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HOSZOLGÁLTATÁSISZERZOOÉS
amely létrejött egyrészröl
a Baja Energetika

Kft.

Székhelye: 6500 Baja, Kodály u. 29/a.
Cégjegyzékszám: 03-09-114727
Adószám: 13970628-2-03
Statisztikai számjele: 13970628-3530-113-03
Bankszámlaszám: 12065006-00151824-00100004
Képviseletében: Kajtár Zsolt ügyvezetö
mint megrendelo (a továbbiakban

(Raiffeisen Bank Zrt.)

"Megrendelö")

másrészrol
a BAJATECHNIK

Energiaszolgáltató

Kft.

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 141
Cégjegyzékszám: 01-09-732266
Adószám: 13052973-4-41
Statisztikai számjele: 13052973-3511-113-01
Képviseletében: Dajbukát László Levente
mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató")

Megrendelo és Szolgáltató
feltételek szerint.

a továbbiakban

együttesen

"Felek"

között az alulirott napon és helyen, az alábbi

ELOZMÉNYEK
A Megrendelo kijelenti, hogya
távhoszolgáltatási
A Szolgáltató

Baja Város Polgármesteri

Hivatalával szerzodött Távhoszolgáltatóként

Baja város

feladatait látja el.

értékesiteni

kívánja Megrendelo

Megrendelö továbbértékesíteni

részére a rendelkezésére

álló hoenergiát,

amely háenergiát

a

kiván.

A fenti célból Megrendelö jogelödje, a Bajai Kommunális és Szolgáltató

Kht. (székhely: 6500 Baja, Rókus u. 14.;

cégjegyzékszám : 03-14-000046; adószám: 20742195-2-03) és a Szolgáltatóval jogilag azonos TRIOTECHNIK
PRV Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 86.; cégjegyzékszám
: 10-09025478; adószám: 13052973-2-10) 2003. június 4. napján hoszolgáltatási szerzodést kötöttek, amelyet 2007.
március 13. napján, majd 2008. július 7. napján, 2009. június 31. napján, valamint 2010. március 1.-én
módositottak (a továbbiakban: "Höszolgáltatási
Szerzodés").
Felek tudomására

szolgál,

hogy a Hoszolgáltatási

fejlesztése 2012. december 31.-én befejezodött,

Szerzodésben

annak kereskedelmi

rögzitett

Fatüzelésü

Kazán

2. ütemének

üzeme 2013. január 1.-én elkezdodött.

A jelen Szerzodés aláirásával Felek az eddig hatályban lévö Höszolgáltatási Szerzödést hatályon kívül helyezik
és a Hoszolgáltatási
Szerzodést érinto eddigi valamennyi
módosítást az alábbiakban
foglalják össze a
módosításokkal egységes szerkezetben.
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1. FEJEZET

Fogalmi

meghatározások
Bérelt Terület:
terület.
Bérleti

a Bérleti Szerzödés

Szerzodés:

alapján a Szolgáltató

Felek között 2003. január

által bérelt, a Megrendelö

20. napján

létrejött

tulajdonában

és 2003. november

valamint 2008. július 7-én, valamint a 2009. november 20.-án módositott,

a Berendezések

álló

10. napján,
által igényelt

terület Szolgáltató általi bérlete tárgyában létrejött ingatlan bérleti szerzödés. (1. sz. melléklet).
Berendezések:
Beruházás:

a Gázmotor és Fatüzelésü Kazán együttesen

Fatüzelésü Kazán telepítése.

Fatüzelésu Kazán:
fatüzelésu bioblokk.
Fogyasztók:
felhasználók.

a Megrendelövei

Fogyasztási
Fútomú:

a Muszaki

Leirás szerinti tulajdonságokkal

szerzödéses

kapcsolatban

díj: a Megrendelö által a höszolgáltatás

a Megrendelö tulajdonában

Gázbeszerzési

rendelkezö

5 MW összteljesitményu

álló, a megrendelötöl

ellenértékeként

höenergiát

vételezö

fizetendö díj.

álló, a 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinyszky

úti futömu

Ár: a Szolgáltató mindenkori szerzödött földgázkereskedöje

által a Szolgáltató számára

biztosított földgáz ára.
Gázfogyasztást
Gázmotor:

Méro: a Berendezések

gázfogyasztásának

a Muszaki Leírás szerinti tulajdonságokkal

Gázszolgáltató:

a Berendezések

földgázellátására

mérésére szolgáló Méröberendezés.

rendelkezö gázmotor.
szerzödött,

a Szolgáltató

által szabadon

választott

gázszolgáltató.
Hoszolgáltatás
Kezdo Napja:
aláírásával lépnek érvénybe
Hoszolgáltatási

Szerzodés:

folyamatos,

Megrendelö

jelen

jogelödje,

szerzödésben

foglaltak

a Bajai Kommunális

annak

míndkét

és Szolgáltató

fél általi

Kht. (székhely:

6500 Baja, Rókus u. 14.; cégjegyzékszám
Szolgáltatóval jogílag azonos TRIOTECHNIK

: 03-14-000046;
adószám: 20742195-2-03)
és a
PRV Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 3200

Gyöngyös, Szurdokpart

: 10-09-025478;

u. 86.; cégjegyzékszám

június 4. napján megkötött höszolgáltatási

szerzödés,

június 31., illetve 2010. március 1 napján többszörösen

Leolvasási

Napló:

a Felek által a Megrendelö

vezetett nyilvántartás,

adószám: 13052973-2-10)

között 2003.

amelyet 2007. március 13., 2008. július 7.,2009.
módosítottak.

által vételezett

höt mérö Méröberendezések

melyben az üzemi értékek és a mérési eredmények

méréseiröl

minden nap reggel 8.00-kor

kerülnek rögzítésre.
Méroberendezések:
méröberendezések,

Szerzodés:

a

Kapcsolási

Vázlaton

feltüntetett

amelyek a földgáz-, a hö-, illetve villamosenergia

a jelen változásokkal

egységes szerkezetbe

helyen

elhelyezett

hitelesített

mérésére szolgálnak;

foglalt Höszolgáltatási

Szerzödés.
~.
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Tartalék

Kazán: Megrendelö tulajdonában

Távhoszolgáltatás:

a Megrendelö

által

mindenkori Fogyasztói höszolgáltatásának
Távhorendszer:

lévö gáztüzelésü

táwezetékrendszer,

végzett,

Törvény:

a Baja város

Megrendelövei

ellátása a Távhöszolgáltatási

amelynek

feladata

eljuttatni a futési energiát a róla kiépített távvezetéki
Távhoszolgáltatási

kazánok

a Megrendelöhöz,

lecsatlakozásokon

a távhöszolgáltatásról

kapcsolatban

álló

törvény elöírásaí szerínt.
ílletve a Fogyasztókhoz

keresztül.

szóló 2005. évi XVIII. törvény.

2. FEJEZET

2.1.

A szerzodés

2.1.1.

Beruházások

tárgya

Berendezések
A Felek rögzitík, hogy Szolgáltató a Bérelt Területen,
Felek rögzitík, hogya berendezések

2.1.2.

Kazánt.

megvalósult.

Hoszolgáltatás

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató
részére a Szolgáltató rendelkezésére
•

saját költségén telepített Gázmotort és Fatüzelésü

telepítése szerzödésszerüen

Berendezések

a Höszolgáltatás
álló:

Kezdö Napjától fütési célú höenergiát

által, vagy annak tartalékaként

használt

berendezésekben

ad át Megrendelö

megtermelt

höenergiából,

vagy
•

bármely más höenergia termelö eszköz által termelt höenergiából,

•

bármely más höenergia termelötöl vásárolt höenergiából

a jelen Szerzödésben
A Megrendelö

vagy

rögzitett dijazás ellenében.

kötelezettséget

vállal arra, hogya

Szerzödés

idötartama

alatt a Távhöszolgáltatás

ellátásához

szükséges höigényét elsödlegesen -a Megrendelö által esetlegesen saját maga termelt hö igénybevételét
háttérbe helyezve - a Szolgáltatótól vásárolt hövel elégiti ki, a Szolgáltató által szolgáltatott höt megvásárolja.
Felek megállapodnak

abban, hogyaGázmotorról,

ill. a Fatüzelésü

Kazánról

kiadott höenergia

a gáz aktuális

árától függetlenül prioritást élvez a gázkazánokkal
megtermelt höenergiával szemben. A Gázmotorról
Fatüzelésü Kazánról kiadott hö prioritásáról Szolgáltatónak jogában áll saját hatáskörében dönteni.
Megrendelö jelen szerzödés
aláirásával
kötelezettséget
vállal arra, hogya
Szolgáltató
által
hömennyiséget a jelen szerzödés 4.1.91 pontjában meghatározottak szerint veszi át, valamint tériti meg.
Amennyiben a Szolgáltató ezen szerzödésben
forrásból höigényét biztositani.

vállalt kötelezettségeit

is

és a

termelt

nem teljesíti, úgy Megrendelö jogosult más

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató jogosult az általa terme It hö-, illetve villamosenergiát
személy részére is szabadon értékesiteni.

a Feleken kivüli harmadik
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A Szolgáltató a jelen Szerzodés alapján nem köteles a Megrendelo
A jelen szerzodés akkor tekintheto teljesítettnek,
szolgáltatja, a Megrendelo
és módon megfizeti.

ha Szolgáltató

azt igényének megfeleloen

hoigényének teljes kielégitésére.

a jelen Szerzodésben

meghatározott

átveszi, és a díjat a szerzodésben

hoenergiát

meghatározott

idoben

A jelen Szerzodést jelentos mértékben befolyásoló új jogszabály, hatósági eloirás, vagy szabvány életbe lépése
esetén Felek a szerzodéses feltételeket újra tárgyalják, és szükség szerint módositják.

2.2.

Szerzodés idotartama

A Felek a jelen Szerzodést
minden évben
árkalkulációjukat
vonatkozóan.

2025. december

a tárgyév 1. félévének
közösen felülvizsgálják,

A Szerzodés idotartama
meg hosszabb ítható.

31. napjáig tartó, határozott

idotartam ra kötik azzal, hogy Felek

eredménye
és várható szabályozás
különös tekintettel a dijkalkulációkra,

alatt, vagy annak lejártakor,

Felek kölcsönös

módosítása
miatt jelenlegi
valamint a GM üzemére

megállapodása

esetén jelen Szerzodés

3. FEJEZET

Üzemviteli megállapodások
3.1

Tulajdonjogi határok

Földgáz oldal:
Futés oldal:

a gáz-gerincvezeték lecsatlakozási pontja.
a primer futési vezeték kazánházon belüli lecsatlakozó és
visszacsatlakozó

Füstgáz oldal:
Villamos oldal:

pontja.

a kémény kilépo pontja.
Szolgáltató és az áramszolgáltató

(DÉMÁSZ ZRt.)

rendszere közötti tulajdoni határ.
A tulajdonjogi határ minden kétséget kizáró pontositását a 4. számú mellékletként csatolt Elvi Kapcsolási Vázlat
tartalmazza. Az elvi kapcsolási vázlaton zöld szinnel jelölt részek a Szolgáltató, piros szinnel jelölt részek a
Megrendelö tulajdonát jelölik.
A Berendezések a Szolgáltató tulajdonát képezik.
Szolgáltató

kijelenti, hogya

Szolgáltató

tulajdonaként

megjelölt

berendezések

olyan Feleken kívüli harmadík cég, amellyel a Szolgáltató a jelen Szerzodésben
céljából külön szerzodést kötött.
A Távhovezeték,

valamint Fogyasztók

ellátásához

szükséges,

tulajdonosa

a Szolgáltató,

foglalt hoszolgáltatás

a Távhovezetékrol

vagy

biztosítása

leágazó Beköto Vezetékek

a

Megrendelo tulajdonát képezik.

3.2

Üzemeltetési határok

A 2010. évben létesített primer távvezetékszakasz

kivételével a Szolgáltató üzemeltetésének

határa megegyezik

a tulajdonjogi határral, ami azt jelenti, hogy Felek a hoenergia szolgáltatásához és fogyasztásához kapcsolódó
valamennyi üzemeltetési, illetve fenntartási költségeiket a tulajdoni határon történo szétválasztással viselik.
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A Szolgáltató köteles
a Müszaki Leírás szerinti gépészeti rendszert, a jelen Szerzödésben vállalt kötelezettségekkel
üzemeltetní;
biztositani a Berendezések müködéséhez szükséges segéd- és kenöanyagokat;
biztosítani az üzemeltetés körén belüli berendezések müködtetéséhez szükséges személyzetet
illetve felügyeletet;
gondoskodni arról, hogy alkalmazottai, iIIetöleg a szerzödéses kötelezettségei teljesítéséhez
igénybe vett más személyek a munkavédelemröl szóló 1993. évi XCIII. számú törvényben
foglaltakat, valamint a biztonsági szabályokat, a munkavédelmi és tüzvédelmi szabályokat
megisme~ék és betartsák a Fütömü területén;
az Üzemeltetési határon belül biztositani egyes elöírás szerinti idöszakos és kötelezö
felülvizsgálatokat (szakhatósági felülvizsgálatok, kötelezö mérések) és karbantartást, a
karbantartáshoz szükséges rezsíanyagokat, a kisebb alkatrészeket és kis értékü tárgyi eszközöket;
kiépíteni a szolgáltatott hömennyiség elszámolására szolgáló hömennyiségmérést a Berendezések
és Távhörendszer csatlakozási pontjánál, amennyiben ezt az új Berendezések telepítése indokolja;
üzemzavar, illetöleg a berendezések meghibásodása esetén a Megrendelöt haladéktalanul
értesíteni;
a környezetvédelmi jogszabályokat betartani;
a Berendezések által termelt és közcélú hálózatba táplált villamosenergia, valamint a
Megrendelönek átadott höenergia mérésére és elszámolására alkalmas méröt beépíteni,
amennyiben az új Berendezések elszámolása a meglévö méröberendezésekkel nem oldható meg,
a Megrendelöt elozetesen tájékoztatni az üzemeltetési körén belüli müszaki átalakítások elott;
a höszolgáltatás csökkentését, illetve leállítását a Megrendelovel elore egyeztetni.

3.4

Szolgáltató jogosult
a Szerzodés teljes idotartama alatt és jelen Szerzodés keretei között kizárólagosságra, az
üzemeltetési körén belüli berendezések üzemeltetését, a karbantartásokat és egyéb
szolgáltatásokat illetoen;
a jelen Szerzodés teljes idotartama alatt és azt követöen kizárólagosságra az olyan munka illetve
szolgáltatás ellenorzésére, amelyet a Megrendelo végeztet és érinti a jelen Szerzodés szerinti
hoszolgáltatást;
a Szerzodés megszünését követoen a Szolgáltató jogosult a tulajdonában lévo berendezések
elszállítására;
a Megrendelo figyelmét új müszaki vagy energia-megtakarítási lehetoségekre felhivni;
az olyan munka illetve szolgáltatás ellenörzésére, amelyet a Megrendelo végeztet a Fütomü illetve
Távhorendszer területén és érinti a telepített Berendezéseket illetve annak höszolgáltatását;
a Fütomü területén jelen Szerzodés keretében kiépitett, az áramszolgáltató felé szolgáltatást
biztosító 0,4 kV-os kisfeszültségü rendszer karbantartására, javítására, és felügyeletére;

3.5

A Megrendelö köteles
az általa üzemeltetett technológiát úgy müködtetni, hogy felmerülö höigényét - ide értve a jelenlegi
és a jövoben a Távhorendszerrel csatlakozó Fogyasztók hoigényét is - mindenkor, minden
körülmények között, sorrendben eloször a Szolgáltatótól vásárolt hovel elégítse ki;
a Távfütési Rendszerében - a tervszeru karbantartási idoszakot és a váratlan meghibásodások
esetét kivéve - nyáron folyamatos HMV cirkulációt, télen pedig a folyamatos futési víz keringtetési
üzemállapotot fenntartani. Szolgáltató a nyári idoszakban tervezi a Fatüzelésü Kazánok
üzemeltetését, emiatt a keringtetés leállítását Megrendelo köteles a Szolgáltatóval elöre egyeztetni
a szerzodéses jogviszony idotartamára a Szolgáltató számára kizárólagosságot biztosítani a
Szolgáltató által üzemeltetett berendezések üzemeltetésére a karbantartások, javítások és egyéb
szolgáltatások ellátására;
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a jelen Szerzödésben
foglaltak megvalósításához
szükséges
engedélyek
Szolgáltató
általi
beszerzésében közremuködni, az illetékes szerv(ek)nél az engedélyek meg szerzése érdekében
eljárni;
elöre jelezni tervezett karbantartásait illetve leállása it;
a Gázszolgáltatóval
a szolgáltatási
szerzödésekhez

szükséges

megadja, nyílatkozatokat megteszí;
a Szolgáltatótól átvett hömennyiség

foglalt ellenértékét

jelen Szerzödés szerint;
a Berendezések
muködéséhez,

jelen szerzödésben

illetve

telepítéséhez

kb.

1700

esetleges

m2

hozzájárulásokat

pénzügyileg

nagyságú,

rendezni

zárható,

teljes

közmuhálózattal (víz, gáz, villany, csatorna) ellátott terület biztosítása, a Szolgáltató kizárólagos
használatába adása. Felek rögzítik, hogy a terület biztositásának feltételeit a közöttük létrejött
Bérleti Szerzödésben szabályozzák;
a szerzödés idötartama alatt Segédenergiát

Szolgáltató

részére

biztositani,

bele értve a beruházás

futamidejét is.

3.6

Üzemeltetésre

3.6.1

Általános feltételek

vonatkozó rendelkezések

A höszolgáltató tevékenység körében a Szolgáltató nagy részben biztosítja a Fogyasztók fütéséhez és használati
melegvízellátásához szükséges höenergiát a Gázmotorral ill. a Fatüzelésu Kazánnal elöállított hövel.
A Szolgáltató

ezzel megbízott

képviselöje

a jogviszony

idötartama

alatt folyamatos

kapcsolatot

tart fenn a

Megrendelö képviselöjével a szolgáltatás esetleges problémáínak egyeztetése, megoldása érdekében, ellenörzi a
Berendezések
üzemeltetésének
hatékonyságát
és indokolt
esetben
javaslatot
tesz
Felek számára
hatékonyságjavító

3.6.2

intézkedések

megtételére.

Hibaelhárítás

A Szolgáltató

biztosítja a Berendezések

24 órás felügyeletét,

teljes köru karbantartását

és javítását

a tartalék

anyagok és alkatrészek készenlétben tartását, a szervizhez szükséges eszközöket és célszerszámokat.
Ennek
érdekében a Megrendelövei egyetértésben harmadik személlyel üzemeltetési és karbantartási szerzödést köthet.
A Szolgáltató üzemeltetésí
esetén, ha azok azonnali

körébe tartozó berendezésekben bekövetkezett, elöre nem látható meghibásodások
beavatkozást igényelnek, a Megrendelö jogosult a halaszthatatlan intézkedéseket

megtenni és arról a Szolgáltatót értesíteni. Amennyiben a meghibásodást vagy kárt Megrendelö
vagy harmadik személy okozza, ennek mindennemu költsége Megrendelöt terheli.

3.6.3

alkalmazottja

Mérési feltételek

A Berendezések

által termelt hömennyiség

mérésére, illetve a Felek közötti elszámolásra

a Méröberendezések

alapján kerül sor.
A Méröberendezések
mennyiségét
figyelembe

meghibásodása

Felek a Berendezések
vételévei,

arányositással

esetén

a meghibásodás

idöszakában

elszámolandó

tényleges

üzeme és az elozö év azonos idöszakában

állapitják

meg, amelyet

minden esetben

közösen

ho és földgáz

mért fogyasztások

aláirt jegyzökönyvben

rögzítenek.

3.6.4

A szolgáltatás szüneteitetése,

A Szolgáltató a höszolgáltatást

karbantartások

szüneteltetni jogosult:

elözetes bejelentés mellett, az elöírt karbantartási munkáinak végzése céljából;
vészhelyzet, vagy olyan elore nem látott eset bekövetkezésekor,
amely a Berendezések
azokhoz kapcsolódó berendezések maradandó súlyos károsodásához vezetne;

vagy az
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a futési berendezések üzemzavara miatt;
a villamos berendezések üzemzavara miatt;
-

vis maiornak minösülö esemény bekövetkeztekor;

-

a Megrendelö berendezéseinek
a jelen Szerzödésben

üzemzavara

és a jogszabályokban

A szolgáltatás váratlan szüneteitetése

esetén;
meghatározott

esetén a Szolgáltató a Megrendelöt

egyéb esetekben.
haladéktalanul

értes iti.

A Megrendelö legalább 1 hónappal elöbb köteles Szolgáltatót értesíteni a távfütés tervezett karbantartási
A Megrendelö minden nap végéig köteles faxon és/vagy elektronikus
Szolgáltatót a következö napi karbantartás lehetséges idejéröl.

idejéröl.

levélben (e-mail) leadott levélben értesiteni

4. FEJEZET
Fizetési megállapodás
A Megrendelö az igénybevett szolgáltatásért

4.1

Fogyasztási dijat köteles fizetni az alábbi részletezés szerint:

A Fogyasztási díjak és azok elszámolása

a)

Gázdíj
A Szolgáltató által számlával alátámasztott,

b)

és Megrendelö felé továbbszámlázott

gáz dija.

Hödíj

Amennyiben

a hatályos

távhöár

rendelet

szabályozza

származó höárát, akkor Felek azt tekintik érvényes
4.634 Ft/GJ.
Amennyiben

a kapcsolt

a távhöár rendelet hatályát veszti és a gázmotor

nem szabályozza

egyéb rendelkezés,

(gázmotor)

energiatermeléséböl

árnak. 2013. április 1-i hatállyal
energiatermeléséböl

Felek a korábbi höszolgáltatási

szerzödésben

ez az egységár

származó

hö árát

foglaltakat

tekintik

irányadónak,

c)

Felek rögzítik, hogya Fatüzelésü Kazánról értékesített
alábbiak szerint kerult meghatározásra
-

höenergia díja 2013. április 1-i hatállyal az

80 Ft/m3- es földgázár esetén alkalmazott minimum hödíj:
120 Ft/m3- es földgázár gázdij esetén alkalmazott maximum hödíj:

2660 Ft/GJ
3325 Ft/GJ

d)

Minden naptári évben, ha kumulált szinten a Fatüzelésü Kazánokból átadott hö eléri a 25000 GJ-t,
akkor a höár 16%-al nö a 25000 GJ feletti hömennyiség tekintetében.

e)

A Gázmotor üzemeltetési
Megrendelö felé.

díja 60.000

Ft/hó + Áfa, melyet

a Szolgáltató
'

köteles

megfizetni

a

Fenti Fogyasztási díjakat - az e) pontban foglalt Gázmotor üzemeltetési díj kivételével- Szolgáltató
minden hónap utolsó napján leolvasott méröóraállások alapján számlázza Megrendelönek.
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Felek minden évben a tárgyév 1. félévének eredménye és várható szabályozás módosítása miatt
jelenlegi árkalkulációjukat közösen felülvizsgálják, különös tekintettel a díjkalkulációkra, valamint a
GM üzemére vonatkozóan.
Szolgáltató a Méröberendezéseket minden alkalommal a Gázfogyasztást Mérö leolvasási
idöpontjával egyezö idöpontban olvassa le.
A Szolgáltató a méröórák állását Leolvasási naplóban rögzít, amelyet megküld Megrendelö
számára. Amennyiben a Megrendelö a Leolvasási naplóban rögzített adott hónapra vonatkozó
adatokkal kapcsolatban 3 munkanapon belül nem emel kifogást, akkor a Felek a Leolvasási
naplóban rögzített adatokat elfogadottnak tekintik. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelö a
Leolvasási naplóban rögzített adatokkal szemben határidöben kifogást emel Szolgáltatónál, Felek a
kifogást közösen kivizsgálják. A Szolgáltató a kifogás ellenére jogosult a Leolvasási naplóban
rögzített fogyasztási paraméterek alapján az adott hóra vonatkozó számláját kiállítani. Amennyiben
a Megrendelo kifogása a kívizsgálást követöen jogosnak bizonyul, az eltérést a Szolgáltató a
következö havi számlában érvényesíti.
Szolgáltató a szerzödött földgáz szolgáltatója számlázási rendjével azonos ütemezésben bocsátja
ki a Gázdíjról számláját, amelyet a Megrendelö a kézhezvételtöl számítva 8 (nyolc) napon belül
átutalással tartozik kiegyenlíteni.
Amennyíben Felek az egymás felé kiállitott és megküldött számlát a kézhezvételtöl számított 3
munkanapon belül nem kifogásolják, a számlát befogadottnak és a Felek teljesítését igazoltnak kell
tekinteni.

Nyári idöszakban (május 1 és szeptember 30 között) Felek kölcsönösen megállapodnak abban,
hogya Megrendelö kizárólag az általa a Fogyasztóknak továbbértékesített, hálózati veszteséggel
növelt hömennyiség után köteles megfizetni a 4.1. pontban megállapított Fogyasztási díjakat úgy,
hogya Fogyasztóknak továbbértékesített, hálózati veszteséggel növelt hömennyiség 1/2 arányban
Gázmotor energiatermelés, 1/2 arányban Faapríték tüzelésu kazánok energiatermelés
felosztásában kerül elszámolásra jelen szerzödés 4.1 b) és c) pontjaiban meghatározott
egységárakkal.
Amennyiben a gázmotor regisztrált energiatermelésének mértéke nem éri el a Fogyasztóknak
továbbértékesített, hálózati veszteséggel növelt hömennyiség 1/2 arányát, úgy a gázmotor
regisztrált energiatermelése kerül számlázásra azzal, hogy ez mellett a Megrendelö maximum a
Fogyasztóknak továbbértékesített, hálózati veszteséggel növelt homennyiség mértékéig köteles a
Faapriték tüzelésu kazánok Megrendelonek átadott energiamennyiségét megtéríteni.
A hálózati veszteség mértékét a Felek közösen 10%-ban határozzák meg.
A Megrendelö a tárgyhónapot követö hónap 10. munkanapjáig köteles Szolgáltató rendelkezésére
bocsátani a Fogyasztóknak értékesített homennyiséget tartalmazó hiteles terheléseket, amely
alapján Fogyasztó számláját a 4.1. pontjai szerinti elszámolás alapján kiállítja.

4.2

Árváltozások

A Fogyasztási díjak változására havonta, a Szolgáltató mindenkori Gázbeszerzési Árának a változása alapján
kerül sor.

a)

A Hödíj a Gázbeszerzési Ár változás mértékével azonos mértékben - rendeleti höár híányában változik a Gázbeszerzésí Ár változásának az idöpontjától kezdodöen.
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b)

A Megrendelo felé átadott gáz díja a Szolgáltató szerzodött gázszolgáltatójától
vásárolt földgáz
gázárával megegyezik, kiszámlázása pedig a berendezések fogyasztásainak arányában történik.
A Gázbeszerzési

Ár változását

a Szolgáltató

a változás

hónapját követo hónap Fogyasztási

havi

díjaiban

érvényesíti.
c)

A Fatüzelésü Kazán esetében a hodíj az alábbiak szerint változik
a 4.1. c pontban

meghatározott

gázárak

közötti tartományban

a hodíj a gázár változás

mértékével arányosan változik
a maximum és minimum hodíjak, valamint a Gázmotor üzemeltetési díja évente egyszeri
alkalommal, a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex változásának
mértékével
növekszenek. A változás a közzétételt követo hónaptól lép érvénybe
Kumulált szinten évi 25000 GJ felett a hoár 16 %-al no a 25000 GJ feletti homennyiség
tekintetében.

4.3

Késedelmes fizetés

Amennyiben

bármely fél a jelen Szerzodésben

fél jogosult
a
felszárn ítására.
Amennyiben

mindenkor

érvényes

rögzitett fizetési kötelezettségét

jegybanki

a Megrendelo a jelen Szerzodésben

a szolgáltatás korlátozására
korlátozni, szüneteltetni.

torténo

alapkamat

határidoben

kétszeresének

foglalt fizetési kötelezettségévei

felhivást

követoen

jogosult

a jelen

nem teljesíti, a másik

megfelelo

késedelmi

késedelembe

Szerzodés

kamat

esik, Szolgáltató

szerinti

hoszolgáltatást

Amennyiben a Megrendelö nem fizeti meg határidöre a Fogyasztási díjat, Szolgáltató jogosult a díjkövetelés
biztosítására az általa a Bérleti Szerzodés alapján fizetendo bérleti díjat visszatartani a Megrendelo teljesítéséig.
Amennyiben a Szolgáltató nem fizeti meg határidore jelen Szerzodésben vállalt és/vagy Bérleti szerzodés alapján
fizetendö bérleti dijakat, Megrendelö jogosult a díjkövetelés biztosítására az általa fizetendö fogyasztási díjakat
visszatartani a Szolgáltató teljesítéséig.
5. FEJEZET

Felelosség
5.1

A felelosség alapja és terjedelme, mentesülés a hibás teljesítés következményei alól

A Szolgáltató felel az üzemeltetési
körébe tartozó berendezések
zavartalan
üzeméért és rendszeres
karbantartásáért.
A Szolgáltató a Berendezések üzemeltetésévei
nem veszélyeztetheti
a Távhöszolgáltatás
üzembiztonságát.

A Berendezések

üzemeltetése

során vagy azzal kapcsolatosan

Megrendelönek

Szolgáltató megtéríteni köteles. A Szolgáltató mentesül a felelosség alól, ha a hoszolgáltatás
Berendezések
karbantartása
miatt vagy pedig a Megrendelo
gázszolgáltatásának,
illetve

okozott kárt
szünetelése a
Segédenergia

szolgáltatásának elmaradása miatt következik be. A Szolgáltató mentesül a felelosség alól, amennyiben a
höszolgáltatás szüneteitetése rajta kívül álló okból, más által okozott rongálás, elemi kár, gázszolgáltatás, illetve
villamosenergia szolgáltatás szüneteitetése, vagy egyéb vis major-ok miatt következett be.
A Szolgáltató az üzemeltetési körén kivül eso berendezések
által okozott üzemviteli zavarokért, üzemkiesésért nem felel.

meghibásodásából

eredo károkért, illetve az azok

A Megrendelo hibájából a Berendezések,
illetve a Szolgáltató
tulajdonában
álló egyéb berendezések
károsodása, illetve ebbol eredoen a ho, illetve villamosenergia szolgáltatás átmeneti vagy tartós szüneteitetése
következtében

Szolgáltatót, illetve megrendeloit

ért valamennyi

kárt Megrendelo

köteles megtéríteni.
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Megrendelo felel a kezeloszemélyzet által a Berendezésekben, illetve a hozzájuk kapcsolódó berendezésekben
okozott kár megtérítéséért, illetve köteles a javítási költségeiket állni.
Amennyiben a jelen Szerzodés bármely, a Szolgáltatónak felróható okon kívüli okból szünik meg, Megrendelo
köteles a Fatüzelésü Kazán telepítése és a Beruházás megvalósítása során a Szolgáltatónál, ílletve a Beruházás
megvalósításában a Szolgáltató által igénybevett közremüködonél felmerülo ígazolt költségek és károk
megtérítésére.
5.2

A kárigény érvényesítése

A Szolgáltató késedelmét és híbás teljesítését a Megrendelo a Gázmotorok üzemi naplójának "megjegyzés"
rovatában dokumentálja, a Szolgáltató képviselojének ellenjegyzéséveI. A Szolgáltató teljesítésének Megrendelo
általi akadályoztatását Szolgáltató a kazánüzemí napló "megjegyzés" rovatában dokumentálja, Megrendelo
képviselojének ellenjegyzéséveI.

6. FEJEZET

A szerzodés módosítása, megszünése
6.1

Jelen Szerzodés tartaimát Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.

6.2

Szerzodo Felek nem jogosultak jelen Szerzodést rendes felmondással megszüntetni.

6.3
Felek rendkívüli felmondással kizárólag abban az esetben élhetnek, ha a másik Fél a Szerzodésben
foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy ilyen kötelezettségét rövid ídon belül ismételt írásbeli
felszólítás ellenére nem teljesíti.
Lényeqes kötelezettséqszeQésnekminosül a MeQrendelorészérol különösen:
•
•
•
•
•

•

amennyiben a Megrendelo a Szolgáltató által kiállított számlát a Szolgáltató fizetésre történo
felszólítását követo 8 (nyolc) munkanapon belül nem egyenlíti ki;
a Megrendelo a Szolgáltató szolgáltatását akadályozza;
a Megrendelo tulajdonában álló berendezések miatt a Szolgáltató 8 napot meghaladóan nem
képes a jelen Szerzodés szerinti hoszolgáltatásra, Megrendelo számára történo átadására;
a Méroberendezések Megrendelo általi megsértése, megrongálása, illetve bármilyen
átalakítása;
a Megrendelo a Szolgáltató tulajdonában lévo, illetve a Megrendelo tulajdonában lévo, de a
jelen Szerzodés szerinti hoszolgáltatáshoz szükséges berendezést, müszaki megoldást a
Szolgáltató elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakít, módosít, illetve azokat rongálja;
a Megrendelovel szemben az illetékes bíróság csodeljárás vagy felszámolási eljárás
megindítására vonatkozó jogeros határozatot hozott, vagy legfobb szerve végelszámolásáról,
illetve jogutód nélküli megszünésérol döntött, és az illetékes bíróság a másik Fél
végelszámolását a cégjegyzékbe bejegyezte.

Lényeqes kötelezettséQszeQésnekminosül a SzolQáltató részérol különösen:
•
•
•

amennyiben a Szolgáltató a Megrendelo elozetes tájékoztatása vagy akarata ellenére olyan
müszaki megoldást végez, amely akadályozza a Megrendelo Távhoszolgáltatását.
a Méroberendezések Szolgáltató általi megsértése, megrongálása, illetve bármilyen
átalakítása;
a Szolgáltató, vagy az általa üzemeltetésre felhatalmazott a Megrendelo tulajdonában lévo,
illetve a Megrendelo tulajdonában lévo, jelen Szerzodés szerinti hoszolgáltatáshoz szükséges
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berendezést. muszaki megoldást a Megrendelö elözetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakit,
módosit, illetve azokat rongálja;
a Szolgáltatóval szemben az illetékes biróság csodeljárás vagy felszámolási eljárás
megindítására vonatkozó jogeros határozatot hozott, vagy legföbb szerve végelszámolásáról,
illetve jogutód nélküli megszunéséröl döntött, és az illetékes bíróság a másik Fél
végelszámolását a cégjegyzékbe bejegyezte.
ha a Szolgáltató nem teljesíti az általa jelen szerzödésben és a bérleti Szerzodésben vállalt
kötelezettségeit, valamint éves szinten a Faapriték tüzelésu kazánokból 25.000 GJ/év
mennyiségnél kevesebb höt ad át Megrendelö részére, kivéve, ha Szolgáltató
kötelezettségszegését, illetve a 25.000 GJ/év mennyiségnél kevesebb hö Megrendelo részére
való átadását a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eso, elhárithatatlan ok okozta

Felek a rendkivüli felmondást megelözoen kötelesek a másik Felet ajánlott, tértivevényes levélben a Szerzödés
szerinti teljesítésre megfelelö határidö tuzésével felhívni. Amennyiben a felhívás eredménytelen marad, úgy
annak keltétol számított 8 (nyolc) munkanap elteltével a rendkivüli felmondás a másik félhez intézett újabb
ajánlott, tértivevényes levélben, 30 napos felmondási idövel gyakorolható.
6.4
A jelen Szerzödés automatikusan megszunik, amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerzödés szerinti
höszolgáltatást a hatósági engedélyek hiánya miatt nem képes biztositani. A Szerzodés megszünésének napja a
szükséges hatósági engedélyt elutasító határozat jogeröre emelkedésének a napja.
6.5
A Szerzödés módosítása vagy megszüntetése csak írásba foglalva és a mindkét fél általi cégszeru
aláírással érvényes.

7.FEJEZET
A Felek együttmuködési

kötelezettsége

7.1
A Szerzödés idötartama alatt a Megrendelö köteles a Beruházáshoz szükséges terulet Szolgáltató általi
használatát biztositani, illetve a Szolgáltató általi használatának biztosítása érdekében eljárni. A Megrendelo
köteles a Szolgáltatónak és alvállalkozóinak, valamint a Beruházás megvalósítását finanszírozó bank
képviselöinek, illetve megbizottainak mindenkor biztosítani a megközelítési lehetoséget a Szolgáltató által
telepített rendszerekhez.
7.2
A Megrendelö' a Szolgáltatóval együttmuködik a jelen Szerzodésben foglalt feladatok ellátása céljából,
igy például köteles a Szolgáltató részére a csatlakozási pontot a horendszerére, a Kompakt Höközpont egység
számára (1x2 m) 3 oldalról megközelíthetö (0,8 m) módon zárt helyiséget, hoteljesítmény igénytöl függö
elektromos teljesítménnyel (3 fázis - 3 kW) villamos energia vételezési helyet, a Kompakt Hoközpont
muködéséhez villamos energiát, ivóvizet és megfelelö elhelyezést - kb 10-20 m2 - biztosítani.
7.3
Felek rögzítik, hogyaMéroberendezések által rögzitett méréseket az ellenkezo bizonyításáig hitelesnek
fogadják el.
7.4
Ha az egyik Fél az általa észlelt kifogást a másik Félnek bejelenti, akkor a kifogás tényét és tárgyát mind
a Szolgáltató, mind a Megrendelö a nála vezetett üzemi naplóban köteles rögzíteni. A kifogást emelö Fél a
kifogást a felismeréstol számított nyolc (8) munkanapon belül a másik Féllel írásban is köteles közölni.
A Felek a bejelentett kifogás közös vizsgálatát késedelem nélkül kötelesek megkezdeni, és azt tizenöt (15)
munkanapon belül befejezni. A vizsgálat befejezése után - annak eredményét - három (3) munkanapon belül
kötelesek egymással egyeztetni.
Amennyiben a Felek a kifogás alapossága tekintetében közös álláspontra nem jutnak, úgy a kifogást emelö fél
köteles a közösen kiválasztott szakmai minöségellenörzö szerv szakvéleménye elkészítésének költségeit
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elolegezni. Amennyiben a szakvélemény a kifogást bármely mértékben vagy vonatkozásban
szakvélemény elkészítésével kapcsolatos költséget a vétkes fél köteles megfizetni.
Ha a Felek között
alaptalannak

egyezség

kivizsgálása és a kapcsolódó
teljesítése alól.
7.5

nem jön

bizonyult kifogásokkal

létre, vitájukat

kapcsolatban

intézkedések

annak

felmerült

megtétele

tárgyától

költségek

függoen

jogi

Szerzodés

megállapitja,

úton rendezhetik.

a kifogás bejelentojét

a

Az

terhelik. A kifogás

nem mentesíti a Feleket a szerzodéses

kötelezettségeik

során felmerüit,

szükséges

A Felek müszaki képviseloi, értesitések:

A Felek között létrejött jelen Szerzodéses

kapcsolat

azzal összefüggésben

vagy

megengedett mindennemü értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jog nyilatkozatot írásban kell megtenni és
akkor lehet megfeleloen kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes levélben vagy
valamely hivatalos futárszolgálat útján kézbesítik az alábbi cimekre. Az értesítéseket az alábbí idopontokban
lehet kézbesitettnek tekinteni:
a)

személyesen vagy futárszolgálat
(óra feltüntetésével);

b)
c)

tértívevényes levél esetén - a tértivevényen feltüntetett kézbesitési idopontban;
telefax útján történo kézbesítés esetén a fax visszaigazolón feltüntetett idopontban.

Az operativ teendok kapcsán fölmerülo tennivalókról

útján történo kézbesités

Felek egymás értesítésére

E-maíl útján történo kézbesítés esetén a címzett általi írásbeli visszaigazolás
dokumentumot míndkét fél által elfogadottnak tekinteni.

7.6

esetén - az igazolt átadás napján

az e-maiIt is használhatják.
(megerosités)

idopontjában

kell a

Kapcsolattartók
Megrendelo

esetében

Kajtár Zsolt
cím: 6500 Baja, Kodály u. 29/a
telefonszám: 06 20 3572-980
Szolgáltató

esetében

Sztarenszky Tamás
cím: 1138 Budapest, Váci út141
telefonszám: 06 70 932 7958

8. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
8.1

Mindkét fél üzemí területén

munkavédelmi
8.2

kötelezo

betartani

a munka és tüzvédelmi

és tüzvédelmi szabályokat ís. Ennek megállapítása

A Felek megállapodnak

abban,

foglaltak alapján a jelen Szerzodést
finanszírozását
végzo hitelintézettel

hogy amennyiben

jogszabályokon

kivül a helyi

mindkét fél saját hatáskörébe tartozik.

a Megrendelö

a jelen Szerzodés

6.3. pontjában

rendkivüli felmondással megszünteti, Megrendelo jogosult a beruházás
közösen - a finanszirozási
futamido lejrátát követöen önállóan - új

szolgáltatási szerzodést kötni.

13

~).

}-~

Baja Energetika

Kft. - BAJATECHNIK

Kft. Höszolgáltatási

Szerzödés

8.3
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a saját biztonsági, munkavédelmi és tüzvédelmi
szabályzatukat megismertetik szerzodo partnerükkel is. Egymás üzemi területén csak olyan munkavállalók
dolgozhatnak, akik elozetesen kioktatásban részesültek e szabályzatok tartalmáról.
8.4
Amennyiben a jelen Szerzodés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezo bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánitja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége
nem eredményezi a teljes Szerzodés érvénytelenségét. A Szerzodés érvénytelenséggel nem érintett részei
érvényben maradnak és kikényszeríthetok, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minosített rendelkezések nélkül
a Felek a Szerzodést egyáltalán nem kötötték volna meg.
8.5
A jelen Szerzodés hatályon kivül helyez a Felek által tett, a jelen Szerzodés tárgyát érinto minden
korábbi megállapodást, ajánlatot.
8.6
A Feleket a jelen Szerzodés és annak tartalma tekintetében kölcsönösen titoktartási kötelezettség
terheli, erre vonatkozó bármely információt kizárólag a másik féllel elozetesen egyezetett módon hoznak
nyilvánosságra, vagy harmadik fél tudomására. A titoktartási kötelezettség Szolgáltatót a jelen hoszolgáltatási
szerzodés beruházásait finanszírozó bankkal szemben nem kötelezi.
8.7
A Szerzodésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., és a kapcsolódó jogszabályok az
irányadók.
8.8
A jelen Szerzodés teljesítése vagy értelmezése kapcsán Felek elsosorban közvetlen tárgyalások útján,
békés úton rendezik vitás ügyeiket. A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták elbírálására a Felek
apertárgy értékétol függoen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fovárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
8.9
A fentieket a Felek elolvasták, megértették, és mint Szerzodési akaratukkal mindenben egyezot az
alulírott napon cégszeruen aláírták.
8.10
Jelen Szerzodés Felek között kizárólag abban az esetben jön létre, ha annak létrejöttéhez a Bank
hozzájárul.
Budapest, 2013. április 1.
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MEGÁLLAPODÁS
Bérleti Szerzodés 3. számú módosításának tárgyában .
amely létrejött egyrészrol
a Baja Energetika Kft.
Székhelye: 6500 Baja, Kodály u. 29/a.
Cégjegyzékszám: 03-09-114727
Adószám: 13970628-2-03
Statisztikai számjele: 13970628-3530-113-03
Bankszámlaszám: 12065006-00151824-00100004 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Képviseletében: Kajtár Zsolt
mint bérbeadó (a továbbiakban .Bérbeadó")
másrészrol
a BAJA TECHNIK Energiaszolgáltató Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 141
Cégjegyzékszám: 01-09-732266
Adószám: 13052973-4-41
Statisztikai számjele: 13052973-3511-113-01
Képviseletében: Dajbukát László Levente
mint szolgáltató (a továbbiakban: " Bérlo ")

Bérbeadó és Bérlo a továbbiakban együttesen "Felek" között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint.
Elozmények
aj

A Felek rögzitik, hogyaBérbeadó jogelodje, a Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. (székhely: 6500
Baja, Rókus u. 14.; cégjegyzékszám : 03-14-000046; adószám: 20742195-2-03) és a Bérlovel jogilag
azonos TRIOTECHNIK PRV Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.
86.; cégjegyzékszám : 10-09-025478; adószám: 13052973-2-10) 2003. június 4. napján hoszolgáltatási
szerzodést kötöttek. A Szerzodést közös megegyezéssel 2007. március 13.-án, 2008. június 7.-én, majd
2009. november 20.-án módosították (a továbbiakban: "Hoszolgáltatási Szerzodés").

bJ

A Felek a Hoszolgáltatási Szerzodésben rögzitett feladatok ellátásához szükséges hely biztosítása
céljából 2003 novemberében bérletí szerzodést (a továbbiakban: "Bérleti Szerzodés") kötöttek a
Bérbeadó tulajdonában álló 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út alatt található ingatlannak és kazánháznak a
Bérleti Szerzodés mellékletét képezo helyszínrajzon megjelölt kb. 1750 m2 alapterületu részének
bérbeadása tárgyában.

1. A Bérleti Szerzodés tárgya:
A Bérbeadó által felkínált, és a Bérlo által muszakilag elozetesen felmért - 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út
alatt található - ingatlannak és kazánháznak a jelen Szerzodés 1. számú meJ/ékletét képezo helyszínrajzon (a
továbbiakban: "Helyszínrajz") megjelölt kb. 100 m2 alapterületu (a továbbiakban: "Bérlemény1") és kb.
1600 m2 alapterületu (a továbbiakban: "Bérlemény2"), valamint Bérbeadó tulajdonában lévo telken telepített

hídmérleg számára biztosított kb. 50 m2 alapterületu (a továbbiakban: "Bérlemény3")
Bérlemény1, Bérlemény2 és Bérlemény3 továbbiakban együtt: "Bérlemény") bérbeadása.

részének (a

Jelen szerzodés tárgyát képezi továbbá a Bérlo által megvalósított, Bérbeadó és Bérlo közt érvényben lévo
Hoszolgáltatási szerzodés 2.1.1 pontjában "Távhovezeték bovítése" címen meghatározott beruházás során
telepített távvezeték rendszer (a továbbiakban: "Távvezeték") bérbeadása.
2. A Szerzodés célja
A Felek a jelen Szerzodést a közöttük fennálló Hoszolgáltatási Szerzodésben rögzitett feladatok ellátásához
szükséges hely biztosítása céljából kötik meg.
3. A Szerzodés idotartama
A Szerzodést a Felek a Höszolgáltatási Szerzödés idötartamára kötik.
A Szerzödés idotartama alatt, vagy annak lejártakor, Felek kölcsönös megállapodása esetén jelen Szerzodés
meghosszabbítható.
A jelen Szerzödést jelentos mértékben befolyásoló új jogszabály, hatósági eloírás, vagy szabvány életbe lépése
esetén Felek a szerzödéses feltételeket újra tárgyalják, és szükség szerint módosítják.

4. Bérleti díj
4.1. Bérlö a Höszolgáltatási Szerzodés futamideje alatt Bérletí dij fizetésére köteles Bérbeadó részére.
a)

Felek megállapodnak abban, hogya Bérleti Dij 2013. április 1-toI1.200.246 Ft/hó + Áfa, (azaz egymillió
kettoszázezer-kettoszáznegyvenhat Forint + Áfa havonta), amelybol a Bérlemény1 után fizetendö
bérleti díj 500.000,- Ft/hó + Áfa, a Bérlemény2 után fizetendö bérleti díj 700.246 Ft/hó + Áfa A Bérleti
dij számlázása és fizetése havi rendszerességgel történik.

b) Felek megállapodnak továbbá abban, hogya Bérlemény3 bérleti díja 2013. április 1-tol 93.349 Ft/hó +
Áfa (azaz kilencvenháromezer-háromszáznegyvenkilenc Forint + Áfa).
c) Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó a jelen szerzodés 1. pontjában meghatározott Távvezeték
használatáért 10.982 Ft/hó +Áfa (azaz Tízezer-kilencszáznyolcvanketto Forint + Áfa) bérleti díjat
köteles fizetni havonta.

A Bérleti díjak 2014. január 1. napjától kezdodoen a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex
változásával növekednek. A változás a közzétételt követo hónaptól lép érvénybe.

5. Fizetési feltételek
5.1. A Bérlo a Bérleti díjat a Bérbeadó által számlázott összegben havonta köteles megfizetni.
Fizetési mód: - banki átutalás a Bérbeadó számlájára. Bérlö a tárgyhónapban termelt és a helyi
áramszolgáltatónak értékesített villamos energia ellenértékének Bérlo folyószámláján történo megjelenését
követ 5 (öt) banki munkanapon belül utalja át a bérleti díjat, s ezzel egyidejuleg a kiszámlázott villamos
energia ellenértékének jóváírásáról faxon vagy levélben értesítést köteles küldeni a Bérbeadónak.
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5.2. Fizetési késedelem esetén a késedelmes idoszakra a Bérbeadó jogosult az érvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelö késedelmi kamatot felszámítani. A Bérlö nem fizetése esetén Bérbeadó a Bérleti
díj címén befolyt összegbol elöször a késedelmi kamatot számolja el.
6. A Bérbeadó kötelezettségei
6.1. Bérbeadó a Bérleményt a rendelkezésre álló rajzokkal együtt az rendelkezésre bocsátotta.

Felek rögzítik, hogy Távvezeték, használata muszaki alkalmassága Bérlo számára biztosított.
Annak javítása, karbantartása Bérlö feladata, így az esetleges meghibásodásból fakadó
üzemszünetek nem mentesítik Bérlöt jelen szerzodés 4.1 c.) pontjában meghatározott bérleti díj
megfizetése alól.
Bérbeadó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az energiaszolgáltatáshoz szükséges primer távhö hálózat a
Bérlö rendelkezésére álljon a Höszolgáltatási Szerzödésben rögzitett feladatok ellátása céljából. Bérbeadó
köteles szállítási útvonalat kijelölni, és raktározási lehetöséget biztositani Szolgáltató és partnerei számára.
6.2. Bérbeadó köteles gondoskodni a Bérlemény megfelelö folyamatos örzéséröl.
6.3. Bérbeadó jelen Szerzodés ideje alatt mindenkor köteles biztositani a Bérlo számára a Gázmotor és a
Fatüzelésu Kazánok, illetve a Bérlö által a Beruházás keretén belül megvalósitani kivánt berendezések
muködtetéséhez szükséges földgáz és segédenergia vételezés lehetöségét.
6.4. Bérbeadó mentesül a fenti kötelezettség alól, ha a földgázvételezés korlátozására a Gázszolgáltatásról szóló
törvényben meghatározott okból kerül sor. Amennyiben Bérlö emiatt új földgáz vételezési megoldásra
kényszerül, ezen új földgáz vételezés megvalósitásáig nem köteles Bérleti dijat fizetni.
6.5. Bérbeadó köteles biztositani a Bérlö, a Bérlö által meghatalmazott személyek vagy megbízott cégek
folyamatos bejutását a bérlemény területére a kivitelezés és üzemeltetés idejére. Bérbeadó köteles
öltözködési, tisztálkodási, WC lehetöséget biztositani a kivitelezést és üzemeltetést végzok számára.
6.6. Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni az ingatlan, a tulajdonában lévö kazánház és a primer
távhöszolgáltatási hálózat folyamatos karbantartásáról, javitásáról, szükség szerinti felújításáról.
6.7. Bérbeadó legalább 1 hónappal elöbb köteles Bérlöt értesíteni a távfütés tervezett karbantartási idejérol.
6.8. Bérbeadó minden nap végéig köteles fax, vagy elektronikus levél útján értesíteni Bérlöt a következö napi
karbantartás lehetséges idejéröl.
7. A Bérlo kötelezettségei
7.1. Bérlö kötelessége a tulajdonában álló berendezések szükség szerinti felújítása, üzemeltetése és
karbantartása a Höszolgáltatási Szerzödésben rögzítettek szerint. Mindezek finanszirozása a Bérbeadót attól eltérö kifejezett megállapodás hiányában - nem terheli.
7.2. Bérlö a Bérleményt kizárólag a 2. pont szerinti célból, a bérlemény állagát nem károsító módon jogosult
használni.
7.3. Bérlö köteles a Höszolgáltatási Szerzödésben meghatározott, tulajdonában lévö berendezéseket úgy
üzemeltetni, hogy azok a Bérbeadó berendezéseinek üzemét ne zava~ák.
7.4. Bérlö köteles a tárgyhóra vonatkozó Bérleti díjat annak esedékességekor megfizetni kivéve, ha Bérbeadó a
6. pontban foglalt kötelezettségét nem teljesiti.
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7.5. A Hoszolgáltatási Szerzodésben meghatározott beruházások megvalósitását követoen Bérlo csak a
Bérbeadó elozetes hozzájárulásával végezhet átalakitást a bérelt területeken.

8. A Szerzodés megszünése
8.1. Jelen Szerzodés a hatálya alatt rendes felmondás útján nem szüntetheto meg, kizárólag a Felek közös
megegyezésévei, vagy rendkivüli felmondással. A rendkivüli felmondást irásban kell közölni, és az a közlés
hónapját követo harmadik hónap végére szólhat.
8.2. A Bérbeadó rendkivüli felmondásra jogosult, csak ha
a.) a Bérlo felhivás ellenére sem teljesíti Szerzodéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettségeit,
továbbá
b.) Bérlo a Bérleti díj fizetési kötelezettségének önhibájából igazolhatóan 2 hónapot meghaladó
késedelem után sem tesz eleget;
c.) Bérlo jogutód nélkül megszünik.
8.3. A Bérlo rendkivüli felmondásra jogosult, csak ha
a.) a Bérbeadó felhívás ellenére sem teljesíti Szerzodéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettségeit;
b) jogutód nélkül megszünik;
c) Bérbeadó a Bérlot a Hoszolgáltatási Szerzodésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében
szándékosan akadályozza.
8.4. Felek a rendkívüli felmondást megelozoen kötelesek a másik felet ajánlott levélben a Szerzodés szerinti
teljesítésre felhívni. Amennyiben a felhívás eredménytelen marad, annak keltétol számított 8 munkanap
elteltével a rendkivüli felmondás a másik félhez intézett újabb ajánlott levélben jogszeruen gyakorolható.
8.5. A Hoszolgáltatási Szerzodés megszünésével a jelen Szerzodés is megszünik.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlo Szerzodésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti és
ezért, mint Bérbeadó jelen Szerzodés 8.2.-ben foglaltak alapján rendkívüli felmondással él - úgy Bérbeadó
jogosult a beruházás finanszírozását végzo hitelintézettel közösen az új Bérlovel Bérleti Szerzodést kötni. A
finanszírozás lejártát követoen ezen jog kizárólag Bérbeadót illeti meg.
9.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy arra az esetre, ha a jelen Bérleti Szerzodés a Hoszolgáltatási
Szerzodés megszünése miatt szünik meg és Bérlo az általa beépített, jelen Szerzodés 2. számú
mellékletében felsorolt berendezések közül azokat, amelyek a Hoszolgáltatási Szerzodés megszünésének
az idopontjában is a Bérlo tulajdonát képezik adásvételi szerzodés útján 3. személy számára értékesíteni
kívánja, a Bérbeadó javára a polgári törvénykönyvrol szóló 1959. éví IV. törvény 373. §-a alapján
elovásárlási jogot kötnek ki. Felek rögzítik, hogy az elövásárlási jog érvényességéhez a Bérlo által
megvalósított beruházásokat finanszírozó bank írásbeli jóváhagyása szükséges.

9.3. A Felek egymáshoz intézett minden jognyilatkozata csak irásban, ajánlott postai küldeményként, vagy
kézbesítéssel eljuttatott formában hatályos.
9.4. A Bérlo a Szerzodés alatti idoszakban mentesül á bérleti dijfizetés kötelezettsége alól, olyan általános és
tényleges vis-major esetek bekövetkezése esetén, amelyek rajta kivül álló okból következtek be, és nem
teszik lehetové a tulajdonában álló berendezések rendeltetésszeru üzemeltetését és a hoszolgáltatás
Bérbeadó irányába történo biztosítását. (pl. más által okozott rongálás, elemi kár, gázszolgáltatás
szüneteitetése, hálózati zavar, szmogriadó, ózonriadó, stb.)
9.5. A Feleket a jelen Szerzodés és annak tartalma tekintetében kölcsönösen titoktartási kötelezettség terheli,
erre vonatkozó bármely információt kizárólag a másik féllel elozetesen egyeztetett módon hoznak
nyilvánosságra, vagy harmadik fél tudomására.
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9.6.
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úton
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megegyezésre. ennek sikertelensége es etén apertárgy értékétöl függöen a Fovárosi Bíróság vagy a Pesti
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.7. Jelen Szerzodést a Felek mint akaratukkal

mindenben egyezöt cégszeruen

elismerik, hogy a jelen Szerzödés megkötéséhez

jóváhagyólag

szükséges minden felhatalmazással

aláírták. és ezzel

rendelkeznek.

9.8. Jelen Szerzödés Felek között kizárólag abban az esetben jön létre. ha annak létrejöttéhez

a Bank hozzájárul.
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