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Kozszolgaltatasi Szerzodes m6dositasar61

Ozd Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testuletc a fenti targyu eloterjesztest
megtargyajis es az alabbi dontest hozta:

A Kepviselo-testuler egyetert azzal, hogy az OZd Varos Onkormanyzata es az Ozdi
Tavho Kft. kozott 2012. majus 04-en letrejott Kozszolgaltatasi Szerzodes a hatarozat 1.
melleklete szerint modosltasra keruljon.

Felel6s: Egyseges szerkezetu Kozszolgaltatasi Szerzodes elkesziteseert:
Ozdi Tavh6 Kft.

Alafrasert: polgarmester

Hatarid6: dontest kovetoen azonnal

K.m.f.

niczak Davidt
polgarmester '



1. melleklet a 148/2017.(XII.Ol.) hatarozathoz

KOZSZOLGALTATAsISZERZODES
Medositas

Amely letrejott

egyreszrol az

OZDvAROSONKORMANYZATA

Szekhely:
Torzskonyvi azonosit6 szam:
KSH azonosit6:
Adoszam:
Bankszamlaszam:

3600 Ozd, Varoshaz ter 1.
726489
15726487-8411-321-05
15726487 -2-05
11734121-15350088

Szamlavezeto :
Alairasnal kepviseli:

OTPNyrtOzd
laniczak David polgarmester

mint az OZD telepulesen a tavhoszolgaltatassal ellatott letesitmenyek tavhoellatasaert felelos
szervezet - tovabbiakban Onkormanyzat -

masreszrol az

OZDI TAVHOTERMELO ES SZOLGALTATO KFT
(rovid neve: OZDI TAVHO KFT)

Szekhely:
Cegjegyzekszam:
KSH azonosit6:
Adoszam:
Bankszamlaszarn:
IBAN szam:
Szamlavezeto :
Alairasnal kepviseli:

3600 Ozd, Zrinyi lit 3.
05-09-004801
11387891-3530-11305
11387891-2-05
10200177-27411300-00000000
HU 64 10200177 2741 130000000000
Kereskedelmi es Hitelbank Zrt.
HALAsz SANDOR ugyvezeto igazgat6

mint kozszolgaltato - a tovabbiakban Kozszolgahato -

egyutt Felek kozott a Felek aita12012. majus 4-en kotott es idokozben tobbszor m6dositott
Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasa targyaban, a mai napon, es az alabbi feltetelekkel:



1.1 A Fe1eka Kozszolgaltatasi Szerzodes 1. fejezetet az alabbiakkal egeszitik ki:

1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Kozszolgaltate - az Onkormanyzat elozetes hozzajarulasaval az Uj
Szechenyi Terv Kornyezet es Energiahatekonysagi Operativ Programhoz kapcsol6dva
"Tavho-szektor energetikai korszerusitese" cnnu KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S.
azonosit6 szammal (tovabbiakban KEHOP palyazat) palyazatot nyujtott be.

Az NFP Nemzeti Fejlesztesi Programiroda Nonprofit Kft. "Felsz6litas tamogatasi
kerelem hianypotlasara" targyban felhivast adott ki.

A Kbzszolgaltate kijelenti, hogy korabbi palyazatok kapcsan mar kotott kozszolgaltatasi
szerzodest az Onkormanyzattal.

A felek annak erdekeben, hogy a kozszolgaltat» megfeleljen a palyazati felteteleknek,
ezen kozszolgaltatasi szerzodest medositjak es a modositassal egyidejiileg alairjak az
egyseges szerkezetbe foglalt - a modositasokat is tartalmaz6 - kozszolgaltatasi
szerzodest.

2.1 A Kozszolgaltatasi Szerzodes II12.pontja kiegeszul az alabbi utolso bekezdessel:

Felek rdgzitik, hogy a Kozszolgaltato a KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S.
palyazattal megval6sul6 beruhazasokat a sajat neveben es javara vegzi es a
beruhazas eredmenyekent letrejdvf eszkozoket a sajat kdnyveiben aktivalja.

3.1 A Kozszolgaltatasi Szerzodes II14.pontja kiegeszul az alabbi utolso bekezdessel:

• A Felek megallapodnak abban, hogy kozszolgaltato koteles a KEHOP-S.3.1-
17-2017-0002S. jelii palyazathoz kapcsol6dva, a palyazat kereteben elnyert
tamogatassal megval6sul6 beruhazassal erintett, es a mukodesi engedelyben
meghatarozott ellatasi teriileten, a kozszolgaltatast a projekt fizikai befejezeset
kovetoen legalabb 2024. december 31-ig a vonatkoz6 jogszabaIyi eloirasoknak
megfeleloenmiikodtetni es fenntartani (a tovabbiakban fenntartasi idoszak).

4,/ A Kozszolgaltatasi szerz6des IIII12.1. pontja az alabbiak szerint m6dosul:

12.1.
Jelen szerz6des alairasanak napjavallep hatalyba, es a jelen szerz6des 4.2. pontjaban
meghatarozott fenntartasi id6szak vegeig sz616, hatarozott id6re jott letre. Jelen
kozszolgaltatasi szerzodes a KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S. jelii palyazathoz
kapcsol6dva 2024.december 31. napjaig ervenyes.

5./ A Kozszolgaltatasi Szerz6des egyeb rendelkezesei valtozatlan tartalommal ervenyben
maradnak.



6./ Jelen Kozszolgaltatasi Szerzodes a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag alairjak, a jelen modositasokat is tartalmaz6, egyseges szerkezetbe foglalt
Kozszolgaltatasi Szerzodessel egyutt.

7,/ A felek kepviseloi kijelentik, hogy jelen Kozszolgaltatasi Szerzodes-modositas alairasara
teljes koni felhatalmazassal rendelkeznek.

Ozd, 2017. december O/.

polgarmester

~ITAVHG Z1i<"i~
uo:: C'zd, Zrinyi u. ~

-~----.-~.............................................
Kozszolgaltato kepviseleteben

Halasz Sandor
ugyvezeto
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KOZSZOLGALTATAsISZERZODES
Egyseges szerkezetbe foglalt szdvege

Amely letrejott

egyreszrol az

Szekhely:
Torzskonyvi azonosit6 szam:
KSH azonosit6:
Adoszam:
Bankszamlaszam:

Szamlavezeto :
Alairasnal kepviseli:

OZD yAROS ONKORMANYZATA

3600 Ozd, Varoshaz ter 1.
726489
15726487-8411-321-05
15726487-2-05
11734121-15350088

OTPNyrtOzd
laniczak David polgarmester

mint az OZD telepulesen a tavhoszolgaltatassal ellatott letesitmenyek tavhoellatasaert felelos
szervezet - tovabbiakban Onkormanyzat -

masreszrol az

OZDI TAvHOTERMELO ES SZOLGALTATO KFT
(rovid neve: OZDI TAVHO KFT)

Szekhely:
Cegjegyzekszam:
KSH azonosit6:
Adoszam:
Bankszamlaszam:
IBAN szam:
Szamlavezeto :
Alairasnal kepviseli:

3600 Ozd, Zrinyi lit 3.
05-09-004801
11387891-3530-11305
11387891-2-05
10200177-27411300-00000000
HU 64 10200177 2741 130000000000
Kereskedelmi es Hitelbank Zrt.
HALAsz SANDOR ugyvezeto igazgat6

mint kozszolgaltato - a tovabbiakban Kozszolgaltat6 -

egyutt Felek

kozott a mai napon, es az alabbi feltetelekkel:
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I.ELOZMENYEK

Felek rdgzitik, hogy Kozszolgaltate - az Onkormanyzat elozetes hozzajarulasaval az Uj
Szechenyi Terv Kornyezet es Energiahatekonysagi Operativ Programhoz kapcsol6dva
"Tavho-szektor energetikai korszerusitese" cnnu KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S.
azonosit6 szammal (tovabbiakban KEHOP palyazat) palyazatot nyujtott be.

Az NFP Nemzeti Fejlesztesi Programiroda Nonprofit Kft. "Felsz6litas tamogatasi
kerelem hianypotlasara" targyban felhivast adott ki.

A Kdzszolgaltato kijelenti, hogy korabbi palyazatok kapcsan mar kdtdtt kozszolgaltatasi
szerzodest az Onkormanyzattal.

A felek annak erdekeben, hogy a kozszolgaltatri megfeleljen a palyazati felteteleknek,
ezen kozszolgaltatasi szerzddest modositjak es a modositassal egyidejiileg alairjak az
egyseges szerkezetbe foglalt - a modosttasokat is tartalmaz6 - kozszolgaltatasi
szerzodest,

Jelen egysegesszerkezetii kozszolgaltatasi szerzodes vastagbetiivel szedett rendelkezesei
tartalmazzak a 2017.december 1. napjan elrendelt modositasokat,

**********

Felek rogzitik, hogy Kozszolgaltato - az Onkormanyzat el6zetes hozzajarulasaval az Uj
Szechenyi Terv Kornyezet es Energia Operativ Program tamogatasi rendszerhez "Tavh6
rendszer korszenisites az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft-nel" cimu KEOP-S.4.0112-
201S-0012. (tovabbiakban KEOP palyazat) palyazati konstrukci6ban palyazatot nyujtott be.

A Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium Kornyezeti es Energiahatekonysagi Operativ
Programokert Felelos Helyettes Allamtitkarsaga K-201S-KEOP-S.4.0112-0081023/308.
szamu ertesitese alapjan a Kozszolgaltato palyazata sikeres volt (egyeb iktatoszam:
PEPI12S37-4/201S-NFM).

A Kozszolgaltato altal a KEOP palyazatban elnyert, vissza nem teritendo beruhazasi
tamogatasi osszeg: max. 31S.900.118,- Ft.

A KEOP palyazatban elnyert beruhazasi tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerz6des
alairasanak feltetele, hogy Onkormanyzat es a Kozszoigaltat6 hatarozott id6re, de legalabb a
projekt fizikai befejezeset kovet6 S naptari eyre sz616id6szakra kozszolgaltatasi szerz6dest
kossenek.

A Kozszolgaltat6 kijelenti, hogy korabbi KEOP palyazatok kapcsan mar kotott
kozszolgaItatasi szerz6dest az Onkormanyzattal. A felek annak erdekeben, hogy a
kozszoigaItat6 megfeleljen a paIyazati felteteleknek, ezen kozszolgaltatasi szerz6dest
m6dositjak es a m6dositassal egyidejuleg alairjak az egyseges szerkezetbe foglalt - a
m6dositasokat is tartalmaz6 - kozszolgaltatasi szerz6dest.
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Jelen egyseges szerkezetu kozszolgaltatasi szerzodes vastagbettivel szedett rendelkezesei
tartalmazzak a 2015. szeptember 24. napjan elrendelt modositasokat.

**********

Felek rogzitik, hogy Kozszolgaltato - az Onkormanyzat el6zetes hozzajarulasaval - beruhazasi
tamogatas elnyeresere iranyulo palyazatot nyujtott be a tavhoszektor energetikai
korszenisitese KEOP-5.4.0111-2011-0014. (tovabbiakban KEOP palyazat) palyazati
konstrukci6 ban.

A Kornyezet es Energia Operativ Program Iranyito Hatosag EMIR iktatoszam: K-2012-
KEOP-5.4.0/11.-00724441173, iktatoszam: KEOP-2396-4/2012. szamu ertesitese alapjan,
Kozszolgaltato palyazata sikeres volt.

A KEOP palyazat muszaki tartalma:
• II. Janos Pal Katolikus Altalanos Iskola (korabban: Bern Uti Altalanos Iskola)

tavhore torteno csatlakozasa,
• Bart6k uti iskolaszarny tavhore torteno csatlakozasa,
• Piac uti NA 400-as szabadon szerelt mintegy 530 fm (harem szakaszra bonthat6)

tavhovezetek foldbe fektetese.

A beruhazas tervezett nett6 (afa nelkuli) bekerulesi erteke: 208.250.000,- Ft.

A Kozszolgaltato altal a KEOP palyazatban elnyert, vissza nem teritendo beruhazasi
tamogatasi osszeg: max. 104.125.000,- Ft.

A KEOP palyazatban elnyert beruhazasi tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes
alairasanak feltetele, hogy Onkormanyzat es Kozszolgaltato hatarozott id6re, de legalabb a
projekt fizikai befejezeset koveto 5 naptari eyre sz616 idoszakra kozszolgaltatasi szerzodest
kossenek,

II.RESZLETESSZERZODESIFELTETELEK

1. A szerzodes targya

Jelen szerzodessel Felek a tavhoszolgaltatasi es tavhotermelesi kozszolgaltatas -
tovabbiakban kozszolgaltatas - ellatasanak megfelelo felteteleit rogzitik.

2. Felek nyilatkozatai

• Onkormanyzat nyilatkozata
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Onkormanyzat kijelenti, hogy a magyar jogszabalyok alapjan Ietrejott es mtikodo
telepulesi onkormanyzat.

A tavhoszolgaltatasrol sz616, 2005. evi XVIII. torveny -tovabbiakban Tszt. - § (1)
bekezdese alapjan, Onkormanyzat torvenyben eloirt kotelezettsege OZD telepulesen
a tavhoszolgaltatassal ellatott Ietesitmenyek tavhovel val6 ellatasanak biztositasa,
amelynek engedelyesi ek) utjan koteles eleget tenni.

• Kozszolgaltato nyilatkozata

Kozszolgaltato kijelenti, hogy a magyar jogszabalyok szerint Ietrejott, bejegyzett,
korlatolt felelossegu tarsasag formaban mukodo gazdasagi tarsasag. Kozszolgaltato
kijelenti, hogy jelen szerzodes alairasakor nem all csod-, felszamolasi, vagy
vegelszamolasi eljaras alatt. Kozszolgaltato jelen szerzodes alairasakor 30 napnal
nem regebbi, hiteles cegkivonata jelen szerzodes 1. szarnu mellekletet kepezi.

Kozszolgaltato kijelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal altal kiadott, 84/2012.
szamu mukodesi engedely alapjan, megszakitas nelkul jelenleg is, tavhoszolgaltatasi
es Magyar Energia Hivatal altal kiadott, 8112012. szarnu tavhotermeloi mukodesi
engedely alapjan tavhoszolgaltatasi celu tavhotermeloi tevekenyseget vegez. A
mukodesi engedelyi ek) jelen szerzodes 2.1A es 2/B szamu nelkulozhetetlen
mellekletet kepezitk).

• Felek egyiittes nyilatkozata

Felek jelen szerzodest a KEOP palyazatban elnyert tamogatas nyujtasara vonatkoz6
tamogatasi szerzodes letrejotte es vegrehajtasa erdekeben kotik meg.

Felek rogzitik, hogy a kozszolgaltatas ellatasahoz szukseges, meglev6 tavh6termel6
es tavh6szolgciltatast biztosit6 letesitmenyek, berendezesek a KozszoIgciltat6
tulajdonat kepezik. Felek rogzitik, hogy Kozszoigaltat6 a KEOP tamogatassal
megval6sul6 beruhazasokat sajat neveben es javara vegzi, es a beruhazas
eredmenyekent letrejov6 eszkozoket sajat konyveiben aktivcilja.

Felek rogzitik, hogy a Kozszoigaltat6 a KEOP-5.4.0/12-2015-0012 jelii KEOP
pcilyazattal megval6sul6 beruhazasokat a sajat neveben es javara vegzi es a
beruhazas eredmenyekent letrejov6 eszkozoket a sajat konyveiben aktivcilja.

Felek rogzitik, bogy a Kozszoigaitato a KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S.
palyazattal megvalosulo berubazasokat a sajat neveben es javara vegzi es a
berubazas eredmenyekent letrejov6 eszkozoket a sajat konyveiben aktivalja.

3. A kozszolgaltatasi kotelezettsegjellege

• Felek rogzitik, hogy Kozszoigaltat6 jelen szerz6des szerinti kozszolgciltatasi
kotelezettsege kizar6lag a tavh6szolgaltatasi es az ezzel osszefiigg6 tavh6termel6i
feladatokra terjed ki. A kozszolgaltatas ellatasnak reszletes felteteleit es
Kozszoigaltat6 kotelezettsegeit a Tszt. es az annak vegrehajtasar61 sz616
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IS7/200S.(VIII.lS.) Konn. rendelet - tovabbiakban Kormanyrendelet - tovabba az
Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek mindenkor hatalyos rendeletei, valamint a
tevekenyseg vegzesere jogosit6 mukodesi engedelye hatarozza meg.

• A Kozszolgaltato koteles a kozszolgaltatast a jogszabalyi eloirasok betartasaval, a
Kormanyrendelet 3. szamu mellekletet kepezo Tavhoszolgaltatasi Kozuzemi
Szabalyzat es az Ozd Varos Jegyz6je altal jovahagyott Uzletszabalyzat szerint
ellatni. A mindenkor hatalyos, jovahagyott Uzletszabalyzat jelen szerzodes 3.
szamu mellekletet kepezi.

4. A Kozszolgaltatot jelen szerzodes alapjan terhelo kozszolgaltatasi kotelezettseg
idotartama

• Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzodes 2.1A. szamu mellekletet kepezo
tavhoszolgaltatoi mukodesi engedely hatarozatlan idotartamra, a jelen szerzodes
2/B. szamu mellekletet kepezo tavhotermeloi mukodesi engedely ugyancsak
hatarozatlan idotartamra sz61.

• Felek a Hatarozat kovetelmenyeinek betartasa erdekeben megallapodnak abban,
hogy kozszolgaltato koteles legalabb a KEOP palyazat kereteben elnyert
tamogatassal megvalosulo beruhazassal erintett, es a mukodesi engedelyben
meghatarozott ellatasi teruleten, a kozszolgaltatast a projekt fizikai befejezeset -
melynek varhato idopontja 2013. december 31. - koveto ot naptari evig - elore
lathatoan 2018. december 31-eig - a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasoknak
megfeleloen mUkodtetni es fenntartani (a tovabbiakban fenntartasi id6szak).

• A Felek megallapodnak abban, hogy kozszoigaltat6 koteles a KEOP-S.4.0112-
20 IS-00 12 jelii palyazathoz kapcsol6dva, a palyazat kereteben einyert tamogatassal
megvaI6suI6 beruhazassal erintett, es a miikodesi engedelyben meghatarozott
ellatasi teruleten, a kozszoigaltatast a projekt fizikai befejezeset kovet6 ot naptari
evig - el6re lathat6an 2020. december 31-eig - a vonatkoz6 jogszabalyi
eI6irasoknak megfeIeI6en miikodtetni es fenntartani (a tovabbiakban fenntartasi
id6szak).

• A Felek megallapodnak abban, hogy kozszoigaItat6 koteles a KEHOP-5.3.1-17-
2017-00025. jelii paIyazathoz kapcsoI6dva, a paIyazat kereteben einyert
tamogatassal megvaI6suI6 beruhazassal erintett, es a miikodesi engedelyben
meghatarozott ellatasi ter1ileten, a kozszoigaltatast a projekt fIzikai befejezeset
kovetoen Iegalabb 2024. december 31-ig a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasoknak
megfeIeioen miikodtetni es fenntartani (a tovabbiakban fenntarhisi idoszak).

S. A Kozszoigaltat6 altaI vegzett kozszoigaltatassal erintett vallalkozasok es terulet

• Felek rogzitik, hogy a Kozszolgaltat6 altaI elllitand6, jelen szerz6des targya szerinti
tavh6szo1galtatas vegzesere jogosit6 es jelen szerz6des mellekletet kepez6
miikodesi engedelyben rogzitett ellatasi terlileten, mas gazdalkod6 szervezet, mint
tavh6szo1galtatas vegzesere jogosult engedelyes nem miikodik.
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• Felek megallapitjak, hogy a Kozszolgaltato altal tavhoszolgaltatassal ellatando
terulet megegyezik az e tevekenyseg vegzesere jogosit6 es jelen szerzodes mellekletet
kepezo mukodesi engedelyben meghatarozott ellatasi terulettel.

6. A Kozszolgaltatot megilleto kizarolagos jog

Felek megallapitjak, hogy Kozszolgaltatonak a mukodesi engedelyben meghatarozott
ellatasi teruleten a Tszt. 16.§ (2) bekezdese alapjan kizarolagos joga all fenn a
tavhoszolgaltatasra, amely a mukodesi engedely a Tszt. 20.§-a szerinti visszavonasaig,
illetve mas engedelyes kijeloleseig tart.

7. A Kozszolgaltato gazdalkodasa, a gazdalkodasi adatok nyilvanossaga

a) Kozszolgaltato koteles gazdalkodasat ugy megszervezni, hogy a jelen szerzodessel
vallalt kozszolgaltatas folyamatosan, maradektalanul biztositott es finanszirozhat6
legyen.

b) Kozszolgaltato minden uzleti evrol koteles reszletes beszamolot kesziteni, amely a
szamviteli torvenyben eloirtak mellett, a Kozszolgaltato szamviteli politikajaban
meghatarozottaknak megfeleloen, elkulonitetten tartalmazza a targyevben realizalt,
a kozszolgaltatas ellatasahoz, illetve az egyeb tevekenyseghez kapcso16d6
beveteleket, kozvetlen koltsegeket es raforditasokat, a mukodtetes altalanos
koltsegeit es raforditasait, es az egyes tevekenysegek eredmenyet. A tenyadatok
alapjan Kozszolgaltato koteles bemutatni a tervtol va16 eltereseket es azok okait.

c) Kozszolgaltato koteles a kozszolgaltatas teljesitesehez szukseges targyi
eszkozoknek a kozszolgaltatas folyamatos es biztonsagos ellatasat biztosit6
uzemelteteset es karbantartasat elvegezni.

d) Kozszolgaltat6 koteles legalabb a kozszolgaItatas ellatasat biztosit6
letesitmenyekre, eszkozokre, berendezesekre esszeru vagyonbiztositast kotni es
fenntartani.

e) A kozszolgaItatas ellatasahoz szukseges eszkozok tekinteteben bekovetkezett
karesemenyek eseten KozszolgaItat6 koteles a vagyonbiztositas alapjan kifizetett
karteritesi osszegeket a karosodott eszkozok helyreaIlitasara, illetve p6tlasara
felhasznaIni mindaddig, amig azok gazdasagos uzemeltetese ezaItal esszeruen
helyreaIlithat6.

t) Kozszolgaltat6 eszkozein nem alapithat6 olyan teher (pI. zaIogjog, jelzaIogjog,
6vadek, koveteles biztositasara iranyu16 engedmenyezes vagy barmely mas
szerzodes vagy megaIlapodas, amelynek celja valamely szemely
kotelezettsegeinek biztositasa), amely a kozszolgaItatasi kotelezettseg teljesiteset
veszelyezteti.

g) Felek rogzitik, hogy KozszolgaItat6 a Tszt. es a Kormanyrendelet eloirasainak
megfeleloen koteles gazdaIkodasi adatainak kozzetetelere.

Ertesites
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Kozszolgaltato a tudomasszerzest kovetoen haladektalanul koteles Onkormanyzatot
tajekoztatni:

barmely olyan esemenyrol, amely veszelyezteti a jelen szerzodes szerinti
kozszolgaltatas teljesiteset,
a Kozszolgaltato tevekenysegevel osszefuggo komyezetvedelmi
jogszabalyi eloirasok Ienyeges valtozasairol,
a tudomasara jut6 olyan jogszabalyi valtozasokrol, amelyek a jelen
szerzodes modositasat teszik szuksegesse.

8. A kozszolgaltatasi dij megallapitasanak es ervenyesitesenek f6bb szabalyai

8.1. Iranyado szabalyok

a) Felek rogzitik, hogy a tavho termelesere es szolgaltatasara vonatkoz6 arak (dijak)
megallapitasara, es a kapcsol6d6 informaciok nyilvanossagra hozatalara az Tszt.
57-57.C §-aiban foglaltak az iranyadok,

8.2. Egyeb armegallapitasra vonatkoz6 rendelkezes

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes targya szerinti kozszolgaltatason
beliil a hatosagi armegallapitas hatalya ala nem tartoz6, kozuzemi szerzodes alapjan
vegzett kozszolgaltatas arat Kozszolgaltato a Tszt. 57.§ (2) bekezdeseben
meghatarozott elvek alapjan, sajat hataskorben jogosult megallapitani,

8.3. Rendeletalkotas

Felek megallapodnak abban, hogy az Onkormanyzat a Tszt. 6.§ (2) bekezdese szerinti
onkormanyzati rendeletenek tervezetet Felek el6zetesen egyeztetik. A mindenkor
hatalyos, a tavho szolgaltatasi dijait is tartalmaz6 onkormanyzati rendelet jelen
szerzodes 4. sz. mellekletet kepezi,
8.4. Kotelezettsegvallalas

a) Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy rendeletalkotasi jogkoreben eljarva
nem hoz olyan dontest, amely a Kozszolgaltato altal elnyert KEOP tamogatas
celjat, vagy Kozszolgaltato fenntartasi id6szak alatti kOtelezettsegeit veszelyezteti,
vagy meghiusitja.

9. A kozszolgaltatas ellatasanak es a Kozszoigaltat6 gazdalkodasanak ellen6rzese

9.1. Ellen6rzesijog

A tavh6szolgaltatassal kapcsolatos kotelezettsegek teljesitesenek ellen6rzese a Tszt.
7.§-a alapjan, 6ZD Varos Onkormanyzata Jegyz6jenek feladata. Felek megallapodnak
abban, hogy az Onkormanyzat a jegyz6 hataskoret nem erintve, jogosult a
Kozszoigaltat6 jelen szerz6desben vallalt kotelezettsegei teljesiteset - sajat maga vagy
szakert6 bevonasaval - ellen6rizni.

9.2. Az ellen6rzesben val6 egyiittmiikodes

a) Kozszoigaltat6 koteles az ellen6rzes soran az Onkormanyzat kepvisel6ivel
(ideertve az Onkormanyzat altaI megbizott szakert6ket is) egyiittmiikodni,
szamukra minden, az ellen6rzes elvegzesehez esszeriien sziikseges illetve
jogszabalyokban el6irt jogok es kotelezettsegek ellatasahoz sziikseges informaci6t
es tamogatast megadni.
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b) Kozszolgaltato koteles biztositani Onkormanyzat reszere, hogy Onkormanyzat
kozvetlenul, vagy arra kijelolt, szakmailag felkeszult megbizottja ellen6rizhesse
Kozszolgaltato adatszolgaltatasanak hitelesseget es a jelen szerzodesben vallalt
kotelezettsegei teljesiteset, Kozszolgaltato koteles kozremukodni abban, hogy az
Onkormanyzat vagy megbizottja az ellenorzes feladatait elvegezhesse, es ahhoz
minden dokumentumot rendelkezesre bocsat.

c) Az Onkormanyzat megbizasabol ellenorzest vegzo szemely jogosult:
az ellenorzes targyahoz kapcsol6d6 iratokba es mas dokumentumokba,
elektronikus adathordoz6n tarolt adatokba - a kulon jogszabalyokban
meghatarozott adat- es titokvedelmi eloirasok betartasaval - betekinteni, azokrol
masolatot, kivonatot, illetve tanusitvanyt keszittetni,
a Kozszolgaltato vezetojetol es/vagy barmely alkalmazottjatol irasban vagy sz6ban
felvilagositast, informaciot kerni,

d) Az Onkormanyzat megbizasabol ellenorzest vegzo szemely koteles:
tevekenysegenek megkezdeserol a Kozszolgaltato vezetojet az ellenorzes
megkezdese el6tt legalabb 3 munkanappal tajekoztatni, es megbizolevelet
bemutatni,
jogait oly m6don gyakorolni, hogy a Kozszolgaltato mukodeset, tevekenyseget a
lehet6 legkisebb mertekben zavarja,
megallapitasait targyszenien, a valosagnak megfelel6en ellenorzesi jelentesbe
foglalni es a jelentestervezetet, valamint - a Kozszolgaltato vezet6je altal, a
jelentestervezetre tett eszreveteleinek egyezteteset kovetoen - a vegleges jelentest
a Kozszolgaltato vezetojenek megkiildeni,
az adott munkateriileten ervenyes munkavedelmi eloirasokat betartani.

e) Kozszoigaltat6 vezet6je, illetve dolgoz6ja jogosult:
az ellen6r szemelyazonossaganak bizonyitasara alkalmas okiratot, illetve
megbiz6levelenek bemutatasat kemi, ennek hianyaban az egyiittmiikodest
megtagadni,
az ellen6rzesi cselekmenyeknel jelen lenni,
az ellen6rzes megallapitasait megismemi, a jelentestervezetre a helyszinen vagy
irasban 8 (nyole) napon beliil eszrevetelt tenni.

t) Kozszoigaltat6 vezet6je, illetve dolgoz6ja koteles:
az ellen6rzes vegrehajtasat el6segiteni, abban egyiittmiikodni,
az ellen6rzest vegz6 reszere sz6ban vagy irasban a kert tajekoztatast,
felvilagositast, nyilatkozatot megadni, a dokumentaci6kba a betekintest biztositani,
az ellen6rzest vegz6 keresere, a rendelkezesre bocsatott dokumentaci6 (iratok,
okmanyok, adatok) teljesseger61 nyilatkozni,
az ellen6rzes zavartalan elvegzesehez sziikseges egyeb felteteleket megteremteni,
az ellen6rzes megallapitasai, javaslatai alapjan tett intezkedeseir61
Onkormanyzatot irasban tajekoztatni.

9.3. Helyszini ellen6rzes

Felek megallapodnak abban, hogy helyszini ellen6rzesre kizarolag - jogszabalyokban
el6irt jogosultsagok gyakorlasa, kotelezettsegek teljesitese eseten esszerii id6pontban
meghatarozott - e16zetesen egyeztetett id6pontban keriilhet sor, es a helyszini
ellen6rzes az indokolt es sziikseges merteket meghaladoan nem zavarhatja a
kozszolgaltatasi tevekenyseg Kozszoigaltato altali ellitasat.
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10. Kozremukodek, alvallalkozok igenybevetele

10.1.
Kozszolgaltato kozremukodok, alvallalkozok igenybevetelere a ra iranyado
jogszabalyok szerint jogosult.

10.2.
Kozszolgaltato az altal a bevont alvallalkozok, egyeb kozrermikodok teljesiteseert ugy
felel, mintha sajat maga teljesitett volna.

10.3.
Kozszolgaltato az alvallalkozok es egyeb kozremukodok altal okozott karokert teljes
helyallasi kotelezettseggel tartozik.

11. A kozszolgaltatas teljesitese aloli mentesules szabalyai

11.1.
Egyik fel sem kovet el szerzodesszegest, ha kotelezettsegei teljesiteset vis maior
akadalyozza meg, amely a jelen szerzodes alairasanak idopontja utan kovetkezett be.

11.2.
Vis maior alatt ertendok kulonosen elemi csapasok, sztraikok vagy egyeb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anelkuli haboruk, blokadok, zendules, lazadas,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengesek, viharok, villamcsapasok, aradasok,
zavargasok, robbantasok, valamint egyeb hasonlo, elore nem lathato esemenyek,
amelyek mindket fel erdekkoren kivul meriilnek fel, es amelyeket a felek kello
gondoskodassal sem tudnak kikuszobolni.

11.3.
Ha az egyik fel vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak erdekeben, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis kesedelemmel
teljesiteni tudja szerzodeses kotelezettsegeit.

11.4.
Ha valamelyik Fel ugy veli, hogy olyan korulmenyek, kulonosen vis maior esemenyek
fordultak elo, amelyek kihathatnak kotelezettsegei teljesitesere, azonnal ertesitenie kell
a masik Felet, megadva a korulmenyek jelleget, felteheto idotartamat es val6szinii
hatasat. Ha Onkormanyzat irasban maskepp nem rendelkezett, a Kozszoigaltat6nak
folytatnia kell a jelen szerz6des szerinti kotelezettsegeinek a teljesiteset, amennyire az
a gyakorIatban esszeruen megval6sithat6.

III. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, IDOTARTAMA, MODOsiTAsA,
MEGSZUNESE

12. A szerzodes hataIyba lepese, idotartama

12.1.
Jelen szerzodes alairasanak napjavallep hatalyba, es a jelen szerz6des 4.2. pontjaban
meghatarozott fenntartasi id6szak vegeig sz616, hatarozott id6re j6tt letre. Jelen
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kozszolgaltatasi szerzodes a KEOP-S.4.0/12-201S-0012 jelu palyazathoz kapcso16dva
2020. december 31. napjaig ervenyes.
Jelen kbzszolgaltatdsi szerzodes a KEHOP-S.3.1-17-2017-0002S. jelii
palyazathoz kapcsol6dva 2024. december 31. napjaig ervenyes,

12.2.
Felek megallapodnak abban, hogy - jelen szerzodes lejarta elott legkesobb hat
h6nappal - Felek kolcsonos megelegedettsege eseten, kozos megegyezessel a jelen
szerzodes idotartamat tovabbi meghosszabbithatjak.

13. A szerzodes modositasa

Felek csak akkor modosithatjak a jelen kozszolgaltatasi szerzodest a fenntartasi idoszak
alatt, ha a szerzodeskotest kovetoen - a szerzodeskoteskor elore nem lathato ok
kovetkezteben - beallott korulmeny miatt a szerzodes valamelyik fel Ienyeges vagy jogos
erdeket serti.

14. A szerzodes megszunese

Jelen szerzodes megszunik:

a) a benne meghatarozott idotartam lejartaval;

b) a Kozszolgaltato jogut6d nelkuli megszunesevel;

c) Rendkivuli felmondassal,

14.1.
A szerzodesszegeshez kapcsol6d6 rendkivuli felmondasi jog gyakorlasa kizarolag a
Tamogato irasbeli beleegyezesevel gyakorolhat6. A szerzodesben foglalt jogok es
kotelezettsegek harmadik szemely reszere torteno atruhazasa kizarolag a Tamogato
elozetes irasbeli beleegyezesevel gyakorolhat6.

14.2. Onkormanyzat a jelen kozszolgaltatasi szerzodest felmondhatja, ha

a) a Kozszolgaltato - kozszolgaltatas ellatasa soran - a tevekenysegere vonatkoz6
jogszabalyokat vagy hatosagi eloirasokat sulyosan megsertette, es a jogsertes
tenyet birosag vagy hatosag jogerosen megallapitotta;

b) a Kozszolgaltato a kozszolgaltatasi szerzodesben megallapitott kotelezettseget neki
felr6hat6an suIyosan megsertette.

14.3.
Kozszoigaltat6 a kozszolgaltatasi szerzodest akkor mondhatja fel, ha az 6nkormanyzat
a jelen kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott kotelezettseget - a Kozszoigaltat6
felsz6litasa ellenere - sulyosan megserti, es ezzel a Kozszoigaltat6nak kart okoz vagy
akadalyozza a kozszolgaltatas teljesiteset, illetve a KEOP palyazattal osszefliggesben
megkotott tamogatasi szerz6des teljesiteset.

14.4.
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A szerzodes barmelyik fel reszerol torteno felmondasa eseten Onkormanyzatnak
haladektalanul intezkednie kell 6ZD Varos Jegyzoje fele, a kozszolgaltatas
ellatasanak mas engedelyes utjan torteno biztositasarol,

14.5. A felmondas szabalyai

Amennyiben Felek barmelyike, a jelen szerzodesben foglalt kotelezettseget sulyosan
megszegi, a masik fel irasban es reszletesen koteles tajekoztatni a szerzodesszego felet
a kotelezettsegszeges tartalmarol es az elvart, szerzodesszeru intezkedes modjarol. A
szerzodesszego fel koteles a szerzodeses kotelezettsegenek esszeni hataridon, de
legkesobb 60 napon beliil eleget tenni, vagy a szerzodesszegest mas, a masik fel altal
elfogadhato modon orvosolni.

Amennyiben a szerzodesszego fel kotelezettseget a felszolitas ellenere sem teljesiti, a
masik fel jogosult a jelen szerzodest a hatarido eredmenytelen lejartat koveto 6
honapon beliil irasban, hat honapos felmondasi idovel felmondani.

Arnennyiben a felmondas ervenyessege tekinteteben a felek kozott vita van,
mindaddig, mig a jelen szerzodes szerinti birosag nem dont a felek kozotti jogvitaban,
a jelen szerzodes rendelkezesei hatalyosak maradnak es a felek kotelesek teljesiteni
szerzodeses kotelezettsegeiket.

14.5.1. Felmondasi oknak minosul kulonosen:

a) a jelen szerzodesbol szarmazo jogoknak es kotelezettsegeknek a masik Fel
hozzajarulasa nelkul t6rteno atruhazasa,

b) a lenyeges szerzodesi kotelezettsegek vetkes megszegese.

14.5.2. Onkormanyzat oldalar61 felmondasi oknak minosiil kiilonosen, ha
Kozszoigaltat6

a) az ellene jelen szerzodeskotes elott megindult csod- vagy felszamolasi eljarasr61 a
Onkormanyzatot nem tajekoztatta, vagy nem tajekoztatja;

b) ellen jelen szerzodes tartarna alatt csod- vagy felszamolasi eljaras indul;

c) ad6-, illetek-, vam- vagy tarsadalombiztositasi jarulek tartozasa t6bb mint hat
h6napja lejart, es ennek megfizetesere halasztast nem kapott;

d) az Onkormanyzat, vagy megbizottja altaI vegzett ellenorzes soran, bizonyitottan
harnis adatot szolgaltat, vagy harnis nyilatkozatot tesz;

e) a kozszolgaltatas ellatasat szabalyoz6, agazati jogszabalyokban e16irt
kotelezettsegeit megszegi.

14.5.3. Kozszoigaltat6 oldalar61 felmondasi oknak min6siil kiilonosen, ha
Onkormanyzat
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a) Kozszolgaltato szerzodesszeni teljesiteset, bizonyitottan es indokolatlanul
akadalyozza vagy a jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettseget sulyosan
megszegi es ezzel Kozszolgaltatonak kart okoz.

14.6.
Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes barmely oknal fogva
torteno megszuneseig/megszuntetesig kotelesek egymassal teljes konien elszamolni,
kulonos tekintettel Onkormanyzat feladat-ellatasi korebe tartozo es Kozszolgaltato
altal vegzett kozszolgaltatas mas kozszolgaltato altali zavartalan biztositasara.

V. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

15. Iranyado jog

15.1.
A jelen szerzodesre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra es egyeb
kozlesekre a magyar jog az iranyado, annak mas jogra utalo szabalyainak kivetelevel,

15.2.
A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben az Europai Unio szervei altal
elfogadott - kozvetlenul hatalyos es/vagy kozvetlenul alkalmazando - kozossegi
jogszabalyok az iranyadoak,

16. Engedmenyezes, atruhazas

Egyik Fel sem jogosult a masik Fel elozetes Irasbeli hozzajarulasa nelkul a jelen
szerzodesbol credo jogait engedmenyezni vagy a jelen szerzodesbol credo jogait es
kotelezettsegeit atruhazni.

17. Ertelmezes

17.1.
Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerzodes es annak mellekletei
kozott ertelmezesi vita alakul ki, akkor a jelen szerzodesben foglaltak az iranyadok,

17.2.
Szerzodo Felek rogzitik, hogy szerzodesi nyilatkozataikat vita eseten ugy kell
ertelmezni, ahogyan azt a masik felnek a nyilatkozo felteheto akaratara es az eset
osszes korulmenyere tekintettel a szavak altalanosan elfogadott jelentese szerint
ertenie kellett.

18.Bizalmas informaciok

18.1.



13

A szerzodo felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran
tudomasukra jutott valamennyi informaciot, adatot, a szerzodessel osszefuggesben
keletkezett dokumentumok tartalmat uzleti titokkent kezelik, azokat kizarolag jelen
szerzodes celjaira hasznaljak fel, es csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat
megismerhetove, akiknek a feladatai ellatasahoz azok megismerese szukseges, es
irasban kotelezettseget vallaltak az uzleti titok megtartasara,

18.2.
Az uzleti titok fogalma ertelemszenien nem foglalja magaban azokat az informaciokat,
adatokat, stb., amelyek jogszabaly kozerdekii adata felek barmelyike vagy a
kozvelerneny elott mar ismertek voltak vagy kesobb, a titoktartasi kotelezettseg
megsertese nelkul valtak szeles korben ismertte, vagy megismerhetove.

18.3.
Amennyiben valamely Fel jogszabaly erejenel fogva valamely hatosag vagy mas
szemely szamara bizalmas informaciokat koteles atadni, ugy koteles errol a masik
Felet haladektalanul ertesiteni.

18.4.
A jelen rendelkezes a jelen szerzodes barmely okbol torteno megszuneset kovetoen is
alkalmazand6.

19. Reszleges ervenytelenseg

• A jelen szerzodes egyes rendelkezeseinek ervenytelensege eseten a szerzodes egyeb
reszei ervenyben maradnak.

• Az ervenytelen rendelkezest a Felek ervenyes, gazdasagi szempontb61 a leheto
legnagyobb mertekben egyenerteku rendelkezessel valtjak feI.

20. Vitas ugyek rendezese

Felek rogzitik, hogy jelen szerzodes teljesitese erdekeben egymassal szorosan
egyuttmukodnek. Esetleges vitas kerdeseiket egymas kozott elsosorban j6hiszemii
targyalasos uton rendezik.

21. Eredeti peldanyok

A jelen szerzodes tetszoleges szamu eredeti peldanyban keszUlhet, es az igy alairt minden
peldany eredetinek tekintendo, de az osszes eredeti peldany egyutt egy es ugyanazon
szerzodest testesiti meg.

22. Felek nyilatkozata
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A Felek kepviseloi kijelentik, hogy a jelen szerzodes alairasara teljes korU
felhatalmazassal rendelkeznek.

23. Ervenyesseg

Ajelen szerzodes csak mellekleteivel egyiitt ervenyes,

1. szamu melleklet:
2. szamumelleklet:
3. szarmi melleklet:
4. szarmi melleklet:

V. MELLEKLETEK

Kozszolgaltato hiteles cegkivonata
Kozszolgaltato mukodesi engedelyeti)
Kozszolgaltato Dzletszabalyzata
Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek hatalyos rendeletei

Szerzodo felek a szerzodest megismertek, s mint akaratukkal mindenben egyezot,
jovahagyolag alairtak,

, 0&Ozd, 2017. december ....

polgarmester

Kozszolgaltato kepviseleteben
Halasz Sandor
ugyvezeto


