67/2009. (V. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz
Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2008. szeptember 19. napján
létrejött hőszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
67/2009. (V. 21.) MÖK határozat 1. számú melléklete

Hőszolgáltatási szerződés
2. sz. módosítása
Amely létrejött az 1. pontban meghatározott felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi tartalommal:
1. Szerződő Felek
Név:
Cím:
Képviseli:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeháza tér 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban:
„Megrendelő”)

Név:

Veszprém Megyei Fűtés és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cím:
8200 Veszprém, Megyeháza tér 1.
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-510296
Adószáma:
14282056-1-19
Bankszámlaszáma: 12082001-01029173-0010000
Képviseli:
Kovács Norbert ügyvezető (a továbbiakban: „Szolgáltató”),
együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között
2. Előzmények
Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Veszprém Megye Önkormányzatának
8/2002. (IX. 20.) rendelete, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A. §-a alapján, ingyenesen vagyonkezelői jogot biztosított
a tulajdonát képező fűtés, melegvíz üzemeltetéssel összefüggő vagyontárgyakra – mint helyi
közművekre – a Szolgáltató javára a közfeladat hatékony ellátása érdekében.
A felek rögzítik, hogy közöttük 2008. szeptember 19. napján hőszolgáltatási szerződés jött
létre, amely szerződés a felek között jelenleg is érvényben és hatályban van, annak
rendelkezéseit a magukra nézve ezúton is kötelezőnek ismerik el.

3. A szerződés tárgya
A felek megállapodnak abban, hogy a köztük 2008. szeptember 19. napján létrejött – és 2008.
december 4-én módosított – hőszolgáltatási szerződést akként módosítják, hogy a szerződés 4.
pontját az alábbi 4.1.3. ponttal egészítik ki.
4.1.3. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató alternatív energiaforrás (biodiesel,
biomassza, hulladékból előállított energia, napenergia, faapríték stb.) alkalmazásával látja el a
szerződésben vállalt kötelezettségét, úgy a hődíj mértéke – az alternatív energiafelhasználás
elszámolásának alapja – a szekunder rendszerbe beépített hőmennyiségmérőn mért érték lesz.
A felek alternatív energiaforrás igénybevétele esetén annak Ft/GJ árát külön megállapodásban
rögzítik, a beruházás megkezdése előtt. Az alternatív energia igénybevételével kapcsolatos
később kialakuló egyéb feltételeket felek külön egyeztetik és szerződéseikbe beépítik.
Felek rögzítik, hogy az alternatív energiaforrások igénybevételének feltétele, hogy annak sem
egyszeri beruházási, sem folyamatos működési költségei nem jelenthetnek többletkiadást a
szolgáltatást igénybe vevő megyei önkormányzatra és intézményeire.
4. Záró rendelkezések
Alulírott felek kijelentik, hogy a hőszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései közöttük változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban van, annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Alulírott Felek jelen szerződés módosítását elolvasták, közösen – különösen a jogi
szakkifejezések tartalmára, jelentésére és következményeire vonatkozóan – értelmezték,
megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Jelen szerződés-módosítás kizárólag az eredeti Hőszolgáltatási szerződéssel együtt érvényes,
annak elválaszthatatlan részét képezi.
Veszprém, 2009. május …..

……………………………
Veszprém Megye Önkormányzata
Képv.:
Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke
Megrendelő

Ellenjegyezte:
………………………………
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

…………………………………….
Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz
Szolgáltató Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képv.:
Kovács Norbert, ügyvezető
Szolgáltató

