

'\':'r,i"'l,,i,'ilÍó ez iizcrtleIrctctt llclcrr<]czcs kar:llirirrir-rlii-*i nrr'tnkáit csak a Fritó_*i .iclórrvcrr }iír.iil' il]cr'i.c a
[[riósi szc'lgliltatás tillvanretris biztt>sítlisa rrrellcit r,égczl-rcti.

C:l(:)Zctc:scn (:gYe Ztctett iclr-ip,.lrrrlrirn . trlt,4rrn,,it itítLir' c]íírc lcaclcltt iiÍe trrterr- t[:.lp;:in r,cge zlrcu.
\:;ut'g,:il,',tr,i kijrelc,s a t"i,;g'al-1!rit:l'i,, az iite:'rrtcrrbc,n tllglalrakÍól trijókciz.tatni

\';;p1.'.!1, j,!;;1/ií kijte]cs a karllllntirrtiis,lkat. jal'írzistlliat ille n.c cscré]<ct. a lclretri lcgrrir.ic'lcIll.r hatliriclr1ilr
bcliil cl','cgczni.
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'f ;tl /gri i t a tó a z üz emc it t: tett h íiclllr t<i

rillítlratia le:

'r,agJi olyan clór:e rrerrr luíthati.l helvzct bekör'ctkeztekor,

r, és/r'agv a htie Llátó Llerendezés' az allhcrz kapcstllódó

k Iévíí eptiletck, vagvontárgyak súlvos lcárosodásáhtrz r'ezethet,

- a fűtési berendezésck úzen:zav:rra miatt'
;\ ]eáilításrili Srylgriltató krjtclcs aFogtas'{ókal' ós'a }úe.qnn,lelőt lvi]adékta]anul órresítenr.

A szcrzó<lé:s idijratan':ra alatt ,fyolyátlaÍi l.állalia, hclgv e szerzriclés .'. :7: ruallákletében megadcltt

har.ár<rkrlr'r belüI a Jcjár<i áletci'lrJusír a]katrészcket, rószcgvsigcker fe}újítja, vlgy újra cseréIr.

'5'='o/1á/trltó lr.szerzócláses ic]<jszak jsr'neretóbctr sziinrr'il azza\I,r>qs bárnrelr-tétel áletcikiusa rnég a

szer:zőclé's \c1l.tta eliít't befejczritllrelt. Á.5'7olgrihatti a díjába bcsziíntr'ltlr ektít az clóre nem láthat<i,

akár az éietciklus lejárra rniatt bekilvctkezc:rt mcghibástrrláscik esetérr a sz'crz(ldé'sben megieli:it

léresírmcrry bercnclezésotre]i. l,agv azr'lk tészegyséeeinek javításához, il]etve cscréjéhez szükséges

tnuttkirefő, esz.köz és any,.rg b:izttlsításának kö}tségét ezért trihbletdrjat hle,grltlrle/íítteÉ rrcm szátní3-hlr'

t-el.

W.rrÍaltóIllek
A hasznrílati me.)egu.-íz hiifrikrit ,Í'ry|qálÍaaí l \'lzánhítzi táro]ók<lrl' \ragv azrik I'INfV kilépíÍ
cscrn lrilrirriíl el]enőrz i'

berelclezést a kzrrbarnrartás kr'r'ételével csak az aLabbi esetekllen

amel;' emberéIetet
fogylLsztóhelyek, a

ilsszcfiiggií Í<llynclékok (pl- tápl'íz, pi'it'víz) mérósóre tncglór'ó nrennyiségnrór<ik'\z tizcrnc]tctílsse]
szo)girlnal<.
.A ]reszrrálrrti rrrelegvíz frlqvasztásálra-lt métesóre a [crgvasztási

h ti k cizp <rrr tt;kban clh c lv cze tt v ízrnennviség rrrérők sz olgáIrrait.

h ct}'ei' kii z e] óIrr:rr. \'71J]v a fogyasz titi

Á grizt'l'l<'lt<lrtól án'ctt híjrncttrrvisóg rnéri'sérc a giíznr<ltt'lt irzgnelretr5jé:nck tuia1cltrnábarl lcvcr

lr itclc.s h {inrentryiségpóró s zr >IgÁl'

_\ fiítósi célr-r, valarrrirrt a hlszrráIati trrelcgvíz i:kiirllításáirclz fel}raszrrált lr<_'lerrcrgia métósí:.re a
kazzirrjrziz}-'l:,u.t, ilJetvc: a fo1x asi:tí.li hőkclzpclntolilran elhe.lyczctt hónrennt'iségnrc'ríjk sz<ligálrrak.

..\ fr'ítt1tt heIyiségck lrr]írrrérsók]e tút reklarnricitl esctén fe]ck kr'izijscn c,]lcrtrjrz-rk' ,\z e]]*nőrztí
lni'rést liitclcsítctr rrréróe:szkii::z.tl, az ad<'ltt }rclviség1 rrlértani liiizópp<lnrjáil:ln. a p:Lcltizat sziIttjt'

( tclett l'5 rn rlregirssligl-ran kcII vi'qezlr:i' zlírt r:Víliíszlrreik rne]lctt,

A r-rreitótic:r:ctrc]czóscli jar_ítírstintk' cseri:jónck iclajiír'rtfiI}a alart a filtvltsztlisr.Iz()tlr:s' vagY }rasonlí.i
iilr"tjlirísi kiiriilrnén_yck lyrcllett lrrért ac]atc>k alaprLrl r;'i:tclór'el kelI nrcqbatLlt:c>zrlt.

[jzcmeltctés:

Az tizcm e lte re ndií h íje llri tó ren dsz er sz<>Igáltatás i lrirtárai :

Ghz oldrrkrn:
\1rnclkór íiircjrní1 esclén a glizltrérrí hilépő cs<lnkjárril. ;,r ííisr'gítz tlIvc:ze rii rctlelszc'r r'cigp<>trtiíLig

1k ónr c-llr. }ut<'' rk<;iá s]'

Víz, rrreleg r'Íz oldalrln:
;\ [iIlc]i.ét Íít<-1mű csc'rilIr s l)cka)Í(,si (lridcg) i'ízrni'r'ril. lt.ilóp11í cstinkiliir',l
l'is_.z:l r['ró ictrltu]ációs-i lilrszrrlLlaú rrre iet r,íZ rJtr'.,czclt[:}urqli lt iil{a\-asZr()1 h(;
c]sr] tl1zár'ti sze rclr'ótrr,cig. |ltz rlz';irt.', szcrc]r-út-rvt is be jccrrr,e').

lz c:]rjretrrcrrt.i ós

liiizi:li ln trlkllarr lér'i]i

i,

c
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Fiítési oldalon:
Mjnctkét fÍtőmű esctórr rr fűtósi előremenő és r'is-szatérő táwczetéknek a fogyasztói i'ríj

l<rizpclnr<rkban lévél hrírnerrnyiselgrnérók utáni e.lső e|z;:r'ő szerelvényéíg (dz e7záró szerelvén1't is
belleér'w-e).

Elektrornos oldalon:
N'Íindkét fritőmű esetón az e]ektromos fogyasztásmérő mért olda]átó\ az in8atlanon belul lér'ó
e lektrc''rn <is írrgyas ztri k dlsziilékek i g, a f o gv asztó kész iiléke* e t is b eleértve.

Karbantattás:

Naponként:
o jrljmórsék]et tllcnijrzés az closztó hálőzat el<irenreníí és r'isszatérő vezetékein,
o bizt<lnsági és r,ezórlii cgysZ.gck ellenőrzi:se,
o 1űrési szabálvozti lrerctlc]ezések (fiitési idénvbcn) ellerrőrzése,

{

Hetenként:
. 

^z 
elzítő szerc]r,órtyek. tijrrrítósek, ti'lmszelencók cJ]enórzése, szivátgások megszűntetése,

a a vízkczelő llcrcndezés nrűkcjclése' a regerrcr'.ilrísáJroz szirkséges segédanyagok meglétá.nck
cllcrrórzése, '

Negyedévenként:
o tiize]íí ilcrctr<lczilse:k és a gliz'l'cszély érzókel<i ellcníírzésc,
e a h(lha'sznosító l>ercndczés rLizeléstechnl<:ri irarirtnét'ercinck ellenórzése ((-O, Coz, ():,

_v ( ).' fü stgáz iríjrn érs ékI c t' hir rás f<lli' k óm énytlu zat. s tb.)'

Évenként (a fiitési rdénvcn iis a rcri<lelkezósi icliíszakrlrr fur'ri]):
c tclics lrc'icl]át,i rerrclszcr foliilvizsgíiiata,
c kazÁlI-tázj ele]irrtmc'ls r'ezé:rl<jszc1ir_érryek felt-ilviz-sgálata.
c kaziitlr:k tííztcr t'lclali tíszrjtri_sa,
o vczcték]xilóz'et tiJmiirscr51énr:k cl]cníirzósr:, iat'ítrisa.

L. . atltol]r2ltikrrs :;z_abill v^rlz'ók el]en<jr:zésc-
o rűze]1'il>eretrdczések óvcnkérrti kr.itclczó tiiztt-lrr.'-ágtcchrrikai ícJiiiv-izsgáJa tz, a l-tlttatkoző,

lr a iály< rs e]í'ífulrsok szcrült,
o sziik'ségcs órirrtésví:i]c',Jrni rrrérések elr'ógzésc.

' ]er'cg<'r-tisztasárr r'i:c]ellIrr.i rrrérések elr'cigzé-tc:, 3 t'r:ln:ttk<.lzr:l Jratziir,r'>s jogszailálv illtp1án
(ilÍí tést i<] ó:nl' be rr v ógz enritli!).

o r'íz]'cze]ti beterrc]czés c]]cIríírzósc.
o szclliíztct<j bcrcrrdez.ése k cs 1 retc.SZíeltétclcli cllt:nijr-zésc.

" t::ezlr:ritrj c]ektr'<lrr-rcls tttt rl't)frlk ícliilvizsg:ílata. [rltQ<iró-.zr.:ik kar'barlrartá*<lr.

F{_} lvÍ1Ín1l t()Sitn:
o ,\ lrire_lcs nrerti}t Ie1:írlrtktlli hLte]csírésc.

A_b'sreudezesekc'r-elrr'gzg4-ctríJcyéken.vségek;

Ii n z-rirr,_'li

1.
lr
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r]z err'relósi tzrpirs z tala tcrli összcgy ír1 tésc,
gy_uj tzis e]len ritzése, bcril lítása,

gvújtási és indirlási lriztonsági idó ej]ení)rzése, bcállítása,
izem közbeni biztcrnsági jc]ó beztl]jtása,

égő szűróirrck tisztítá.sa,
eIektomos ér.int]<cző k el]cnórzé s e, szükség szerinti nszúúsa,
h órnérs ékl et hatarolók műk o désén ek elienólz é s e, beiillíúsa
rüzeléstecirnikar pararnéterek ellenlírzése, bcál.litás,
tutomatiJt a átvíz sgiúá s a, s züks é g sz crjllú cs créj c:
jar'asiattétel a. kazáttÍlan elíjforclu]íl r end cllertq.:sségck rnepzrintetésére
kazín szerelv é'nyek el l errőrz és t:, tjsztjtása. s züks ég szerrnd cserej e
kzzán tÍLzterérrck el]errő'rzésc (tűz'tér olclzli tiszdtás ér,cnfe egyszer)
römítések ellenőrzóse sziiksi:g szednti csr:réjtl

ÍiiitelezÍí é:n'es űzemi vizsqála tok
_ előkészítés,helyszírríszernle,

méríjh ely ek kialakít ás a, rnő s z e rck b e építés e,

gy át t ási' b e Ir cl z a tali, átalakításj c n ge d é lvek lí tv ü s gálr'r.s a'
- műszaki ieírások, kezelésj ós katbantattási utasítások áttanu]mályozása

korábbí lizsgáIati icgryzt5kiinlw eI]enórzóse, a llerendczclssel való összehasonJítása,
üzerrreltc:tósí kijrüIrrrénvek r'izsgáIatrr,
biz t cl r: ságtechn ikd, h őte chnikai rn órés ek clv í:gzi'se.
sziik s óg es e rón t ;p titná Jis ália;l tlt'rzr va]ó beszirlr áIy' rv.its
nrór'ési, viz=sgálati ererlmónr'ek érté'kclésc' jcgvziíktirryr,I;cn tclrténő riigzítése
s züksóges iciií szaLos kémóny íelülr'izsgálato li t'lr'égzés c

}.ilgs2c1111ygzós viz sgirlurt

- (:( ). NO-x szcnnyczózrnyag kibocsálászirrak rnéré.sót, jclgsz;rbályokban e\őkt
aclatszcllglílcatást és hatósiigcik tészére. rtjrtónr]l bcjelentést (cmisszíó mérések,
rrlapbciclentés és lí:gszcnnyezés rnértókérc r'r;ili:tlic-lzij aclatlapoI< el}ró'szítér^e).

KiirnyezewédeIem:

Á ',lcl'c-gtir'ódt'lcrntnt] kapcsr-'llirtrls egvcs szal;áiyt',krtll" szcji<i 21 /2(.)01(IL l4.) I{rlturánvrenc]clet
órtelrrrében n ():::'t'|Q k\\'teljcsírrrrérrvt nrcghalaclri ú'v.clíj bercnc]ezéselk helyhe,z kcitöt1
'lég_szerrnvezri pr-rntfcrrrásainak /urgííÍi.;llastig-r,r!fulni niik:iitiiti tltlr:td{//'l,e/ kel'l reIrclclkczrriiik.
'\merrrtyillen a hazánházttkltc>z t';trÍc>zó légszctrnvcző ;r<lntÍilrrírsr'lk rcnc]ci'tricznck levegrítisztasíra-
l'érlclrni műkcjclesi engedóllyel, llz iizcrne]tcf<i vlíltctziíst n tcriilcti]cg rlJctólies licirirye)etr'édelrn''I'errr:észctr'éclcirru cs \iíztit yi Fclirgr,clcísóg felé jcJczni kclJ.
-\z órvónybclt ]ér'r] le'r'cÍ]íjt'isztzrs:ig-rcclehru nlÍíkcicló_si clrgr:t}éJy r:tóclcrsírá-srírr yc-lna'tl<t>zó kérelrrrct
az íri rizcr_tre]tetcjncli kell bcnyújtarria a ljcliigvcl<isóg fr.lri .-\ krjrnvczeróclc]rrú,
tcrtrlészctr-éclclrni, r'alalrrnt rízitt4yi harrisá.qi eljrírÁsr';k ieazgat:isi cl1air<il szrjló, rrrrrc]<'>sítrrrt
3'i/20{)5 (\I]- 2;-l J'i;\'\Í retrc1clet értcJ-rnólrr:rt ez cljár'ás liillisógc az úir_iz<.:meltctőr tcrlrcli'
l\ tcriilerilee i]]erókcs Iiii.rn1 ezcn,edc]mi. lbrrnílszen óclclini és \Iíziig,vi I;e]iiEvt_iiísá.u a
ler-c"'giitisztl:.s:!g-r''édelrni nríiki'lLlc1si engcclély lrr<ic]rtsítiis:irll \'()ItatlioZó kércjcnr lítvótelr: Litán
arrlennvil)crr lrúrr1eln szliksí:ge_< aclirt rcrlclclkezósr:e iil1. r,a]lurlurt a kérelrrret lrenvú1tri:rz iuazi1atási
szr.'lgá]tatási clíiat rrtrgtizettc' ;1z cngciléIr,czósi cljiirásr ie1o11,ra1j2. É.s o l..'.l,'l-,.,, liiitott
ltiilszcnnvczíí pr'nttor'rirsrlk nlííkijc]rctésót halát<lz.ls'l'lli filglalv:'r engcciélvczi.

A lírr'dr:tt cngedéIl- az alábbi előírás'k betaÍttísáV. a-|j_rvú-nveu
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;\ légszerurvez<i rrnyagok ]irbocsátási határénékeit az engecléiy melléklete tartakntzr'a. '\
llatzirértókckct nrinderr irzerrreitc:tó'sj kör:üinión-; tnellet, folyzunatosatr be kel] tattani. A
harár:énókek rrregállapítasa a23/200l (xl' 1.j) KöNt rendelet alapján törtérrik'

:\ l*ibclcsátrísi hatátóttékek teljcsiilé'sót a Fcli1gyelóség á1ta) meaadott hatírudeig majcl azt
kcivctócrr 5 éverrte akkreditált tnóríiszcn'ezettel (i i /20()'| VIIi. 3. i(öm Rendeletnek
rnegíeieló) eiyégezteltett, szabványtrs cr'rrisszj(> mé'réssei (időszakos Lrbocsátás mérés)

{nzciirri k ell' zr nréró si j egyz őktiny r'e li mcgki.i] clés ér'el.

A légszcnnvi:ztí porrtfrrr:rásclk üzcrneltetését a légsz-ennyező anyagok kibocsátásának
mírúmalizá]ása étdckében a rninc]enkciri lcqj()bb technika a7kalmazásávalkellvégeznl.

''\ tiizclóbcrelndezések karlrantartá.sát ils bcírllítását ez előírásc'kna]< megfe lel|íi

i c! r'"ikö-'ziink ó n r cl kel]] végezrr i.

I{enclkíviili ál1aprlt bekővet]<eztét a Íeliigyclilscg i_e]é azclrrna] jelczni kell. és intézkccJni a
rendkíl'üli állapr it rrrcgszr.rnretésére'

A 21/2001 cI. 14.) Kcrrm. Renclclet ért'e]n_re1ben n ligsz-eirnyező források l'á1tozáslr'l<r:r

(béirítés, fclújítás' aikaimazr:r.t recbnr'llílgirr v:iltozás^a) a nrűköciési cngeciéiyt isméteiten
meg kell kérni.

' 27/?0u (lI. 14.) K<.nn. Itenclelet érte]nróben az zÍapbejelerrtés GÁí) bárnelv adatírtak
válnzásÁt íl0 napclr: beliil be kell ;r:lcnteni rij aLpbejelentő lapon.

8 ) 1, /2()01 (l1 1 4.) I''otrn. ltcnde]et éttellrrróben a ténr'Iegc.'s légszcnnyező eilyílg
Hl:ocs:itirsárrjl tnrnrlctt év nrárcirrs -31 _óig iL?' cr]:c rcrrclszercsített adatlapon G,NÍ)
lcgszerrnl'ezés nrÉrtékc í:r'es bcjelt:tltcsr kc]l tcrrru.

Sírrl><,grírcl, 201 (). ápr'rtrs j 2'

Sártlogárd Ccrthec
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4. számu meiléklet

szERzooÉ sB s FELTÉT ELEK
,,Sárbogárd kozigazgatási területén távhő- és me}egvíz-szolgáItatás nyújtása"

2. 1. 1iLTÁIJÍNos SZERZ őDÉsEs RENDELreZE sEK
2.1'.1'. A szerződő felek irgú és kötelezettségei

,4 S zolgáltení kiiteles

_ a József Átu]a úti fiitőműhöz és a Hősirk teret kazánházhoz csatfakozó távfőto
bÍiőzattal ellátcltt ingatlanok fiítését, és hasznáiati melegrríz el7átásátbjztositati a 3.
p ontb an t'és zlet czett minőségi ós merrnyíségi feitételekkel;

- grlndoskodni az izemeltetésre íl'tvett berendezések szakszerő' miíködtetéséríj],
e- ll c''n íí rz é s é: r ci ], k a rb a nwrtás át ől ós felir j íús aról;

- a jeierr hííszolgíItiltási szetzíídésben vál]aJt' kötelezettségek teljesítéséhez szüksógcs
k ar birntzrrtási' |avítási, felú jítási és ktlrsz errisítési munkálatokat elvégezru;

_ biztosítani a bercnclezések túzc|őanyag-eilátását, ennek érdekóben a vezetékes gitz
sz<llgáltatő1ávzl, iIlctíílcg az effe jcigclsuit kercskedővel szetződést kötrri;

- a 1)]_IRI{ONS lift--ve] megkötiitt hős^zoigaJtatási szerződés alapján biztosítani a
_Jtizscf Átula .ííitííműben műkö<tő gáznrr-ltclr gáze}látását a v/asarcIt gázmennyisóg
trlvábbac]risával b ,gáztnotr>r üzemeltetííjének tulajdonában lévő hiteles méríírr
I<c rc s z ttii), i ll ct íílc15 or:re vonatk <> zőrLn sz c:rző d ést kö tni;

_ i\ PH]tl{Ot.xS l{ft-vel megkiiti-itt ításcis szerződés hiínyá'llan v'}€y a gázmc>tt>t:
üzctrrsztirrctc aliltt a Szoigáltatir jogosult a szükséges hőenetgát 

^zL) rl k c-' rrn zÍ tv z. tttt.óI á r' e tt b e re n rJ e z e s e kt el rnc gtermeln i.

- a I']i]-I{KONS lift.-vcl megkiitiitt lrt'íszcilgzíltatási szetzőclés atapjátt biztosítani a
-)ózse{ _'\ttila tűttirnűben nrűkljdt:> gáznotor áltz| tenneit h<5 átvételét @ giz:l]otor
üze_rncltcttijónelk rulajclonában ]óvc1 hrteles lríírnennyiségnérí'ín keresznrl) . az tl,lÁb,sl
títL'Áázat szerintj nréttékbcrl. iJJctiíleg err.l vOilat]< c>zőul szevőclést kcitni, azz'lL^ lr.'l*;
i\ rcrrdszcr alrrpl'etően a ícigvzrsztcii (fűtőműú) igérr1'ek kiszolgáláslít szolgáIj,., h,;t-az
igénv kcr'csebb. _ pl. ha egy cnyhóllb ídí.iszakban rrcn'r fog' iI a gázntrtcirb<i'I árvett
IlíÍnrcrrrr1'rsóg _ akkclr a kevcsebb igónynek _ ós a iesztesé,gökneL - r:regfclelő
}r<írncnnr,'iselgct kcl] csak áwenrri.

-{rrrenlrviben i:z igények tattósitrr és jelerrtősen csőkkentrek, űgy'ttz má't tlz árakztt isérinri. 
l



-,\ girzrnotrlrból átvett hií ctíl számításánzü módja; akazánnal tetmelt hő költségének
G|- ra vetített éttél<énck a 9aa/o'a""

T-

!qi1-r,^n

J: 4.b ,l8a ó'+

(

- .A gzizmotctt üzemeltetese, karbantartás4 javtás4
Íclaclata.

felügyelete nem a Szolgáltrrt<i

- az Onktltinánvzattal megktjtilt't szolgá)tatasi szeruődésben tögzítettek szerirrt a

Ilcrcnclezésck mííködésé]rez sztikséges r'izet és elektromcls áramot saját költségén
i>izttlsítarÍ (ezck fcdezetót az alail<líjba és a hődíjba beépíteni), avi7,-, és elektromos
cnc:r:gia szcllgáJtati>val illető]eg eÍfe jrlgosult kereskedővel sze:rződést kötni;

- clLitrú zr fblyamatos hószolgáltatásht:z szü.kséges megelií ző karbtntartást, jaűtírst
és hillaelhántást. a szolgáltatási sze-rzőclósben rögzített eszkcjzcik vcrrratkozá*^ában;

- a híÍcl]át(l renclszer műkii<Jtetésé}rr:z a szükséges személyzetet biztosítani;

- a kazánlláz|>an a hatriságr elíiírás<>knak megíelelií nairl<it fo]vamatcisail \:.ezetni és
clcrhctij helyen tartani;

';L7. energia fe]ha.szrrá]ásl és 
^?' 

azt befolyásoló tí:nyczííket nv()moÍl követtú,
clr'ikttnrcrrtalni, energiirmérlege':ket. eiemzéscket készíte'ni' itzokat a Megbíz<i kérésére
llerrmrtatni;

- a t'jzkcztlásl-rez szűkségcs atrr.ag';llkirt lriztr.isítani, és ezck köitségcít r.iseIni;

- Qtirlr]rlskclc]ni arxil, iro;5y_ rr]j<a.lnrazottai' illetcileg szer:zijcléses kötelezettsége
rc|jcsítóséhez tgénybe veltt nrás szernólvck a murrkavédcle.rnriii szőIő tcirvén1,bgn
f1lglaitakat, a biztonsági, a munkavritlelmi ós a tűzr.éclclrrri szabályt>kat - közruk a
Iétcsírményre kiclc;lgclzr:ú' én'ényes belsíj előírásokrrt - nrcgisrrretjék és beltartsák,
tr lr, átlbá l,iselni a mc!]Szcrgós ük bíí1 creclíj Ji<jvctkeztnénveket:

- ^ fíítiitt hclviségek hijrnérsckleltével. a sz<llgriltatott lraszná]ati melegu--íz
1rtirní:rsi:kleté:r'e]. rryornásár,zr] kzlPr-:sc>]irtos togyasztói panaszclklt halacléktajanul zrz
Llzlctszabál1 zat szerirrt kil'izsgÁ]rrj ris <in'r.isolni:

- i;i7_ iizemelteté.ssel i)sszeíiigeó biztc.ln-czít'i- ils vóclti bcrcrrclezósek (tűzc:Ító
kószLLlé]ick, villárnr'éclclem stb') ellcrrőrzé.sót clr,égeztcuri és annak ]iöitsóqeít viselni;

f
Í^1

l

Hónap

cendíj hőmennyisóg
b;ln

Januát Februar Mátcius Ápdlis Május Június JúIius

l ó90 1530 rcgA 1050 720 460 475r\tvce
GI ba

Llcinap Augusznrs Szeptember Október November December

híímennyiség 475 705 10ó5 1,630 1ó90



.\ ,,fíítési
tart-

Nlinclen óv április i5. rrapjától május 15. napjarg, va]anrint szeptember 15; napjátí;l

ciktílber 15' napjiúg ter;cclő időszak ;,tendelkr:zési tdőszak". F'z aiart Szolgá}tatő

kótcles renclelkc;ré:ire állni és z Fogyasztók képr'iselőjének (tfusashízi közijs

képr,iselő, önkonn ányzaa vagyonkez"iá; i'arueli kérésé r'e, 24 órán be'lul a fiitést

beinclítarri' Á fűtés beinclítása csak a jelcnleE hilei]/.rto rendszer kiópítettsége zlap1án'

lehetsóges szakaszcl]ássai (egysógekbcn) törtónht:t.

*izc,]gá-1tatil a haszlráiati melc5.'izet (HNN) fo]varnatcisan, (napc-lnta }-?'tr óráig) a,

ten.szerű katbarr1attás^ iclőszakának kivóte]ér'ci' a tcljer^ naptári évberr kötcle s

biztosítani.

Szcllgáitatő a hőellíttó bcrendezés karbaÍLt^rtását ós elierrijr:zésőt az ajÍtn1atl kiírásban
fcielá]tak szerint vi:gzt. Á katbantartáslroz sziikségcs segédanvagok (p1: keníí- ós
tomítő anyagok) r;alamjnt a kisebb alkatrészck (p1: jc,lzőIatnpák,|:iztrssitckok, r>lvacli'l

tlirc s ák)' kc)l t'ségci S zt >lgáJ tatcit terh eiik

Szolgá1tató a jcIcrr szcrzőclésen aiupuli, sz<>lgáltatási k<itclelzettségc krjrében
vállalkclzik aÍf^. lrrlgy a helyszínerr lér'íj alkalrnaztlttja, a l\'íegrendelcí, \'agy 

^
Irclgrlasztó sürg(i_s hír..írsára vasár- ós ünneprrap{lk<lil, óijcl - nappal egvaránt,
halac]éktaianul rncgkc:zrli a llejelentett lriba elhzirÍtásírr és a lehetíi legrőviclcbb időrr
bclii] n-rűkódésb<'' h<:,zza a kijar'ítcltt bcrerrclclzést. s,tsszlá]]l\l a nclnnzil üzemi
riilapcltot ,gy u fíltó-.l;en, rnind ahasznáIati melewíz c]]átásban. I'-Ia a ncirtnál ijzemi
/.rliapot helyreúllítás* aztlnnali lrrbae}hárítz1ssal nern ]cbetséges, Szolg1rltatci icigosult
és kötc]es a _szrikségcs stirgiís íntézkedéseket nrcgtenni. arrnak étdekében, htlQy a

}rctcncl ezés á1l:rEá t a tclvábbi esctieges rorrgálridástól rriegrir.ja.

Szcllgáltat ó az ttzt'nrcltete tr berc:ncjezés karllantartási mrinkáit csak a fiitósi idónyen
kívril, il]en'e a fűtósi sz<llgáltatás Íblyamatos bizfr_isítása mel]ett r,égczheti.

Sz<.l]Í.á1tatrj a hzrszná]atr nic]eg"_íz-szolg1rltatírs ircrenclezé*.cirreli karbltntirrtását csak a

]vÍesrcrrdeliír.e] e]rizetesen cgyeZtetctt iclőporrttlalr. it4egl'ctrclelíjrrek clÉjrc Ielrdott
i.itemrctw alepján r'ógczircti' Szolqá]tatri kijtclcs a ljrlgyasztcikat az tjtcnrtervberr
ir lq]lrltakt<il ú jé'k, )/tlt[Íu'

Szcllg.'íJtetri kiite]e:s a kirrbantartás<;kat' javít'as<lkat il]crr.e cserékelt, a 1ehctő
l ep7'ör.ídebb }rat árid őrr bcliii c]r'égezrrj.

.Szolg:ilt:rtrj irz iízctrlcltetctt hijeilátc; bert:ndczd:sr a kar-bantartás kjr'étc]ével csak irz

al/rbbi esetekbcn állíthtria le :

- vi:s;zirc]yzet. \'2g)' r>iyan c]íírc neln ]átlratr! lrt:11 zet ilekcivetke zte\<ot, arnely
erlrbcré]etet vesztlycztet. és/r-agv a hőel]átti tlcr'cnclczés. rz' ahhc:z kapcsol<idri
filgi'asztólrelvck. zr k(irrri/czetóben lévij épiiletck. vag]rontíIÍgvak súr]vcls
klir<l s clt] zis íIl'c>'z v e t CthC 1.

icjérrv'' rnitlclcn év <>któber 15. napjálóil, a kiivetkező év áprfis t'1' napjáig

ní/t Y- r
Ki



- az itfőszakos hatrisági. biztonságtechníkai ellenőlzesek során egytittrnűködni, az.

el]cniírzések sclrárr Ícltárt hibákat, hiányclsságokat cl}rárítani' illen'e pótolni, azok
költségeit viselni;

_ a hő-, a }ridcgr'íz, a htszrtálati melegnz' va\amínt a tápvtz mennyiség nrérésére

szr;Igáló méríjk eilenőrzéséről, OIVIFI úta]' történó híteiesítésórőI, tovíbbá
javításátői és cseró1éről gondoskodni;

- izcrnzavar', illetíí}eg a. be:rendezések meghibásodása miatl bekövet]iező
szcl]eáltatási sztinett(>1 a tatsashazak kozös képviselőit, a koztleti (önkorrnányzad)
intézrnérryck veze tóit í:s Megbízót
órtcsítcni;

halzrdóktaianur] az izletszabálirzat szerjnt

- a kartlantart/.rsi, fclújítási és esctli:ges korszcrűsítési rnrrnka]atokat úgy r'égrehajtirni,
hclgy azok csak a Megbízrlv'a] elííz;etesen egyeztetett időpontokban okozzanak üzem
i:s szolgáltatási szünetet. Az egveztctéseket a Szűnet megkezdése előtt legalább 1

( héttel kell lefoiytatil;
_ LI kotnvezewéclclmi jogszabáiyokat betar'tani, és a lelelősségi körévelz ez.z,c]'

kapcsolatos költsógeket l'isclni;

- zl ter.i:kenysógével érintett kcitrryczctet tisz,ta, kitakar{rott állapotbas tattari, onnhn
a tcvékenysége ó*s szolgáltatása teljesítóse sorftn keletkezett Szemetet és más
Irrriladék anyagot ciszá}lítani. (Szolgá1tató ezc71 ki)tclezcttságe Ílem teqed ki a

lr(í tz'rvr'cz etók nycl rnvonala f-el cr tj h_öztcrülctekre.) ;

_ az c]Látási telületcn ]évri tátsashllzi ópületek rnindctt i)rrállri társasházi közössógér.el
(v c>szÍail.an közils ruJaiclclrlban lÉ:vij lrclyísógek híjcl1írt:i-sir.rzl vr>rratkc,zőln), tor,ábbá
ezcÍ1 épületekbcn lévó lakások ós nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek
ttrla1dc;nosair.'a], ilIetí'íicg bór]ííivcl (a tclvábbiakbarr: Frig},itsztítk) kiilön_krilon jelen
ajárllatbarr mcgaclott á]ta]álrr.ls kóziizerni szcllgáltaÍísl sre'tz'(ldést kótrr.í;

- az c]látási tera]etcrr lé:r'íj kilztilcd irrtózmí:rivek rulajclolrosdr,a} kü}tjn-külön jelcn

t qánlatl>atl megadrltt írjtalánrls kaiztizenií szcilgáltatást szerzíídóst kötrri;
_ a hőellátó renc]szcrte csatlalrt.iz<i I''tlgyaszta)kti)l a ]rtiszol{:lílt1ltási clíjat beszeclni, a
hílszc;Isirltatár^lroz kapcscllticl<'l iigvtélszr]]sálatj teveikcrtvsógct ellátrri, ezen beliil a
ilrlg1'zrsztilk részóre nyilvzttrrls. hagyclrnányos postai' rclcll-rllr- telcfa.x és elektrorrikus
(Fimail. lrclnlap) cI é:ré si lc h etííséget llizt cl.^ít ani;

_ a }ríjszr;igáltrrtii lótesítrrri:rrycli }raszrráLltáért ftzeterrclcí jli'r]cri clí1at a foÍcgbízírnak
kifizetni ('\ szerz-<idéskijtclsr tnc{.ciíízőerr le fcl]l,tlrtrlrt kiizbes zerr-ési cl1átils
crcclrrránvének fiigg..órivó tr cn),

- a lriiell]átrj rencjszcr ese tlcgcs ]<c'.'rszcrűsítésít sz-r'l1L'ii]rj btrerrc]czésck beópítési
liotelezettsége c-.etón, aztlkar \icgiríz<i ntlajclc-lnába lrc]rú tl sz.t:tződ'óslrcrr rögzítctt
felróte1ei< me]lctt:

- '\ÍeLbízri frgvclrnét új nltiszalu r'ag1' encrgia_nrcgtakllrítiisi Jchctiiségekre felhívni'
- tl szetz.őcle.:scs jt'lgr'iszrlrrv rriei4szűrré_*ekor a'z- írzetlt|tctéstc iitvett berc:nclczósekc:t
iizenikÚ1re s' katl:alrtaÍtc)tt ílla1lrrttiar: \{Cqbízrirrak lítlrrlrit. , 

Ó
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- a íűtési berenclczé:sek üzemzavaÍa miatt.

Á 1eál1ításról Szolg áltatő koteles a Fogyasztókat és a Megtendelőt haladéktalarrul

érre síteni.

A szerződés iclíjtartama alatt SzoLgáitztő vá)Ia\1z, hosy e szetződés 1' sz.

mel]ék]etében rnegaciritt határokon beliil a. lejfuó életciklusú alkatrészeket,

részegységeket fcltliít1a, vagy uj:a cseré]i. SzoigáJtató a szetződéses időszak

ismcretében számci azzal, hory bármely tétel életciklusa még a szetződés Lejárta

c]íjtt bcíe1ez6dbet. A Szolgáltztő a &jába beszámolta akár az e\őre nem látható, akár

az ó]etcik-lus lejárta rniatt bekövetkezett meghibá-sodások esetén a szerződésllen
mcgjelölt létcsítmóny berendezéseinci<, Y^gy azok tészegységeinck javitasához,

illeh''e cseré|éhcz sztiksóges munkaerő, eszkőz és anyzg biztosításának költségét

ezétt tobblet<líjat r\Iegrendeiónek nem számíthat fe].

( Móú.ri {eltátelek

Á has ználati rnel cg1,.í z h(i f okát. S z olgaltat (l a kazánházi
kiiépő cs onk}airrál ellcníirzi.

Az územcltetóssel összefüg;ő folyaclikok (pi. t,rPr7z,
tnennyis égrréríilr s zolgálnak.

A ha'sználati melr:gvíz f<>gyaszpásának mérésére a íclg;asztási heiyek közelében, 1'a8,Y

a fcrgvasztcii hííkcizpt'rntokban elhelyczem vízmerrrryiség mérők szolgáInak.

'A gázrnotclrtól :itvett híínlcrrrryiség merésére a gázmotot üzemeitetőjc<nek

rula j d < lrr ábarr ler'ij lütcle s h1í mennyis ógrrérő szolgál.

A fíitési có]ú, vzrlamitt a haszna-lati melegvíz eliíállításához f'e]haszna]t hőencl'É{la
móréséte LL l*azánházbarl, illetve a fogyasztői hőki)zpontr:kban elhelyezett
h(í rncrrnyíségrnó r' íík s zc;Igáln ak.

Á fűttitt helyiségck }rrirriérsí:kletót tcklrunáctő esetén felek közöscn ellenőrzk. Az
e}]ulőrz'ó méróst hitelesített méróeszközzel'. ^z adott helyiség mértani
kcizéppontj/dlsan. tt pad'c>zat szintje íclett 1,5 rn tnag'asságllan kcil végeznt, zat;t

nyíIászítrók mel]ett.

.\ rrrériílreÍendczésck javításárrak, cscréjének időtllÍtana a)att a fogyasztást azoÍ}Os,
\'a8}' hasc.lnlci rclrijárási körüIménig[ mellett rnért acla'tok alapul vételéve] kell
rneg}rzrtárclzrri.

',\ tzirg-n7alá}-()Í] Íi;g-7'ítcrtek alapjárr n íelek az allitlbrakat ri-igzídk.

x. A gázrnotorbol átvett hővel kapcsolatban:

.'\ r'endszcr alapvt:tcícn a fcrg1'asztói (íúítiiműi) iuónyck
igónv kcr'csebb' - pl. ha egY envhd,:bb idíjszakbalt nem
'níírncnni'iség _ ali'kor a lier.csebb igón1nck - ós a
iró5tnennyi_.éqc t kc]l c-<a]< án-qnrri'

úrolókon ' vagy- azok HiVfit-

pőtwz) mérésrfue meglér'í5

lriszolgálását szcllgá1ja, ha tlz

fr:pxl el a gázmotorból án.em
r'g_sztesógeknek - megfeicl<í

,'i

I
I
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_ a szerzőclés aláírását kcivető 5 nap<ln belül 1.000.000,- Ft + 25o/o Áfa összegű

szetzé1déskötési díjar iizetní a Megbízó részéle'

Á S,olráltaÍd iopoll.llt

-

- szeuődé.sszerű teljesítés esetén, e szerződés 3.3 - 3.13. pontjában fogialtak szerinti
díjazána;

_ a szerzőcléscs jogviszorry teljes iclőtartarna afatt l<lzárőIagosságra a Megbíz<i
nrlajdclnában levő és tizemeltetósre átadott berendezések üzeme]tetését,
karb antzrttását ós e gvéb szolgáitltásokat illetően;

- n kazánházakat és a hőkozpontokat/hőfogadókat l\{egbízóval, továbbá - a
hőkiizpontok/hőfclgadók esetében - a Fogyzsztókka| tcirrént előzetes egyeztetés
ilapjál, korszerűsítést céb(; feiszerelésekkel (pl. tavfelügyeleti tendszer) eilátrri, a
fűtési körcjknél a hidtaulikatbeszabálv<lzást (szjátköltségérg ehégezrlt;

- Iv{egbíztlr'al törtérríí elózetes egyeztetós és Megbíz.(> hozzáján:Iása esetén, a
tendszer kapacitásirnzrk hatáútg úi {bgyasztóhelyet lí:tesítení, valamint ennek
megfelcIőcn ^ lrííszolgáltatási' és üzemeltetési szerződés módosítását
kezdemórlyezfi7

- a hiíellátó rcndsze.tre kapcscllt helyiségek' valar'nint a szoigáItatott haszlalan
melcgvíz hiínré:r.sóklcii k(ivetelménveinek biztosítása étclekében, a szabáIyz(l
k<jrökrré] bcavatkr lzrri.

.4 l\,Ie p bíyó k-ti te lc s-.........,,.........-....t_

- (: szetzőclés 1 me llékletóben körúIÍrt híjcilátó rendszert a szetződés
hatirjybalépósénck iclíípclntjzibarr Szolgiltatónak jegyzőkőnryeTne, üzemeltetósre
átaclni;

- íL szerziícléses jcl5'_iszrlrry iclőtartamáta Szolgriltató részéte ktzfuőIagosságot
bizt.clsítani a bcrerrclezósek tizcmeltetésére, a'kar\lant.anási, javítási munlcák és egyót:
-* z olgrilta tzis clk ell zitzis ára :

- biztosítatri a zavartirlarr irzcnreltctéshcz szr_ikse{ges bejárást, szabad tcrületeket és a
hííszolg1rltatti rcndszct clcmeihez r,alti hctzzáférhe tíjséget. Megbízó czen
k(jtelezettségc rrerrr teqecl ki a hijtár,r,ezctók flyom\]oÍlllla felctti kozterületekre. Eirre:
\ionatkozi_) igény iclzóse (hibabejelcntés) esetÚn t\.Iegbízó l renclelkezést:te ál]il
c s zkij z ijkkel s egí ti a lr <i tiir.r'e zetékhez v lIó hcl zzrifér é s t:

- a Szo]EáItztő által elvó{.ztnd'ő kicgészítíi' korszeriisíté.si. és felújítrísi munkákh<)z
szr-il:séges engcc1élyck rnc'-gszerzésóben k(jzrcrrríijrijclni. ztzclkhoz Szo1gáltatő rész'é'rt
ntunkateríiletct llizt<lsítarri; 

1
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- a Sátbtlgrird Onkotmányz,at távhódíjainak a mindenkot hatáIyos ön}ormányzati
terrclclet szcrint előkószített tárüó-szolgáItttá-ri díjmrlldosításainak jőváthagyása

-1l\.Iepbíil ioptlsllt

- a héíellátó rerrdszer vonatkozásában l}j műszaki, vagy energia-megtakarítási
megclld ás ok megvaI ő sítzsát kezdemény ezn7;

_ a renc]szet műszakj kapacitá-sának lnttfuug - Szo|gp'Itatóval történő e]őzetes
eg1'eztetdrst körletőerl _ új felhasznáIási helyet létesíterri, valamint ennek rnegfeleJíjen
a hősz olgáltatási és üzemeltetési sze:tződés módosítás át kezdeményezrll; Megbízcl
ezen jogclsr'rltsirgával csak a szűkséges mérrékű cslrJakozási díj megfizetése után
éIhet.

- az űzemeltetést korlátozás néikü] e7}enőrzrlt, iiletőieg ere jogosult szakórtő
Sz ervezettcl vagy hatós ággal (saját költs égére) ellenődztetni.

2.1 -z. Az üz e rneiteté sre vonatkozó rendelkezés ek

,,'Í l u /tÍ n o.r.fuÍé te lc k

A lrtiszcrlg1tltatrii tevókerrység keretében Szolgáltati-' biztositja az ellátott épriletekberr
]év(|> tntózmónyek, Iakások ós nem lakírs céIjáta szolgáló helyiségek szüIiségleteirrck
nrcgfclcló rrrinőséi5ú és tnc'nnviségíl fűtóenergiával és hasznáiati melegr'ízzel tőrténő
ellátáslit. Ilrrrrek órclekébcrr zr prímcr cncr'gia (íc1idgáz) szolgáitatóval' illetííI t8 ?Lz tÍrc
j<lgosuit lrereskeclíjlel szerziídést köt. Szolgáltató töteliszik L földgátz eneryia
zirrcn c] s z e re n b clÍLl' a le54k e cj r'c z őbl> árl atif a k i',.ála s z tás ára.

Sztllgirltat<5 kópviselő1e a ie:Jen szuződése.s jogv'rsz <irty ttlőtattaÍnl. alatt folyamatc)*c
kapcscrlatclt t2lft Í_crin Mcgrendclr5 képr'íselíÍjével a szolgáItatás esetleges
1l r< l blórnuiirrak egy czte té s e, megclld:'ls a órtlekéb e rr.

Nlcgbízó esetóil: nór': .JuhziszJárrr:s prrlgármcster

tel: i' 36125 520 260

far: *36f25 520 280

Círrr:

NÍ cgrend elr11 k épr'i s cl íí jc: I]rugbet gcÍ' [ á rrcl s

Cín: 90?'| Cvőt. r\tacli vértanúli u' 1B. I/5
'I'elefon' te]cfar szíttn: + 36/96 335 81 6: + 3(l/96 52B 654

E_rlzril círn: cO tlrccír4co thelc. htr

nfr/l
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I lőellátisi gatancia

Szolgáltatri köte]czett.ségc az előre nem Láthatóan bekövetkező meghibásodásrrk
esctón, a7 üzcmelÍctósrc átvett létesínrrény betendezéseinek, részegységeirrek
javitásához, cseréjéhez sztjkségcs mrrnkaerő, eszköz és anyag biztosítása. Ennek
érdekében SzolgáItatíl a szenődés teljes időtartama alatt váJlzT1a. a 1 számú
lrrcllék]ctllen meghaÍározt:;tt határok kozött, a hőszolgáIatő rendszer k'árosodást
szenvedő Íéi^zegyséÍTeirrek javítását, cseréjé.q iIlewe azok azonos érrékű felújítását.
Szrllgá]tató kőtelcs ezcn jar.'ítás<lkat, cseréket a ]e}retíj legrövidcbb ídőn be]ül
e]végezni. Szolgált'atő ezen kötelezettsége nem csclrbítja )o#t, a meghibásodásórt
felclós' krr,-ü] á1}a, }rarmaciik szernéllyel szembeni kárigényének órvényesítéséte'
r' alanÍrr t bizt<.l sítási kánérítés ek igény be v ótelér:e.

]űvül áIinak Sztrlgáitató felell5sségén 
^z 

üzemelt.etett berendezésben' 
^z 

úi.}b
fcls oro] t he'Jyekctr, vzr15v ok okb<ii bektjr' etkező károk :

- nc)ÍIl {alazott, vaglv Ílem hozzÁfóthetij csatr.lrnátran lévő csővezetókck,

" 
_ Fjilda]atti nrírtárgyak. alap' ós fclépítnrények,

_ nz iizemeltctett bcrerrclezésben kűjső ok mirrtt bekijvet]<e zőkárok.
t\lnenn-vibcn SzrilgáIratri 

^z. 
iizerneltetós szempontiábó1 foÍltos- flagy éttékű

tészegvség cseréjére kónyszcr:ül, arrtil eltizetesen értesítelúe kclJ Megrendelót. Á
rószegvsé.g cseréjóre, r.'ftgV kor'szerlíbbre vaiti kiváitrisára Megrcrrclető allásfogla]ása
alapján kcnillrelt srlr.

F] ónl árrík /eÍ garanr'ja

Sz<llgílltatri a ííítcjt lrclyisógekbcn, il]etve ahasztlálati nrelegvíz vonatkozásában az
a l ri b bi h ij rné r:s éklc t ó rtók ek b el tartir s át gar 2lnt^Ija:

'.r) a 1reiyisc!,;ek bclsóí hcimérsékletc.. napoÍ}ta: 05'23 órzÍig minirnum 21' C,

23-05 ciráig (ójszaka) nrirrimurn iB C.

b) ir }raszrrálati rnclegvíz hőfrlka: frllyamat()san leg,alább 40 C, a kif<.llvócsapoknál.

Nlcgrendclő tudcirrr1rsuI r,es:zi, lrclp, Az épüiet. az eFY_eS épűletrószek ten1ricgcs
hórrrérsék]eltét 

^z 
éptrlct híjtehetet]cnsége. r,alatrlínt a fr:gyltsztói bererrc]ezések

:il1lr1lr-lta. tjzemeltctése is beíoivásoj1a. ;\z' előzőe.k nriatt Szolgáltat<i netn felelős a.

hiírr-rérsókled érté:l<ckrrck 
^Z 

éptilc:terr. éptilet .r:ószeken bclűli eltér:óseiért. '\z
cptilcteklrerr lria]iikrrlt ]'irirr'rérsóklcti értékek Íigycle rrrrrrel kísér:d:se. c}lenÍlzése
hlependeIó Íeladata,

.\ :o lc,i /tüi,i.ti irlős:,t k'

-

E

nlríta
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Anrennyíbxn íI7 igények tartósan és jelcntősen cscjkkcnnek, llgy az mát az árakat is
érinti.

ii;,1:ii/r':,tt l{.O i't it:{' kii)

Á gázrnotorból átvett hő díjának emelkedése esetén az emeIkedést a PERKONS
Iift. mildosításj javaslata alapján továbbháríga a fogyasztók feléi

1f,'.'tii,li/c,;rí 1'.\'rfu'ic.giri;l l''',irv.; t)n/<ri.;vltilt^;?i.lÍj

l\z ijnktlr'nrínyzat ós az üzemeltető ebbcn az esetben (l1ratárgya\jaafeltételeket.

2- A gázmotorral kapcsolatos egyéb Í"eltételek:

.,'1 í:i ;: jtii Jn,ií i (Ü1} l E(''- t<Íi)

1. Á gázmotot ví;z. ós villarry fogy'lrsztasának elszámcl].ása hogyan történik?

2- A gázfilÖtlÍ igerryel-e személyzetet' 2- motoÍ kiszolgálása jelenteg hogyan
tcjrténik?

3. A rerrdszer haszrráIau clíj 9ao/o ára szánűt&sának menete; akazárrrral termelt lrií
kciltsépifuek GJ_ra r-ctjtett kirltsógérrek a 9Ü%-át?

P F)Rtri{ )NS K ft. képv-is elií j e (J es zerrszky ( i ábclr)

1- A villamos errergiát. a gázmcltc'ir segédüzt:mi rerrdszctébőI kell, hogy biztosítja, ez
költséget- ncrrl jcltnt' az Oncjk rószi:re. ,\ vizfogvirszt.ással kapcsolatbán a gázrnot<sr
prinrer o]dalán fe]rnen-rlő lriiltség a Pi:Rt<()NS I{i1.'t terheli' ez Onöknek-költséget
rrelrrt jc}ent. .'\ lríÍtést igórlylíí vízpcrmetezés krjlts é.gét /ataLány clíjban térítí meg a
IJí|jtIi()NS Kft.

2. A gázmot]oÍ tnűköclésc aut()n]atikus a rcnc]szct elJutőrzését, felügleletét
biztonsá$- okt.lkbrii _ jclerilcg a futőn(l szerrré:lyze te Iátja el. és civégeznek kisebb
jar'ítások:tt is-' c]e CZ rrcnr jelcnt kűli)n fclaclatr:t. 1. A' gázmcltor míjkcjr]ésóvcl
kapcsr>iatban nincserrek kclnkret ac{rrtok^ clc alaplr,etőcn iri]]airltls csúcsball tcnnel éS
rrtiina leál]. Fiz 'az a tevékenvsóg amit a lrclyí szernéIyzet részt tr-rcl Ví]flÍlio ztmikclr
felülír.ja aZ autoÍnatjkus menettcnc]et. e tcrlylege_u igénycknek megftlclőer-L.

3. Igen.

3- A' gazdagodással és a szolgáltatási }ratárokkal kapcsolatban:
_'\ 

''gazc]agt;clzis'' mértóke kérc1és-scl ha1lc'sr.ilatbaa rögzíttk a íclck. hogy 
^zl\j:írr-1attcr'ci feladata A7. üzcmc]tetós]rcz kulpi-sr-,1óc1ik, ,^g o, önkclrrnanyzatot 

^rtrlztjriorr cl si Í elacle t t >k ter1-reiik

",-1
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Ez a szetződósbcrr kellően szabahyozott. Á Szolgáltató a telvezett benltázásokróI az

Önkormányzatot {ajékoztatai köteles, illetve a szerződés 5.5. Pont esetében az

onkormányzatot cíőzetes egyetértési jog illeti meg-

A fogyasztói tulajrlonban lévó hőfogadók felenleg 33 + 4 db) üzemeltetéSe nem
képezi részét jelerr beszerzési szetződésnek, így a villany ésla fograsztás sem.

Á fogvasztói melegp{zm&.ő óták nem önkormányzaú tr:Iaidonban vafinoL, Lgy azok
feimerü]ő köitsége nem része a jelen szerződésnek.

Sárbclgárd, 2Ül-0. zípriJis 1 2.

fTzemeltető Kft.
tatő

P;tri.
$ollÍ t]' ' jl'i:...

Tel.: 9&'&' '.:' '.t:,i"'"'tr, i. .1- '

.SZs:.:'. 1 i aJa': ''
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