JAVASLAT
Közszolgáltatási Szerződés
módosítására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Ózd, 2017. december 01.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózdi Távhő Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási
rendszerhez „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP-5.3.1-17-201700025. azonosító számmal pályázatot nyújtott be, melyhez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás megkötéséhez Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 47/2017.(III.23.) határozatában hozzájárult.
Az igényelt támogatás összege legalább 210.104.071 Ft.
A támogatás 50 %-os intenzitású.
A támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatánál a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. IKT-2017-106-I1-00022083 iktatószám alatt hiánypótlási felhívást adott ki.
A hiánypótlási felszólítás szerint a pályázónak már a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell
a tervezett fejlesztések tekintetében az előírt feltételekkel. Erre való tekintettel a
közszolgáltatási szerződést módosítani szükséges.
A közszolgáltatási szerződésnek legalább 2024. december 31-ig kell érvényesnek és
hatályosnak lennie.
Az Ózdi Távhő Kft. a Közszolgáltatási Szerződés módosítására vonatkozó tervezetet
elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz, s ezt jóváhagyás céljából a t.
Képviselő-testület elé terjeszti.
Az Ózdi Távhő Kft. kéri a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves
elfogadására.

H AT Á RO ZA T I J AV A S L AT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő -testületének
……/2017.(XII.01.) határozata
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között
2012. május 04-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés a határozat 1. melléklete szerint módosításra
kerüljön.

Felelős:

Egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés elkészítéséért:
Ózdi Távhő Kft.
Aláírásért: polgármester

Határidő:

döntést követően azonnal

1. melléklet a ……/2017.(XII.01.) határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás
Amely létrejött
egyrészről az
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:
Törzskönyvi azonosító szám:
KSH azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:

3600 Ózd, Városház tér 1.
726489
15726487-8411-321-05
15726487-2-05
11734121-15350088

Számlavezető:
Aláírásnál képviseli:

OTP Nyrt Ózd
Janiczak Dávid polgármester

mint az ÓZD településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásáért felelős
szervezet – továbbiakban Önkormányzat –
másrészről az
ÓZDI TÁVHŐTERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
(rövid neve: ÓZDI TÁVHŐ KFT)
Székhely:
Cégjegyzékszám:
KSH azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
IBAN szám:
Számlavezető:
Aláírásnál képviseli:

3600 Ózd, Zrínyi út 3.
05-09-004801
11387891-3530-11305
11387891-2-05
10200177-27411300-00000000
HU 64 1020 0177 2741 1300 0000 0000
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
HALÁSZ SÁNDOR ügyvezető igazgató

mint közszolgáltató - a továbbiakban Közszolgáltató –
együtt Felek között a Felek által 2012. május 4-én kötött és időközben többször módosított
Közszolgáltatási Szerződés módosítása tárgyában, a mai napon, és az alábbi feltételekkel:

1./ A Felek a Közszolgáltatási Szerződés I. fejezetét az alábbiakkal egészítik ki:

I. ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató - az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programhoz kapcsolódva
„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című KEHOP-5.3.1-17-2017-00025.
azonosító számmal (továbbiakban KEHOP pályázat) pályázatot nyújtott be.
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Felszólítás támogatási
kérelem hiánypótlására” tárgyban felhívást adott ki.
A Közszolgáltató kijelenti, hogy korábbi pályázatok kapcsán már kötött közszolgáltatási
szerződést az Önkormányzattal.
A felek annak érdekében, hogy a közszolgáltató megfeleljen a pályázati feltételeknek,
ezen közszolgáltatási szerződést módosítják és a módosítással egyidejűleg aláírják az
egységes szerkezetbe foglalt – a módosításokat is tartalmazó – közszolgáltatási
szerződést.
2./ A Közszolgáltatási Szerződés II/2. pontja kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025.
pályázattal megvalósuló beruházásokat a saját nevében és javára végzi és a
beruházás eredményeként létrejövő eszközöket a saját könyveiben aktiválja.
3./ A Közszolgáltatási Szerződés II/4. pontja kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:


A Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató köteles a KEHOP-5.3.117-2017-00025. jelű pályázathoz kapcsolódva, a pályázat keretében elnyert
támogatással megvalósuló beruházással érintett, és a működési engedélyben
meghatározott ellátási területen, a közszolgáltatást a projekt fizikai befejezését
követően legalább 2024. december 31-ig a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően működtetni és fenntartani (a továbbiakban fenntartási időszak).

4./ A Közszolgáltatási szerződés III/12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
12.1.
Jelen szerződés aláírásának napjával lép hatályba, és a jelen szerződés 4.2. pontjában
meghatározott fenntartási időszak végéig szóló, határozott időre jött létre. Jelen
közszolgáltatási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025. jelű pályázathoz
kapcsolódva 2024. december 31. napjáig érvényes.
5./ A Közszolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal
érvényben maradnak.

6./ Jelen Közszolgáltatási Szerződés a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírják, a jelen módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt
Közszolgáltatási Szerződéssel együtt.
7./ A felek képviselői kijelentik, hogy jelen Közszolgáltatási Szerződés-módosítás
aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

Ózd, 2017. december ’

………………………………………
Önkormányzat képviseletében
Janiczak Dávid
polgármester

………………………………………
Közszolgáltató képviseletében
Halász Sándor
ügyvezető

