
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

33/2014.(11.20.) számú 

határozata 

a NyíRTÁVHŐ 	Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontja és a 2005. évi XVIII. törvény 6. § 

(1) bekezdése alapján, figyelemmel a 2012/21/EU Bizottsági Határozatra a NYíRTÁVHŐ Kft. 
által a távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEOP-2012-5.4.0. kódszámú pályázatban 
elnyert támogatáshoz szükséges közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség megvalósítása 
érdekében a jelen határozat mellékletét képező, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és NYíRTÁVHŐ Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésével egyetért. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására 

k.m.f. 

.~ 
D . Ková s Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesülnek: 


1./ A Közgyűlés tagjai 


2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 


3./ A Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója (4400. Nyíregyháza, Népkert u. 12.) 
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Melléklet a 33/2014.(11.20.) számú határozathoz: 

KÖZSZOLGÁLTATÁSISZERZÖDÉS 

me ly létrejött egyrészről 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ vÁRos ÖNKORMÁNYZATA 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér I. 

Törzsszám: 73 1762 

KSH számjel: 15731766-8411-321-15 

Adószám: 15731766-2-15 

Bankszámlaszám: 11744003-15402006-00000000 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt. 

Képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, 

mint Nyíregyháza település távhőszolgáltatási közfeladatainak ellátásáért felelős szervezet 

továbbiakban Önkormányzat 

másrészről 

a NYÍRT Á VHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: Nyíregyháza, Népkert u. 12. 

Cégjegyzékszám: 15-09-061685 

KSH számjel: 11241256-3530-113-15 

Adószám: 11241256-2-15 

Bankszámlaszám: 10700048-04254706-51100005 

Számlavezető pénzintézet: cm Bank 

Képviseli: Arday Balázs ügyvezető igazgató, 

mint Közszolgáltató között az alulírott napon az alábbiak szerint: 

I. PREAMBULUM 

1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató száz százalékos önkormányzati 

tulajdonban levő gazdasági társaság, amely a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv, a 

157/2005. (VIlI.15.) Konnányrendelet, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

többször módosított 41 /2005. (X.27 .) és 42/2005 . (X.27.) önkormányzati rendeletei alapján 

Nyíregyháza közigazgatási területén távhőszolgáltatási feladatokat lát el. Az Önkormányzat a 

Közszolgáltató felett a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt 

teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. 
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2./ 	 A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató - az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával - a 

közszolgáltatással járó ellentételezés fonnájában nyújtandó beruházási támogatás elnyerésére 

irányuló pályázatot nyújtott be a KEOP 5.4.0. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 

(továbbiakban KEOP) pályázati konstrukcióban. 

3./ 	A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a KEOP pályázati felhívás és útmutató alapján, a KEOP 

pályázatban elnyert beruházási támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

nyújtásával megbízott egyes vállalkozások j avára közszolgáltatás ellentételezése fonnájában 

nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21 /EU Bizottsági Határozat (HL L7. , 

2012.1.11., 3-10. o.) - a továbbiakban: Határozat - hatálya alá tartozik. 

A KEOP pályázatban elnyert beruházási támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírásának 

feltétele, hogy az Önkormányzat és KözszolgáItató határozott időre, de legalább a projekt 

beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától számított 5, legfe ljebb 10 évre szóló 

időszakra a Bizottsági Határozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal közszolgáltatási 

szerződést kössenek. 

4./ 	 A felek jelen szerződést kizárólag a KEOP pályázatban elnyert támogatás nyújtására vonatkozó 

támogatási szerződés létrejötte és végrehajtása érdekében kötik meg, tekintettel arra, hogy a 

beruházáshoz elnyert pályázati támogatás közszolgáltatással járó ellentételezés formájában 

igénybevett támogatásnak minősül. 

II. A SZERZŐDŐ FELEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 


A szerződő felek 

5./ Jelen szerződéssel a felek a Közszolgáltató által a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási 

jogcímeiről szóló 36/2012. (V1.8.) NFM rendelet 12.§ 13. pontja szerinti távhőszolgáltatási 

közszolgáltatás - továbbiakban közszolgáltatás - ellentételezésére a KEOP pályázaton elnyert 

beruházási támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan, a közszolgáltatás ellátásának a Határozat 

követelményeinek megfelelő feltételeit rögzítik. 

6./ A távhőszolgáltatásról szó ló 2005. évi XVIII. törvény - továbbiakban Tszt. - 6.§ (I) bekezdése és a 

Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 20 II. évi CLXXXLX tv. 13. § (I) bekezdésének 20. 

pontja alapján az Önkormányzat törvényben előírt kötelezettsége Nyíregyháza településen a 

távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhővel való ellátásának biztosítása a NYÍRTÁ VHÖ 

Kft. engedélyes útján, annak működési engedélyében meghatározott ellátási terUletén. 
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7./ 	 A Közszolgáltató Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a távhőellátást 

folyamatosan , biztonságosan, az érintettek érdekeinek kölcsönös érvényesülése mellett biztosítja 

megalakulásától kezdődően, azaz 1992-től. 

A Közszolgáltató kijelenti , hogy a Magyar Energia Hivatal által kiadott 189/2012. számú 

határozattal kiadott működési engedélye alapján végzi a távhőszolgáltatási tevékenységet. A 

működési engedély jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi . 

KözszolgáItató kijelenti , hogy a KEOP pályázat Pályázati felhívásai (KEOP-5.4.0 pályázat) 

szerinti a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtható támogatásra vonatkozó 

szabályoknak megfelel. 

8./ A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató részére semmilyen formában, 

sem közvetlenül , sem közvetve nem nyújt az EUM SZ. 107. cikke (l) bekezdése szerinti állami 

támogatásnak minősülő támogatást, vagy az EUM SZ. 106. cikke (2) bekezdése alkalmazása 

szempontjából állami támogatásnak minősülő közszolgáltatással járó ellentételezést, vagy más 

előnyt. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a felhasználók által fizetett, a részükre nyújtott közszolgáltatás 

ellenértéke, illetve a távhőszolgáltatás csatlakozási díja nem minősül az Ön kormányzattól 

átengedett bevétel nek, így e díj bevétel nem minősül közszolgáltatással járó ellentételezésnek sem. 

9./ Felek rögzítik, hogyaközszolgáltatás ellátásához szükséges, meglévő távhőszolgáltatást biztosító 

létesítmények, berendezések a Közszolgáltató tulajdonát képezik. 

Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a KEOP támogatással megvalósuló beruházásokat saját 

nevében és javára végzi, és a beruházás eredményeként létrejövő eszközöket saját könyveiben 

aktiválja. 

Közszolgáltatási kötelezettség 

] 0./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató jelen szerződés szerinti közszolgáltatási 

kötelezettsége kizárólag a távhőszolgáltatási feladatokra terjed ki. 

l 1./ A közszolgáltatás ellátásnak részletes feltételeit és a Közszolgáltató kötelezettségeit a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVlll. tv . (továbbiakban Tszt.), az annak végrehajtásáról 

szóló I 57/2005.(VlIl. I 5.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet), illetve az annak 

mellékletét képező Távhőszolgáltatási Közüzem i szabályzat (továbbiakban: Tksz), a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2005. (X. 27.) számú és a 42/2005.(X.27). sz. 

önkormányzati rendeletei , a Közszolgáltató Üzletszabályzata, valamint a Magyar Energia Hivatal 

189/20 I 2. számú határozata határozza meg. 

12 ./ A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező 

távhőszolgáltatói működési engedély határozatlan időtaJ1amra szól. 
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A szerződő felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak abban, hogy 

közszolgáltató köteles legalább a KEOP pályázat keretében elnyert támogatással megvalósuló 

beruházással érintett, és a működési engedélyben meghatározott ellátási területen, a 

közszolgáltatást a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év 

végéig a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetni és fenntartani (a 

továbbiakban fenntartási időszak) . 

Az Önkormányzat vállalja, hogy ezen időtartam alatt a távhőszolgáltatási közszolgáltatási 

kötelezettségét a Közszolgáltatón keresztül látja el a Közszolgáltató működési engedélyében 

meghatározott területen . 

A szerződő felek megállapí~ák, hogy a Közszolgáltató által e szerződés alapján 

távhőszolgáltatással ellátandó terület megegyezik az e tevékenység végzésére jogosító és jelen 

szerződés mellékletét képező működési engedélyben meghatározott ellátási területtel. 

13 ./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha 

kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának 

időpontja után következett be. 

Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell , hogy tegyen annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 

szerződéses kötelezettségeit. 

Ha valamelyik Fél úgy véli , hogy olyan körülmények, különösen vis maior események fordultak 

elő , amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, 

megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha Önkormányzat 

írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

A közszolgáltatással járó ellentételezés kiszámítása, ellenőrzése és felülvizsgálatának feltételei 

14./ A szerződő felek rögzítik, hogy a KEOP pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés 

formájában megítélt beruházási támogatás kiszámítására a Határozat, valamint a KEOP pályázati 

felhívásban rögzítette k szerint került sor. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a KözszolgáItató részére a közszolgáltatással járó 

ellentételezésként az állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból 

bármilyen formában megítélt kedvezmény (támogatás) összes éves összege, a jelen támogatási 

konstrukcióban nyújtott támogatás éves összegével együtt sem éri el a 15 millió euró összeget. 

15 ./ KözszolgáItató kijelenti , hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás mellett, a - jelen 

szerződés 1. számú mellékletét képező - cégkivonata szerinti tevékenységeket is folyta~a . 

A KözszolgáItató kijelenti , hogy a Határozatnak történő megfelelés érdekében a közszolgáltatás 

költségeit és ráfordításait az egyéb tevékenységek költségeitől és ráfordításaitól elkülönítetten, a 

közszolgáltatással és az egyéb tevékenységekkel is összefüggő költségeket és ráfordításokat pedig 
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a számviteli politikájában meghatározott költségfelosztás és a számviteli szétválasztás szabályai 

szerint, a közszolgáltatásra eső mértékben vette figyelembe. 

A Közszolgáltató a közszolgáltatáson kívül eső tevékenységet köteles belső számvitelében 

elkülöníteni , a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó és a megosztással érintett eszközöket 

és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat köteles külön nyilvántartani. Minden eszközt és forrást, 

bevételt és ráfordítást a számviteli törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, 

egységes és következetes számviteli elszámolás alapján tart nyilván olyan módon, hogy az egyes 

tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen 

megállapítható legyen . 

16./ A Közszolgáltató a figyelembe vehető költségek körében, a pályázat keretében tervezett 

beruházás teljes bekerülési költségét figyelembe vette, az ésszerű nyereséget a pályázati 

felhívásban meghatározottak szerint, a közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített 6 %-os 

mérték alatt állapította meg oly módon, hogy figyelembe veszi a 2011. december 20-i 2012/21 /EU 

bizottsági határozat 5. cikkében foglaltakat is. 

Közszolgáltató a költségek fedezetéül a közszolgáItatásból származó teljes bevételt vette 

figyelembe. 

17./ A pályázati konstrukció keretében elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a 

Közszolgáltatónál jelentkező, egyéb, a projektet terhelő költségekkel csökkentett nettó 

megtakarítást, a Közszolgáltató köteles a lakossági távhőszolgáltatási díjat terhelő költségek 

megállapításánál csökkentő tényezőként figyelembe venni. E kötelezettségéről a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIIl. törvény VIl. fejezetében előírtak szerinti ár

megállapítási eljárásban a Közszolgáltató köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalt, illetve az Önkormányzatot tájékoztatni . 

A ténylegesen elért megtakarítás kiszámítására a KEOP pályázat ROE útmutatóban meghatározott 

számítási módszert kell alkalmazni. 

18./ A Közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától 

számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának változásairól a KEOP pályázati konstrukcióban 

illetékes Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás kötelező mellékiete a 

támogatással megvalósult beruházásokból származó költségmegtakarítás felhasználására 

vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló, a Magyar Energetikai és Közműszabályozás i Hivatal 

által kiadott igazolás. 

19./ A Közszolgáltató 

a) köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen szerződéssel vállalt közszolgáltatás 

folyamatosan, maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen, 

b) a közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb tevékenységből származó veszteséges gazdálkodásért 

teljes körű helytállással tartozik, a keletkezett veszteség a közszolgáltatás díját nem terhelheti, 
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c) köteles minden évre vonatkozóan részletes üzleti tervet készíteni , és az Önkormányzat részére a 

tervezett elfogadás előtt 30 nappal véleményezésre benyújtani, 

d) minden tárgyévet követő év május 30. napjáig köteles az előző évi gazdálkodásáról részletes 

beszámolót készíteni , amely a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató 

számviteli politikájában és/vagy Önköltség-számítási Szabályzatában meghatározottaknak 

megfelelően , elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, 

illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és 

ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes 

tevékenységek eredményét, 

e) köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a közszolgáltatás 

folyamatos és biztonságos ellátását biztosító üzemeltetését és karbantartását elvégezni , 

f) köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító létesítményekre, eszközökre, 

berendezésekre ésszerű vagyonbiztosítást kötni és fenntartani , 

g) a közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett káresemények 

esetén köteles a vagyonbiztosítás alapján kifizetett kártérítési összegeket a károsodott 

eszközök helyreállítására, illetve pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos 

üzemeltetése ez által ésszerűen helyreállítható, 

h) eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, óvadék, követelés biztosítására 

irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés vagy megállapodás, amelynek célja 

valamely személy kötelezettségeinek biztosítása), amely a közszolgáltatási kötelezettség 

teljesítését veszélyezteti , 

i) a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak megfelelően köteles gazdálkodási adatainak 

közzétételére. 

20./ A KözszolgáItató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot 

tájékoztatni 

- bármely olyan eseményről , amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti közszolgáltatás 

teljesítését, 

- a Közszolgáltató tevékenységével összefliggő környezetvédelmi jogszabályi előírások lényeges 

változásairól , 

- a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen szerződés módosítását teszik 

szükségessé. 

21 ./ A szerződő felek rögzítik, hogya távhő szolgáltatására vonatkozó árak (díj ak) megállapítására, és 

a kapcsolódó infornlációk nyilvánosságra hozatalára az Tszt. 57-57/E. §-aiban foglaltak az 

irányadók. 

22 ./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Tszt. 6.§ (2) bekezdése szerinti 

önkormányzati rendeletének tervezetét a felek előzetesen egyeztetik. 
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Az Önkonnányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében eljárva nem hoz 

olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert KEOP támogatás célját, vagy Közszolgáltató 

fenntartási időszak alatti kötelezettségeit veszélyezteti , vagy meghiúsítja. 

A túl kompenzáció elkerülése, visszafizetése 

23 ./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy, a jogszabályokban előírt hatás- és feladatkörüket 

túl nem lépve, teljes körű együttműködésre törekednek az esetleges túl kompenzáció elkerülése 

érdekében. 

24./ A szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az esetleges túl kompenzáció ellenőrizhetősége 

érdekében a projekt fenntartási időszaka alatt évente, legkésőbb az üzleti évet követő év június 15. 

napjáig a KEOP pályázati konstrukcióban illetékes Közreműködő Szervezet felé elszámol a 

közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel , költségekkel és eredménnyel, az üzleti 

évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a vállalkozás legfőbb szerve által jóváhagyott 

beszámoló benyújtásával. 

25 ./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet a fenntartási időszak alatt 

a KEOP pályázat eredményeként nyújtott ellentételezés kapcsán túl kompenzációt állapít meg, 

Közszolgáltatót a megállapított túl kompenzáció erejéig a támogatás visszafizetésének 

kötelezettsége terheli. 

III. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

26./ Jelen szerződés, aláírásának napján lép hatályba, és a felek azt a KEOP-5 .4.011 2-20 13-00 12 

projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5. naptári év végéig terjedő 

határozott időtartamra kötik. 

27 ./ A szerződő felek megállapítják, hogy - tekintettel arra, hogy azonos felek között csak egy 

közszolgáltatási szerződés lehet hatályban - jelen szerződés vonatkozik a KEOP 5.4.0 támogatási 

konstrukcióban korábban megvalósult beruházásokra is. 

28 ./ A szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést a fenntmtási időszak alatt csak akkor jogosultak 

módosítani , ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét 

sérti , és a szerződés módosításához a KEOP pályázati konstrukcióban illetékes Közreműködő 

Szervezet előzetesen írásban hozzáj áru It. 

29 ./ Jelen szerződés megszűnik: 

- a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 

- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszünésével, 

- a Közszolgáltató működési engedélyének visszavonásával , 

- rendkívüli felmondással. 
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30./ Jelen közszolgáltatási szerződést a szerződő fél a másik félhez írásban intézett nyilatkozat~a~1 
akkor mondhatja fel, ha a másik fél a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettseget 

neki felróhatóan, súlyosan megsértette, és ezt az írásbeli felszólítást követően sem orvosolt,a. , 

Ebben az esetben is csak akkor gyakorolható a rendkívüli felmondási jog, ha a kötelezettsegszeg
es 

olyan sú lyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása nem várható el - de a folyamatos ellátási 

kötelezettségre tekintettel kell lenni. 

N. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

31 ./ A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartóik az alább 

megjelöltek. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

postacíme: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l . 


telefax száma: 06-42-524-501 


e-maii címe:polgarmester@nyiregyhaza.hu 


kapcsolattartó neve: Dr. Kovács Ferenc polgármester 


akadályoztatása esetén: Kósa Tímea alpolgármester 


NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 

postacíme: 4400 Nyíregyháza Népkert u. 12. 


telefax száma: 06-42-314-585 


e-maii címe:titkarsag@nyirtavho.hu 


kapcsolattartó neve: Arday Balázs ügyvezető igazgató 


akadályoztatása esetén: Hajnal András gazdasági igazgató 


32 ./ A szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató nem áll sem csőd-, sem felszámolási-, sem 

végei számolási eljárás alatt. 

33./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott 

közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok, a Határozat, a 

Tszt. , a Kormányrendelet, a Ptk. , a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt 

források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. 

(Vl. 8.) NFM rendelet, va lamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

34./ Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen szerződésből 

eredő jogait engedményezni vagy a jelen szerződésbő l eredő jogait és kötelezettségeit átruházni. 

35./ A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra 

jutott va lamennyi infonnációt, adatot, a szerződésse l összefüggésben keletkezett dokumentumok 

mailto:c�me:titkarsag@nyirtavho.hu
mailto:c�me:polgarmester@nyiregyhaza.hu
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tartaImát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel , és csak 

azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok 

megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. 

36./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés egyes rendelkezései 

érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. 

Amennyiben az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződés nem értelmezhető , a szerződő felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezést gazdasági szempontból a lehető 

legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 

37./ A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek, vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

Ennek eredménytelensége esetén az ügyértéktől fuggően vagy a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a 

Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki . 

38./ A szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 

felhatalmazással rendelkeznek. 

39./ Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példánya Közszolgáltatót, 2 példány az 

Önkormányzatot illeti . 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag alá írták. 

l\TYIRTAVHO Kft.Nyíregyháza, 2014. február 20 . Ny~.·il';Y"':Z3., 
~- ",,,,,,,,,,~·w _• .... ~-

..............jj~~.....~..... ...:....... .. ... .. ..... 

Önkonnányzat képviseletében Közszol á ató képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc ~/ day Balázs 
polgánnester ügyvezető igazgató 
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