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1.

A Tavhészoloaltaté Tarsasae

1.1

A Gazdasigi Tirsasag legfontosabb adatai

A tarsasag cégneve:
A cég réviditett neve:

Varpalotai Kêzszolgltaté Nonprofit Korldtolt Felelêsségi
Tarsasdg
Vêrpalotai Kéz7szolgaltaté Nonprofit Kf.

Székhelye:

8100 Varpalota, Fehérvêri ut 7.

Telephelyei:

8100 Varpalota, Hétvezér u. 6. sz. alatti F&témui
8104 Inota, Készenléti lak6telepi Fitémd

Alapitéja:

Vêrpalota vêros OnkormAnyzata

Jogelêdje:

Vaêrpalotai Tavhêészolgaltate Kt.
8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.

Cégbejegyzés helye:

Veszprém

Cégbejegyzés idépontja:

2000. januar 10.

Cégbejegyzés szAma:

Cg. 19-09-505188

Mikêdési idétartama:

hatérozatlan

MGkédés megkezdése:

2000. januêr 10.
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Afarsasdg tivhészolgiltatassal kapcsolatos tevékenységi kêrei

A têrsasêg f6 tevékenysége: gézellêtês, légkondicionalds
Kapcsolédé tevékenység: villamos-energia termelés
A fotevékenységrél szélé engedélyek szima:
Tavh6szolgaltat6i miikodési engedély: a Magyar Energia Hivatal 60/2012. sz. hatêrozata, melyet az 1762/2013. sz. MEKH hatêrozat médositott.
Tavh6termeloi miikodési engedély: a Magyar Energia Hivatal 75/2006. sz. hat&rozata, melyet
a 163/2016. sz. MEKH hatérozat médositott.
Az engedélyek hatêrozatlan idêre szélnak.
A tarsasêg fenti f6tevékenységén kivili egyéb tevékenységi kêreit az Alapité Okirat tartalmazza.

1.3

Telephely adatok:
Varpalotai V4rosi Fitéma
8100 Varpalota, Hétvezër u. 6.
Inota, Készenléti lakdtelepi Fatémd
8104 Inota, Készenléti lak6telep

5

A tAvh6szolgaltaté a tavhêigények kielégitéséhez szukséges hêenergiët a Varpalotai vêrosi
fGtémiben és az Inota, Készenléti lak6telepi fitémiben Uzemeltetett kazAnokkal és gézmotorokkal biztositja.
14

Afarsasig szervezeti tagoz6dasa

A Varpalotai Kêézszolgéltaté Nonprofit Kt. tulajdonosi jogokat gyakorlê szerve Varpalota Vê-

ros Onkormanyzata.
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. élén egy fê vezetê tisztségviselê all, aki jogosult
az Ggyvezetéi cim haszndlatêra, és a jogszabalyok, illetve a tulajdonos 4ltal meghatérozott hataskêri keretek kêzêtt — Snalléan, egyéni felelêsséggel - irényitja a szervezet tevékenységét, az
Alapité Okiratban foglaltak szerint.
A Feligyelé Bizottsêg és a figgetlen kênyvvizsgalé lêtja el a têrsasdg gazdalkodsdnak és Ggyvezetésének az ellenbrzését.
1.5

Altalanos mikédési feltételek, keretek, ellatisi teriletek

A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. a hatêlyos jogszabalyok, a Tavhêszolgëltat6i Md-

kédési Engedély, az Alapité Okirat, a Szervezeti és Mikédési Szabalyzat és a jelen Uzletszabêlyzat dltal meghatêrozott feltételekkel és keretek kêz6tt mak6dik.
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. izletszabalyzata a helyi sajêtossêgok figyelembevételével szabêlyozza a tavhészolgéltatas mik6dését, és meghatêrozza a Tivhêszolgaltaté
kêtelezettségeit és jogait, szabélyozza a TAvhészolgéltaté és a Felhasznal6/Dijfizetê szerz6déses viszonydt, a mérés és elszAmolds rendjét, valamint a szolgéltaténak a felhasznalêval, a fogyaszt6védelmi hatosêggal és a felhasznalêk têrsadalmi érdekképviseleti szervezeteivel valé
egylittmuikêdését.
A Vêrpalotai Kézszolgéltaté Nonprofit Kf. tivhêtermelêi és tavhêészolgaltatasi mikédési terlete Varpalota kézigazgatasi teriletére terjed ki.
A varos tavyh6vel ellatott teriiletei:

VOVVYVYVVVYNVVNVVVV NV

Varpalota 1. kêrzet lakossdg:
Korompay u. 1-3-5-7-9-11-13-15., 2-6-8-12-14-18.
Fekete Gy. u. 1-3.
Gêrdonyi G. u. 34-36-38-40., 41.
Fehérvêri u. 2-4-6-8. .
Kossuth u. 1-3., 2-4.

Szabadsêg tér 6., 7.
Téêncsics u. 3-5-7-9-11-13-15-17., 23-29.
Szent Imre u. 2-4.
Jékai u. 11-13-17.

Arpad u. 2-4-6-8-., 12-14-16-18..
Honvéd u. 4-6-8-10., Honvéd u. 12-14.

Matyas kirêly u. 1-3-5-7-0-11-13-15-17-21-23-28-27., 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20.
Liliom u. 2-4-6-8-10-12.

Uilaky u. 1-3-8.
Rak6ezi u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36.,
13-15-17-19-21-23.
Bakony u. 8-10-12-14., 15-17-19-21., 16-18-20.

1-3-5-7-9-11-

VY
VY VY V

6
TAbormezê u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32.
Kêrmêcbanya u. 5-7-9-11-13-15., 26-28-30-3234-36
Erdédy P. T. u. 19-21-23-25-27-29., 38-40-42-44-46-48
Felséinkém u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17., 2-4-6-8-10-12.
Szabolcska u. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38., 31-33-3837-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-8S87-89-91-93-95-97-99-101-103.
Szent Istvan at 23-25-27.
Posta utca 8.

VY

VY

VYVYYVYVYVVVVVVNVNVVNVNVVNNVNV
VV

Koaiiletek:

Erdédy P. T. u. ABC Aruhéz
Kêrmêcb4nya u. Ban A. Altalinos Iskola, Ovoda, Bélcsêéde

Bakony u. Uzletsor
Matyés k. u. Ovoda, Bêlcséde

TAncsics u. Uzletsor
Vêrkerti Altalénos Iskola
Mêivelêdési Hz
Jékai u. Têjhêz

MArtirok u. Ovoda, Népj6léti Intézet
Mentééllomds
Szent Istvan u. Vêrosi Kényvtêr, Uzletek

Gérdonyi u. 41. Uzlet, Posta
Vir&gbolt
Elelmiszer Piac
Fehérvari u. 7. Vêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit KA.
Arpad u. ABC Aruhaz
Gardonyi u. Vêrosh4za
Szent 1. u. Nagy Gyula Galéria
MUuzeumkert
Faller SZKIT
Kossuth u. Zeneiskola
Honvéd u. Vêrosi Kérhaz
Fehé€rvêri u. Sportcsarnok, Oregek Otthona
T6-Coop iizlet
Fehérvari u. SPAR Aruh4z

Arpd u. Szolgaltatéhaz
Szent Imre u. Rendelêintézet
Tési at Vasêrhelyi Altalinos Iskola, Ovoda
Tési ut Ifjisêgi haz
Ady ABC

Inota, Készenléti lakotelep:
Készenléti ltp. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-21-22-258-26-27-28-29-30-39A0-42-43. s7. épiletek
Kiztiiletek:

P
P
”
”

Altalénos Iskola
Ovoda
a Tarsashêzakban muikêdé egyéb fogyaszték
Park Bafé

P
P
2.

Készenléti 41.épilet
Tehetségekért KA.

Foealom

megshatarozasok

Az izletszabalyzat alkalmazaséban irinyadé jogszabalyi hattér:
A tavh6szolgaltatêsrol sz6lé 2005. évi XVII. têrvény (a tovaAbbiakban: Tszt.)

A Tszt. végrehajtasérol sz6lé 157/2005. (VI. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Vhr.), valamint ennek 3. sz. mellékletét képezé Tavhêszolgaltatési Kézizemi Szabalyzat (a tovabbiakban:
Tksz.)
Vêrpalota Véros Onkorményzati Képviseld-testiletének 3/2015. (IT. 24.) sz. rendelete a tAvhêszolgaltatésrél (a tovabbiakban: Onk rend.)
zen jogszabêlyokbél kévetkezéen és azon télmenêéen a Felhasznalé és Tivhêszolgaltaté kêz6tti
jogviszonyban a kêvetkezé fogalmak is irinyadék:
Tdyhé
Az a hêenergia, amelyet a tavhêtermelê létesitménybêl héhordoz6 kêzeg (g6z, melegitett viz) alkalmazasval taAvhéêvezeték-halêzaton keresztil, izletszeri tevékenység keretében a felhasznéldsi helyre eljuttatnak.
Tadvhoszolgdltatds
Az a kézszolgaltatês, amely a felhasznélénak a taAvhêtermelë létesitménybdl tAvhêvezeték-halézaton keresztil, az engedélyes altal végzett, Gzletszerd tevékenység keretében
tOrténé h6ellêtasaval fitési, illetve egyéb hêhasznositasi célé energia-ellêtasAval valésul
meg.
Tdvhoszaolgdltatd
Az a gazdalkodé szervezet, amely meghatdrozott telepëlésen, vagy a telepilés meghatêrozott részén a tavhé uzletszerd szolgaltatésêra engedélyt kapott.
Lakossdgi felhaszndlé
A lakéépilet és a vegyes célra haszndlt épilet tulajdonosa, tulajdonosainak kêzéssége,
épiletrészenkénti hêmennyiségmérés esetén az egyes épiletrészek tulajdonosa,valamint a hitelszerzédésbél eredé kêtelezettségének eleget tenni nem tudé természetes személyek lakhatasénak biztositasêrél sz6lé térvény alapjén a Nemzeti Eszkézkezelê Zr.
&ltal megvasarolt lak6ingatlan bérlêje.
Egydb felhaszndlo
Nem lakês céljara hasznalt épilet, épitmény tulajdonosa, tulajdonosainak kêzéssége,
éptiletrészenkénti hêmennyiségmérés esetén az egyes épiletrészek tulajdonosa.
Kiilên kezelf intézmdny:
Egyéb felhasznalék kézil a kézponti kêltségvetési szerv, a kêzponti kêltségvetési szerv
kéltségvetési intézménye, a helyi #nkormanyzat, a helyi #nkormanyzat kêltségvetési
intézménye,

valamint a normativ 4llami timogatisban

részesilê, kézfeladatot elldt6,

nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgalé egyéb intézmény.

Dijfizeto
Epiletrészenkénti dijmegoszids esetén az épiletrésznek a kêzszolgaltatasi szerzédésben
megnevezett tulajdonosa, a têrvényben meghatêrozott esetekben az épilet, épitmény,
vagy az épiletrész bérlêje, hasznal6ja.
Szolgdltatdi hêk6zpont
T6bb épilet, vagy épitmény tAvhêvezeték-halêzat utjên têrténé hêellatasa céljabdl, az
ellatandé épileteken vagy épitményeken kivil, vagy azok egyikében elhelyezett, a hêhordozé kézeg fogadasara, #talakitasêra, mennyiségének szabalyozAsêra, elosztasêra és
mérésére szolgalé technolêgiai berendezés.
Felhaszndldi h6kêzpont
Egy épilet, vagy épitmény hêellêtésa céljaAbél a héhordozé kêzeg fogadésêra, Atalakitêsêra, mennyiségének szabélyozdsêra és mérésére szolgalê technolbgiai berendezés.
Csatlakozdsi pont
A szolgéltatoi és a felhasznéléi berendezés hatdréin, talélkozasi pontjan beëpitett elzar6
szerelvénynek a felhasznalé felé esê oldala, elzêrészerelvény hiëny4ban a felhasznalési
helyet magéba foglalé (épilet, épitmény, telek) tulajdoni hatra.
Front légtérfogat
Fitéttnek minésilé helyiségek térelhatêrolê szerkezetei altal befoglalt térfogat. A szolgaltatêsi dij alapjat képez6 fitêtt légtérfogat megallapitasanal az épiletek miszaki terveinek adatait kel! figyelembe venni az aldbbiak szerint: A fitêtt légtérfogatot a fatatt
helyiség alapterdletének és Alagos magassigdnak szorzataként kell meghatêrozni. A fitétt helyiség alapteriletének megallapitsénal a padlészint feletti egy méter magassêgban a belsê falsikok kéz6tt mért teriiletet, tovabb4 a beëpitett batorok dltal elfoglalt teraletrészt kell szAmitêsba venni. Az éléskamra (kamraszekrény), valamint a lak4s (helyiség) légterének kézmiivezetékeket védé burkolat mêgêtti része a fitott légtérfogat

megallapitêsénal nem vehetê szimitisba. A tAvh6ellêtasban részesillê lakas firdészobêjaban, a miiszaki tervben meghatêrozott hêmérsékletet a miszaki tervek alapjên kiegészité futessel (pl. villamos hêsugêrzé) biztositjak a laks f6tétt |égtérfogatanak meg-

Allapitasênal a kiegészité fitéssel ellêtott firdészoba |égtérfogatanak 60 Vo-at kell sz4mitAsba venni.
Fiat helyisdg:
Fitéttnek min6sdl az a helyiség, illetêleg k6zés hasznalatra szolgélé terilet, amelynek
akêr a légterében, akêr a térelhatêrolê szerkezetében olyan bekapcsolt (izemelê) hêleadé berendezés (radiëtor, légfavo, rejtett fitêtest stb.) van elhelyezve vagy a légtérben
szigeteletlen vezeték halad keresztil, amely az elêirt mértéké hêmérséklet biztositasêra
alkalmas.
FGtêttnek minésil a héleadé berendezéssel el nem létott helyiség is, ha hêleadé berendezéssel ellêtott olyan fGtétt helyiséggel kêzés légteri, amelynek hêéleadé berendezdse
e kêrilményre figyelemmel van méretezve, vagy funkciondlisan fiitést igényel és az
elêirt belsêé hêmérséklet biztositasat a miszaki tervezés soran a szomszédos fitatt helyiségek térelhatêrolé szerkezeteinek h6étbocsêté képessége alapjan vették figyelembe.
FGtêttnek minésil az a kêz6s haszndlatra szolgélé terilet is, amelynek elêirt belsê hêmérséklete, futése egészben vagy részben a szomszédos futêtt helyiségek hêleadé
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berendezései megfelelê méretezéssel a térelhatêrolê szerkezetek h6atbocsêté képességére figyelemmel van megoldva (zêrt lépeséh4z). Onk. rend. 29. $ 2)

Fiitési id6szak
Szeptember 15. és majus 15. napja kézêtti idêszak. A fitési idészakban a tAvhészolgaltat6nak rendelkezésre 4llêsi kételezettsége van, ezen belal a f6tési idényben fitési kêtelezettsége van.
Fiitési idény
A fitési idény oktober 15. és dprilis 15. kêz6tti idészak.
Koltsédemegosato:
A fitési kêltségmegoszté egy olyan eszkéz, amely a lakékéz6sségeket ahhoz segiti
hozzê, hogy a kéz6s fitési szimlat az egyes lakésok tényleges fogyasztisai arinyaban
oszthassak fel. A fatési kéltségmegoszté tehat nem hêfogyasztasmér, Snmag4ban ennek alapjan nem lehet hêmennyiséget mérni és elszémolni.
A fogalmak teljes kêrben részletezett meghatêrozdsat a Tszt. tartalmazza.
3.

A tavhoszoloalfatas ar- és dijtétel rendszere

A lakossêgi felhasznalênak és a ktilên kezelt intézménynek nyujtott tavhészolgaltatas (fatés
és hasznalati melegviz) dijêt — mint legmagasabb hat6ségi arat (a tovAbbiakban egyitt: hatéségi ar) — a hatésagi dr szerkezetét és alkalmazdsi feltételeit a Magyar Energetikai és KézZmuiszabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) javaslatinak figyelembevételdvel a miniszter
rendeletben allapitja meg. (Tszt. 57/D. $ (1) bekezdés)
TAvh6szolgaltatêsi timogatêsban részesilhet a Tszt. felhatalmazêsa alapjan kiadott miniszteri

rendeletben meghatêrozottaknak megfelelé tivh6észolgaltaté és kilên kezelt intézmény. (Tsz.
STE. $)
A tAvh6szolgaltat6 altal a lakosségi felhasznal6val vagy kilên kezelt intézménnyel kêtêtt kêzszolgaltatêsi szerzédésben a hat6sêgi Arnal magasabb arat érvényesen kikétni nem lehet.
A hat6ségi Arnak a kêzszolgaltatêsi szerzédés megkêtése utin bekêvetkezë valtozdsa esetén
a megvaltozott hatésgi dr az érvényes kêzszolgaltatisi szerz6dés részévé valik, a felek azonban az Ly artol lefelé - kêz6s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hatésêgi Armegallapitêssal kapcsolatos eljérési szabalyokrél a Tszt. 57/D, E, F $-ai rendelkeznek.

Az egydb felhasznalé/dijfizet6, tovabbd4 a lakossêgi, de nem haztartêsi célu felhasznalé/dijfizet6
célu
ének
zben
dêtt

3.1

altal fizetendé tAvhészolgaltatêsi dijakat a TAvhészolgéltaté hatêrozza meg. Az egyéb
felhasznalék médositott dijtételeit tavhészolgaltaté az nkormanyzat képviselê-testilettajékoztatêsképpen bemutatja. A Tavhészolgaltaté az j dijakat az drvaltozast megelêa helyi informaêciés kiadvanyban, hirdetményben, valamint a sajat honlapjên és a kikilszamlalevélben kêteles kêzzétenni.

A tivhêszolgalfatasi csatlakozasi di] megallapitasanak szabalyai

A taAvh6szolgaltatas csatlakozasi dijanak mértékét Varpalota Vêros Képviselê-testilete rendeletben allapitja meg.
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A tivhészolgaltatis csatlakozdsi dijanak megvaltoztatasat a tavh6észolgéltaté kezdeményezi
biztositva a kêltségek dtléthatosêgat, valamint a kiadésok és bevételek 6sszhangjat. A csatlakoz4si dif megvaltoztatêsa irénti kérelmet a Hivatalhoz kell benyfjtani, aki 30 napon belël
hatérozattal dént a dijak megallapitdsa irinti kezdeményezésrêl.

A helyi #nkormanyzat a tAvhé csatlakozasi dijat a Hivatal hatérozataban foglalt tartalommal
kêteles megallapitani. A tavhészolgaltatis csatlakozési dijêt a helyi #nkormanyzat Ggy is meghatêrozhatja, hogy az alacsonyabb legyen, mint a tivhêszolgéltaté kezdeményezésében foglaltak alkalmazasêval érvényesitendé &r. Amennyiben a Hivatal a kezdeményezéstél szémitott
30 napon belil nem hoz hatdrozatot, tgy az #nkormanyzat a helyi tivhêszolgaltatas dijtételeit
a kezdeményezéssel azonos tartalommal fogadhatja el.
A bejelentett ui vagy névekvé tivhêigény kielégitésére és a fizetendé csatlakozasi dij 6sszegére az igénybejelentének és a tAvhészolgaltat6nak egymassal kilên szerzédést kell kêtmie.
A csatlakoz4si dijra vonatkozé szerzédés |ényeges tartalmi elemei:
a tAvh6szolgaltaté cégneve, székhelye, cégazonositê adatai;
az igénybejelentê és a felhasznalé megnevezése, cime, személyazonositê adatai;
a felhasznaldsi hely cime és helyrajzi szAma:
a tavh6ellatis moédja és a hêmennyiségmérés helye;
a csatlakozasi dij ésszege, fizetésének modja és hatarideje;
a szolgaltat6i rendszer létesitése, 4talakitasa befejezésének hatêrideje;
hêteljesitmény lekêtésre vonatkozo felhasznal6i igény;
a kêzszolgaltatêsi szerz6dés megkêtését6l valé eldllês esetére irinyadé eljards, valamint a Vhr-ben foglalt adatok.
A csatlakozêsi pont helyét a tivhészolgaltaté a miszaki elêirêsok, az érvényes jogszabalyok,
valamint a taAvhêrendszer adottsêgainak figyelembe vételével hatêrozza meg.

3.2

A tAvhêszolgaltatis dijtételei
A felhasznalénak a tAvhészolgaltatasért:
e Titési alapdijat, illetve teljesitménydijat
e fitésihédijat
e haszndlati melegviz alapdijat
e hasznalati melegviz hédijat
kell fizetnie.

32.1. Alapdij
A tavhszolgaltatês alapdija, illetve teljesitménydija a tizelêanyag kêltségén kivili 6sszes
olyan kêltség és raforditas fedezete, mely a tivhészolgaltatêi és tavh6termelêi tevékenység
€rdekében meriil fel. Az alapdij, illetve teljesitménydij a tévhêszolgaltatês folyamatos igénybevételének lehetêségéért és a tAvhészolgaltatis igénybevételéért fizetendé egy légkébméterre, illetve 1 kW-egységre megallapitoft éves dij, melyet minden felhasznalé V12-ed részben, havonta fizet.
A lakossagi célu felhasznalé a hasznalatAban lévé fitêtt helyiségek légtérfogata uidn fizet

alapdijat, melynek mértéke: FU/lm/év.
A kilén kezelt intézmény és az egyéb felhasznalé az éltala hasznalt helyiségek légtérfogata
(FV/lm/év), vagy a tAvhészolgdltatéval kêtëtt szerzZédésben meghatêrozott legnagyobb

1
h6teljesitmény (FUkW/év) utên fizet alapdijat. A lekêtêtt hêteljesitményt a kézszolgaltatasi
szerz6désben kell meghatdrozni.

A teljesitmény lekêtési di] az éllandé héêfelhasznaldstol figgetlen kêltségek és raforditAsok
Gsszegének egységnyi vêrosi teljesitményre vonatkoztatott része. Nagysdgrendben nem kilênil el az el6zé dijtételektêl, de nem engedi meg a Felhasznalé teljesitmény normajénak tallépését t6bbletdij elszimolêsa nélkul. Tallépése az Onk rend. 16. $ (3) pontja szerinti poétdijfi7etési kêtelezettséggel jar.
A Szolgaltaté bêarmikor jogosult az igénybe vett hêteljesitményt ellenêrizni.
32.2. A hêdij
A hêdij a felhaszndlé altal vételezett (felhasznalt) és mérés szerint meghatarozott hêmennyiség (GJ) és a hédij egységar (FU/GJ) szorzataként megdllapitott érték.
A Tszt. 43. $ (3) bekezdése tovêbbê az Onk rend. elêirja, hogy a tivhêszolgaltaté kêteles a
futési céla és a melegviz-készités céljabdl felhasznalt héimennyiséget kilên meghatêrozni és
szêmlézni.
3.2.3. TAvhêszolgaltatissal kapcsolatos egyéb dijak:
e

Viz- és csatornadij:
A hasznêlati melegviz el6allitaséhoz felhasznalt hal6ézati hidegviz dija a Bakonykarszt
Zrt. vizszolgaltaté hatalyos dijai alapjên, csatorna-hasznalattal egyutt kerëil megallapitêsra. A Tavh6szolgaltaté a felmelegitéshez sziikséges ivOvizet a sajat nevén nyilvantartott mér6érêkon keresztiil biztositja. A részére kiszamlazott melegvizfelhasznalds
utdni viz- és csatornadijat a tévhészolgaltaté a felhasznalék felé kézvetitett szolgaltatasként tovabb szamlAzza.

e

Potdij:
A felhasznél6 vagy a dijfizeté az Onk.rend.-ben meghatArozott mértéké potdijat kêteles
fizetni, ha:
o alekêtêtt csucsteljesitmény alapjên alapdijat fizeté felhasznalê a szerz6désben
lekêtétt hêteljesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idétartamon keresz-

tal tall€pi, (OK. rendelet 16. $/
o a'Tszt. 49. $ (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabélyozott szerz6désszegést vagy egyéb médon szabalytalan vételezést valésit meg. /Onk. rend.

16.8.5)

e

Dijvisszatérités:
A taAvh6szolgaltaté kêteles a felhasznalé, vagy dijfizeté részére a szerzédésben
meghatêrozott alapdfj — szineteltetés idétartamaval ardnyos részét — visszatériteni, ha felrohaté magatartêsa folytan a tévhészolgaltatas megszinik, vagy azta
Tszt. 40-41. $-okban foglaltakon tulmenéen szinetelteti vagy korlêtozza.

e

Kêitbér:
A szerz6désszegéssel érintett szolgaltatês dija utên jêr, napi kêtbér mértéke a
napi alapdij 1,5-szerese.

e

Az épiletek szekunder rendszerein végzett munkak dijtételei:
o Az épileteken belili fitési rendszereken végzendé munkakra vonatkozé munkavallalêsi feltételeket az Uzletszabalyzat 8. sz. melléklete tartalmazza.
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o

A fitési rendszer leëiritésének, visszatêltésének,

valamint Iégtelenitésének a

kéz7zéteszi.

d.
4.1

A szolealtatott tAvhé ellenértékének elszimoldsa
Mérés

4.1.1.

Hêmennyiségmérés - Mérési helyek:

A fogyasztott fitési héenergia elszAimoldsa minden felhasznal6i kêrben hiteles mérés alapjin
têrténik.
e

Tavhêszolgaltato a szolgaltatott tivhé mennyiségét a felhasznal6i hêk6zpontban,
vagy a szolgéltatéi hêkézpontban és a h6éfogadé 4lloméson kêteles mérni és elszéAmolni.

e

A szolgaltatéi hékézpontokhoz kapcsolt fogyasztêsi helyek fitési felhasznaldsaênak mérése szekunder oldalon az épilet hêfogad6jêban térténik.

e

A sajêt hêkézponttal rendelkezê felhasznalok mérése térténhet:
o ah6atalakitis és melegvizkészités elêtt a primer oldali fitékërben,
Oo szekunder oldalon az épilet hêfogadéjaban

e

Felhasznalt tivhêé mennyisége — a TAvhêszolgaltat6val têrtént egyeztetést kêvetoen - épiletrészenként (pl. lakésonként) is mérhetê és elszimolhat6, ha a Felhasznalok a têvhé mennyiségének hiteles mérésére alkalmas mérbeszkéz felszerelését, valamint a felhasznal6i berendezés ehhez szukséges Atalakitasat sajat kêltségiikên, az épilet valamennyi épiletrészében megvalêsitjak, és a hiteles mérés
feltételeit folyamatosan biztositjak. Ellenkezé esetben, ha a lak6kézésség mashogy nem hatêroz, az elszimolês modja légkébméter ardnyos.
Az épiletrészenként felszerelt hémennyiségmérék a hêkézponti, vagy héêfogadéi méré
kêltségmegoszté mérêi. A szolgaltatott tivhé elszaAmoldsanak alapja - egyéb megdllapodés hiênyëban - a hêkézpontban mért hêmennyiség.
4.1.2 Hasznalati melegviz mêrése:

A hasznélati melegvizmérê készilékek a kifolyasi pontokon vannak elhelyezve. A melegviz
egyedi mérésére a taAvhêszolgéltat6val egyeztetett médon épiletrészenként van lehetéség.
Ha a szolgaltatott, illetve vételezett hasznalati melegviz célé hêmennyiséget a tavhészolgaltaté a hêfogadé 4lloméson, hêkézpontban elhelyezett hiteles hêmennyiségmérével méri és a
mért homennyiséget épiletrészenként az egyes dijfizeték részére szAmlAzza, az épiletrészekben felszerelt vizfogyasztasmér6k kéltségoszté szerepet taltenek be.
A melegviz egyedi mérésének megvalêsftisa nem tartozik a tivhêszolgaltaté kêtelezettségei
kézé, annak kêltsége a felhasznal6t, dijfizetêt terheli. A kiépitést és annak dokumentlt &tvételét kêvet6en Gizemeltetésiik, karbantartisuk és hitelesittetésik tavhêszolgaltat6i kêtelezettséget és kêltségviseldst jelent.
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Atalanymennyiséget kell elszimolni hasznélati melegviz szolgaltatis esetén, ha a lak4s nem
rendelkezik elszimoldsra alkalmas vizmér6vel, annak zêrjegye sériilt, a méré hibas, vagy beépitése nem szabalyos, tovabb4 a tavleolvasêst elêsegitê ridi6fej eltêvolitêsra kerdlt.
Az dtaliny mennyiséget lakasnagysêg szerint az Onk.rend. 1. sz. melléklete hatêrozza meg.
A hasznélati melegviz-készités céljêra felhasznalt hémennyiség felhasznêlénkénti meghatarozésa az egyes hékézpontokban 1 m? kézmives ivoviz felmelegitéséhez szuikséges hémenynyiség, illetéleg a tavhêszolgaltaténal 1 m? kêzmives ivéviz felmelegitéséhez atlagosan sziikséges hêmennyiség és a mérééran mért viz m* szorzata alapjên têrténik.
Az atlagosan szikséges hémennyiség mértékét az Onk.rend. 13. $ (2) bekezdése tartalmazza.
42

Az elszAimolis alapjit képezé mérdk leolvasdsa

4.2.1. HOmennyiségmérdék leolvasdsa

A h6kézponti, valamint a hêfogadékban elhelyezett hêmennyiségmérék a tAvhêszolgaltaté
tulajdonaban vannak, azokat a sajt kêltségén létesiti, Gzemelteti, hitelesitteti. A hêmennyiségmérbket a hêszolgaltaté havonta olvassa le, mely a szaml4zas alapja. Ezek a széAmldlé allêsok, valamint a kilénbségtik alapjin szZamolt hêmennyiség szerepelhet az elkészitett szémékon.
A szolgêltatoi hékézpontbél elldtott lakossêgi és egyéb cél4 felhasznalêk fitési hêenergia elszAmolêsa havonta têrténik, az épiletek hêfogadéiban felszerelt hitelesitett hémennyiség-mérOknek a hénap utolsê 5 napjaban leolvasott szémlalé 4llêsa alapjan.
Felhasznaléi hêkézponttal rendelkezê egyéb célé felhasznalék hêenergia elszAmoldsa havonta
têrténik a h6kézpont primerkêri hitelesitett hémennyiség-méréjének a hénap utolsé 5 napjdban leolvasott szamlélé alldsa alapjên.
4.2.2. Hasznalati melegvizmérdk leolvasisa
A hasznélati melegvizorék leolvasêsa mindig az elszéimoldsi idészak utolsé dekadjaban têrténhet. A leolvasêsokat 4 havonta kell elvégezni aprilis, augusztus és december hênapok mésodik felében.
A melegviz6rak leolvassa têrténhet a szolgaltat6é képviselêje részérdl, és a felhaszndl6 részér6l. A felhasznalé az altala leolvasott széAmlélé alléist bejelentheti személyesen, e-mailben,
vagy a tavhêszolgaltaté www.vpkozuzem.hu honlapjan keresztil, valamint a 88 592-110-es
telefonszAmon.
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A fogyasztis megallapitasa méretlen idészakban

4.31. Fitési céla hêfelhaszndlis esetén

Méretlen idészak a hémennyiségméré meghib4sodésa miatt fordulhat elê. Ezen idétartam
alatt a szolgaltatott, illetve a vételezett tivhé mennyiségét — egyéb megallapod&s hiinydban —
az el6z6 év azonos idészakéban mért hêmennyiség azonos szolgaltatêsi, illetve vételezési kêralményekre têrténé korrekei6javal kell meghatêrozni. Nyen idészak hiënydban a meghib4sodas elharitasat kévetê, vagy a meghibasodas idêpontjêt megelêzê, legalébb egy hénap hêfelhasznélêsa képezi a korrekcié alapjat. (Tksz. 23.1.)
4.3.2. Hasznalati melegviz esetén
Mêéretlen idészak a vizméré meghibasodésa miatt fordulhat elê.
Ezen id6tartam alatt a szolgaltatott, valamint vételezett melegviz mennyiségét az el676 elszémolasi idészak atlagfelhasznaldsat alapul véve kel] idéarAnyosan meghatêrozni.
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Amennyiben az épiletrészekben felszerelt vizfogyasztasmér6k kéltségoszté szerepet téltenek
be és a felhasznalé, a dfjfizeté, vagy a felhasznalé képviselêje az egyedi melegviz-mérék mérési adatait hatêridêre nem adja meg, uigy a szétosztAshoz a taAvhészolgéltaté a felhasznalok és
a dijfizeték el6zé elszAmoldsi idészakra vonatkoz6 atlagfogyasztasêt veszi figyelembe.
A mérési adatok kêvetkezé elszimoldskor têrténé bejelentése esetén a tAvhêszolgaltaté a
tényleges fogyasztas alapjan a felhasznal6val, dijfizetével elszAmol.
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Aszolgsltatott tavhé dijénak elszimoldsa

4.4.1. Felhasznaléi hékézponttal rendelkezë felhasznalé esetén

Felhasznaléi hékézpont esetén a felhasznalé a kézszolgaltatêsi szerz6désben lekêtêtt teljesitmény alapjên szAmitott alapdij V12-ed részét a têrgyh6ban fizeti meg. A hêenergia elszêmolêsa havonta têrténik a hêkézpont elszéimoldsi hémennyiségméréjének a hénap utolsê 5 napjaAban leolvasott széaml4lé allésa alapjan.
4.4.2. Szolgaltatéi héikëzpont esetén
A tAvh6szolgaltaté tulajdondban, kezelésében lévé szolgaltat6i hêkézpont esetén a felhasznal6/dijfizeté a kézszolgaltatêsi szerz6désben rêgzitett fitott légtérfogat szerinti alapdij V12ed részét a targyhénapban fizeti meg.
Az egyes épiletrészek arinyos héfogyasztasénak megallapitasa az alabbiak szerint trténhet:
a)

Légtérfogatarinyos elszAmolds

A fitési hêenergia elszAmoldsa légtérfogat arinyos elosztês esetén havonta têrténik, az
épiletek hêfogadéiban felszerelt hêmennyiségméréknek a hénap utolsê 5 napjêban leolvasott szaAmlalé 4llésa alapjan.
b)

Kêlfségoszték szerinti elszimolds

Szolgéltatéi hêkézpontbol ellêtott fogyasztok fitési hêenergia elszémoldsa fogyasztésaranyos kêltségoszts esetén évente egyszer, a fitési idészak befejezése uidn legkésêbb

az augusztusi szAmlakban térténik. A kêzbensê idészakban a tAvhészolgaltaté részszamlêz&sos moédszert alkalmaz. A részszAmlakban meghatêrozott hêenergia mennyiség, az
el6z6 fitési idényben felhasznalt egyéni hêmennyiségek kêltségosztokon mért aranya-

inak megfeleléen keril meghatarozdsra. Nyen idészak hiinyaban a részfizetés mértéke a
légtérfogat arAnydban keril megallapitasra.

Kêltségoszt6s haztartêsi célu felhasznaléknal a kêltségosztast a felhasznal6i kêz6sséggel
szerz6dêtt vallalkoz6 végzi el, amit a kézés képviselêvel têrtént egyeztetés utin megkild
a tAvh6szolgaltaté részére.
4.4.3 Haszndlati melegviz
Szolgaltatév/felhasznaléi hékézpont esetén a felhasznalê/dijfizetê a vizfelmelegitési alapdij
1/12-ed részét a targyh6éban fizeti meg. A hasznalati melegviz készitésére forditott hêmeny-

nyiség h6dijt, (tovébbiakban: HMV vizfelmelegitési dij) a felhasznal6/dijfizeté az alébbiak
szerint fizeti meg:
—

Ha a felhasznalê/dijfizeté egyedi melegviz mérével rendelkezik, akkor a melegviz
fogyasztês elszAmoldsa a mért mennyiség (m*) alapjén 4 havonta, az éprilis, augusztus
és december hénapokban leolvasott 6radlldsok alapjan têrténik. Két elszAmoldsi idêszak k6zêtt a felhasznal6/dijfizeté havonként a 4 havi fogyasztês atlaga alapjên rész-

fizetést teljesit. Az elszAmoldsi idészakban részfizetésként megfizetett és a mért fogyasztas szerinti tényleges HMV vizfelmelegitési dij kulênbêzetét a TAvhêészolgaltaté
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az, elszAmoldsi idêszakot kêveté honap szAmléiban jévairja, vagy pêétterhelésként kiszAmlazza.

5.
5.1

—

Szolgaltaté a fogyaszté felé têrténé kilén bejelentés nélktil jogosult a melegviz szolgaltatês hék6zponti elszAmoldsénak alkalmazAsêra. Ebben az esetben az. elszAmolds
nem a felhasznalt melegviz, hanem a hék6zponti 6sszes és a fités 6sszes mennyiségének kilénbêzetén alapszik. Az egyes épiletrészekben felszerelt melegvizviz6rak a
kéltségmegosztast szolgéljak.

—

Ha a felhasznal6/dijfizeté egyedi melegviz-mérével nem rendelkezik, akkor a havi
HMV vizfelmelegitési di] megéllapitasakor a vonatkozé énkormanyzati rendelet elêirêsa szerint meghatrozott vizmennyiséget kell figyelembe venni.

—

Amennyiben a felhasznal6/dfjfizeté tavleolvashaté melegviz mérêvel rendelkezik,
akkor a tivhészolgaltaté jogosult a melegviz fogyasztêst havonta, az elêzé hénap végén leolvasott 6raallasok alapjan elszimolni.

—

A hasznalati melegviz el6allitAsahoz felhasznalt hal6zati hidegviz dijanak elszAmolésa a vizszolgaltaté Bakonykarszt Zrt. hatêlyos dijai alapjan, csatorna-hasznélattal
egyltt trténik.

Szamlazas
A szAmlazds rendje
SziAmlaadasi kêtelezettség:
A tavhêszolgaltatês, mint folyamatos szolgéltatês jellegébêl kêvetkez6en havi rendszerességgel minden hénapban a szAmlékra vonatkozé jogszabalyi elêirêsok betartasaval fogyasztêsi helyenként egy széAmla kerëil elkészitésre és kibocsatasra.
Az elszAmoléskor az elszAmolési idészak a szimlin az érintett hénapok feltintetésével
jelenik meg.
A szamla lakossagi és egyéb felhasznaloként, dijfizet6ként egységes, tartalma az igénybevett szolgaltatasok szerint:
e Fitésicéla kéltségek,
e Vizfelmelegitési célé kéltségek,
e Vizikêzmi-szolgaltatasi dijak,
figgvénye,
A szAmla a jogszabalyokban elêirt kêtelezé tartalmi kêvetelményein talmenéen a
oe fitési céla kêltségek esetében tartalmazza az alapdijat, melyet a fogyaszté a fit6tt helyiség Im'-e, vagy a szerzédêtt legnagyobb teljesitmény utén, 1/12 részben,
havonta fizet, valamint a fitési hêdijat.
Kêltségosztés elszimolds esetén a fitési hédij elszéAmolé sorai tartalmazzak az
idészak tényleges hêfelhasznaldsénak mennyiségét és dijét, valamint az idészak
részszAmléiban kiszAmlAzott mennyiségek és dijak visszavondsat.
Légkibméteres elszAmolas esetén az érintett fogyasztési helyekre a havonta fizetendé hédijak mennyisége az épilet tényleges, elézé havi mért hêfelhasznaldsênak a felhasznaldsi helyek fitStt légtérfogata arinyAban têrténd felosztas alapjan keril szaimlazasra.
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A fitési hédij elszimoldsa a légtérfogat aranyos felosztds esetében a felhasznalé
egyedi irêsos kérelmére térténhet oly médon, hogy a fitêtt légtérfogat és a fajlagos fGitési hêszuikséglet szorzata alapjin képzett részteljesitéseket 12 hénapon keresztiil fizeti. A TAvhészolgéltaté a tényleges és a részfizetésként megfizetett futési hédi] kulénbêzetével évente egyszer a szeptember 30-i hêmennyiségméré
éllasok alapjên a dijfizeték felé elszAmol. (A kilênbêzetet visszafizeti, vagy beszedi.)
e

ee

Amelegviz alapdij éves dij, melyet a fogyaszté a fGitétt helyiség Im?-e utén, 1/12
részben havonta fizet. A melegviz hêdij elszAmolé sorai tartalmazzAk az idêszak
tényleges melegviz felhasznalêsénak hêmennyiségét és dijat, valamint az idészak
részszAmlaiban kiszAmlêzott hêmennyiségek és dijak visszavondsêt. Itt szerepel
a têrgyhavi melegviz hêédij eléleg, mely az elszAmolt idészak étlagos havi menynyisége alapjan keril meghatêrozasra.

Avizik6zmi szolgsltatisi dijak tartalmazzik a melegviz készitéshez felhasznalt
hidegviz dijat viz- és csatornadijjal. A kézvetitett szolgéltatas ra megegyezik a
vizszolgaltaté Bakonykarszt Zrt. viz- és csatornadijêval.

A szimlaik kézbesitése:

A tavh6szolgaltaté kêteles a tirgyhavi alapdijakat és a têrgyhavi részteljesitéseket vagy a
részteljesitéseket és elszAimoldsokat tartalmazo széimlak felhasznal6 részére tSrténd eljuttatasarél oly médon gondoskodni, hogy a széimla kiegyenlitésére a felhasznalênak, difizetének a kézhezvételtél szAmitva legalêbb 15 nap rendelkezésére dlljon.
A szAmlaban felszémitott AFA mértékét a mindenkor hatélyos AFA-tryény tartalmazza.

A tavhszolgéltaté a havi szZamldkat a felhasznal6, dijfizeté 4ltal bejelentett levelezési
cimre kézbesiti, amely eltérhet a felhasznaldsi, dijfizetési hely cimétêl.
A szamlakat fizetési hatêridêig ki kell egyenliteni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi
kamat, jogi eljérés esetén jêrulékos kêltségek kerilnek felszAmitsra.
A kibocsatott szimla lehet:
e
alapdij szimla,
e
részszAmla,
e

elszAmolé szAmla,

e

helyesbité széimla:( helyesbitést igazolé dokumentum bemutatêst kêvetë 15 munkanapon belê),
storné szAmla: (storn6zêst igazolê dokumentum bemutatisêt kêveté 5 munkanap.)

e

Ha az elsz&molês eredményeként a felhasznalé vagy a dijfizeté foly6szêmléjén talfizetés
mutatkozik, a felhasznalé, vagy a dijfizeté eltéré kérésének hiënydban, a taAvhêszolgaltaté
a.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjAban meghatêrozotf mindenkori értéket meg nem haladé
Gsszeg esetében a dijfizetêt megilletê 6sszeget a felhasznalé vagy a dijfizeté kêvelkezé szaAmlêjéban szamolja el,
b.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjéban meghatêrozott mindenkori értéket meghaladé &sszeg
esetében a dijfizeté fizetési médja szerinti médon a szAmla kibocsatasêtél szaAmitott 8
napon belil kêteles a felhasznalonak vagy a dijfizetének visszafizetni.
Tarsasêgunk a tGrvényi elêirêsoknak megfelelve biztositja a felhasznal6 és a dijfizetê
szAmara az elektronikus szaml4zas lehetéségét. Elektronikus széiml4zés esetén a szamla
tartalma és fogyasztési adatokrél valé têjékoztatasi kêtelezettség megegyezik a

17

nyomtatott szamla tartalmaval és a nyomtatott szimla esetében elêirt tajékoztatisi kête-

lezettséggel. Igénylésére a honlapunkon talalhaté elektronikus Ggyfélportélon têrténé re-

gisztrêciët kévetêen kerilhet sor.
5.2

Adatmdédositis

A felhasznélê személyében bekêvetkezett vêltozdst a régi és az Gj felhasznalé irésban, az
Ugyféëlszolgalat altal biztositott disfizetê valtozas bejelenté nyomtatvinyon kêteles a tévh6szolgaltaténak a felhasznalé személyében bekêvetkezett valtozéstél szamitott 15 napon
belal bejelenteni. 4 ,, dijfizeté vdltozds bejelenté” nyomtatvdny jelen Uzletszabdlyzat 1.
sz. mellékletét képezi.

A vêltozs bejelentésének minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely egyrészt a felhasznalék azonositêsat egyértelmivé teszi, mAsrészt a tavhészolgaltatês sztikséges elszamolasat lehetêvé teszi, tovabba a szerzédés tervezet elkészitésére alkalmas.

A tavhoszolgéltaté a fentiek szerinti valtozês bejelentését kéveté 15 napon belil kêteles
az uj felhasznal6 részére a kêzszolgaltatêsi szerzédés megkêtésére irasban ajénlatot tenni.
A dijfizeté személyében bekêvetkezett valtozdst a régi és 4 dijfizeté — a felhasznal6 kép-

viselêjének egyideji értesitése mellett — irésban kêteles a dijfizeté személyében bekêvet-

kezett valtozdstol szAmitott 15 napon belël — a tivhêszolgaltaténal, a tAvhêszolgaltat6
altal rendszeresitett médon és forméban — bejelenteni. Ekkor a tévhêszolgaltaté a tényleges dijfizeté valtozés napjênak megfelelêen szerepelteti a valtozêst nyilvantartasaiban.
Amennyiben a valtozds bejelentés ideje a tényleges dijfizetê valtozds idejét 15 nappal
meghaladja, akkor a tivhészolgéltaté a bejelentés napjét tekinti a dijfizeté valtozs napjanak és ezzel a nappal szerepelteti a vêltozést nyilvéntartAsaiban.
A tavhészolgaltaté a felhasznalé vagy dijfizeté személyében bekêvetkezett vltozs igazolêsêhoz az adatmédositêsi kérelem benytjtiséhoz jogosult a tulajdonvaltozds igazolêsêra alkalmas okirat bemutatdsêt igényelni. Az alébbi dokumentumokat fogadja el:

e

e
e

e
e

A tulajdonjog megszerzését, megszlinését igazolé okirat (adés-vételi szerz6dés, csereszerz6dés, ajindékozdsi szerzédés, eltartési szerzédés, jogerês hagyaték Atadé végzés, halotti anyakênyvi kivonat),
(igyved altal ellenjegyzett tulajdonjogrél lemondé nyilatkozat/bejegyzési engedély,
30 napn4l nem régebbi tulajdoni lap,

bérlêvltozis esetén a bérlê kijelêlé hatarozat, bérleti szerzédés, birtokba adasi jegyZ6kênyv,
cégre(nem természetes személyre) têrténé szerzédés, szamlAz4s Atvezetéséhez szukseg van 30 napnal nem régebbi cégkivonatra és az eljêré képviselê alêirêsi cimpeéldényêra is.

A tavh6szolgéltaté jogosult a nyilvantartisdban szereplê dijfizetê, vagy az érintett fogyasztési hely éltala ismert tulajdonosdval szemben érvényesiteni a tivhêszolgsltatas dijat, ha a felhasznal6, vagy a dijfizeté vêltozas bejelentése nem têrtént meg, ha a valtozAsbejelentésbêl nem allapithaté meg egyërtelmiien az Gj dijfizetésre kêtelezett, az ingatlant
jogcim nélkil hasznéljak, vagy hiënyoznak a valtozds idépontjdig igénybe vett szolgéltatas elszAmolasahoz szikséges adatok, illetve a hiënyp6tlêsra felsz6litott fé (felek) az abban foglalt hatêridêig nem tesz (tesznek) eleget.
Az épulet, épitmény, Epaletrész tulajdonosa és a bérlê, vagy a felhasznalé egyuittes kérelmére a tAvhêszolgaltaté -— az dltala rendszeresitett médon @és form4ban — a
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tavhêszolgaltatêsi dijat kêzvetlenil a bérlê, vagy a hasznalé részére szAmlézza. A tévhê-

szolgaltatasi dij a bérlê, vagy a hasznalé altal têrténé megfizetéséért a tulajdonos — sor-

tarté kezesként — helytallêsi kételezettséggel tartozik. /Tszt. 44.8 GO
A felhasznaldi és dijfizet6i valtozAsok bejelentése az Ugyfëlszolglaton têrténik, a têvhêszolgaltaté altal rendszeresitett nyomtatvényok kitêltésével és azok téivhêszolgdltat6i
atvételével.
A felhasznêlé, illetve a dijfizetê bejelentési kêtelezettségének elmulasztasa vagy késedelme a szémla fizetési hatéridében valé kiegyenlitésére halaszt6 hatllyal nincs.
A tivhêszolgéltaté hibajAbél elmaradt valtozds-atvezetés eselén a szamldt — legkésébb a
têreyh6t kêvetê szimlAzasig — helyesbiteni kell, Gj fizetési hatêridé megallapitisêval.
53

Afivh6észolsaltatisi dijak megfizetése

5.3.1. A szdmla kiegyenlitésének médjai:

A szolgaltatds ellenértékét a felhasznalénak, dijfizetének a szimlan feltiintetett idépontig kell
megfizetnie.
A felhaszn4lo befizetési lehetêségei:
o szAmléhoz mellékelt készpénz-atutalêsi megbizds (csekk);
o készpénz-befizetés és bankkartyds fizetés munkanapokon: iigyfélszolgalati idében a
Varpalotai Kézszolgêltaté Nonprofit Kt. székhelyén mtikédé pénztêrban (Varpalota,
Fehérvêri ut 7.)
o BankszAmlêrola felhasznalé altal kezdeményezett Atutaldssal
o Lakossêgi folyészAmlérél a felhasznalé megbizAsa alapjên a szolgaltat6é altal kezdeményezett csoportos beszedéssel
o Bankkartyds fizetés elektronikus iigyfélportêlon keresztil

A fizetés médjaban bekêvetkezé valtozdsok a bejelentést kêveté hênap elsê napjêtél kerilnek
a szAmlakon atvezetésre. Csoportos beszedési megbizdsok esetében a pénzintézet kildi a valtozas bejelentést.
5.3.2. Fizetési hatdridék:

A Tavhêszolgaltaté kêteles a szAmla felhasznalé részére têrténé eljuttatêsêr6l oly médon gon-

doskodni, hogy a szimla kiegyenlitésére a felhasznaléênak/dijfizetênek a kézhezvételtêl sz-

mitva legalabb 15 nap rendelkezésére 4lljon. A kibocsétott szaAmlak fizetési hatêrideje legkésébb a têrgyhé utolsé munkanapja.

Alaptalan szAmlareklamaci6 a fizetési hatéridét nem médositja. Megalapozott szimlareklamdaei6 esetén TAvhêszolgaltaté a médositott fizetési hatêridêt a helyesbité szZémlén tinteti fel.
Felhasznal6êk/dijfizeték a tavh6szolgaltatas ellenértékét a szaAmlén felttintetett hatéridêig kêtelesek kiegyenliteni
5.3.3. Szocidlis és egyéb jogeimen nydjtoft tAmogatas jéviirdsa

A szocidlis és egyéb jogcimen nyujtott timogatés nem minésil készpénzjuttatasnak, ezért a
tamogatas Osszegének jévairêsa, a kêzigazgatêsi hatêrozat rendelkezé részében meghatêrozott
feltételek, és a timogatas 6sszegét foly6sité rendelkezéseinek betartasêval t6rténik. A t&mogatas 6sszegét a targyh6ban escdékes dijak részbeni, vagy teljes kiegyenlitésére kell forditani.
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Tavhêszolgaltaté a tAmogatês 6sszegének szAmldban têrténé j6vairasat csak az, utan tudja

megkezdeni, ha a kêzigazgatêsi hatêrozatot, vagy a foly6sité rendelkezéseit irésban megkapja
és a timogatês havonkénti, vagy teljes 6sszegét — jogosultak szerint részletezett modon —a
foly6sité tavhészolgaltaténak dtutalta.
A szocidlis és egyéb jogcimen nyujtott timogats a kibocsatott szamlak esedékességét, a felhasznal6/dijfizeté fizetési kitelezettségét nem érinti, erre valé hivatkozdssal felhasznal6/dijfizetê az esedékes szamla kiegyenlitését nem tagadhatja meg, tov4bbê nem mentesiilhet a késedelmes fizetés kêvetkezményei aldl.
5.3. Késedelmes fizetés

Amennyiben a felhasznalé a szAmla 6sszegét a szamlén feltintetett hatdridêig nem fizeti meg,
a szolgaltaté a felhasznal6t irasban felszolitja a szAmlatartozdsénak kiegyenlitésére.
A késedelmesen fizetê felhasznalot (a szAmla 6sszegén kivil) a felszolitas és egyéb, kêvetelés

behajtassal kapcsolatos kêltségek is terhelik. Ha a felhasznal6, vagy a szZAmlavezetéssel megbizott pénzintézet a fizetési hatêridêig nem egyenliti ki a széimla 6sszegét, a szolgaltato a Ptk.
(2013. évi V. tv.) 6:48.$-a alapjan késedelmi kamat felszêmitêsêra jogosult.
A kamatfizetési kêtelezettség kezdé idépontja a szamlan feltintetett fizetési hatêridét kévetê
nap. A kamatfizetési kêtelezettség akkor is fennall, ha a kêtelezett késedelmét kimenti.

A kamat mértékét a mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezések alapjén kell megéllapitani,
ha a felek a szerzédésben ettél eltéréen nem rendelkeznek.
5.3.5 Fizetési hatralék behajtisanak lépései, fokozatai:
-

afelhasznaldsi hely dijfizetéjének, tulajdonosênak felszélitdsa irêsban;
afelhasznalékkal valê személyes kapcsolatfelvétel, a hatralék rendezésére vonatkozé fizetési megallapodésok megkêtése (részletfizetés biztositasa);
Tészêsszegt kifizetések elfogadasa kilên megallapodas alapjan;
indokolt esetben kêveteléskezelê cég bevondsa;

-

fizetési meghagyds kibocsêtêsênak kezdeményezése;

-

melegvizszolgéltatis megsziintetése;
végrehajtêsi eljras meginditasa, jelzélog bejegyeztetése.

A hatralék jogi eszkêzékkel têrténé behajtasénak kezdeményezése eldtt figyelembe kell
venni az aldbbiakat:
az adott idészakra nyilvantartott kêvetelés Ssszegét;
afelhasznalé fizetési készségét;
abehajtês kêltségeit;
afelhasznalé 4ltal felajénlott biztositékokat.
A késedelmesen fizeté felhasznalénak a behajtês soran felmerilê kéltségeket meg kell
fizetni. A felhasznalét a késedelmes fizetés miatti tébbletkdltségekril tajékoztatni kell.
A felhasznalé hatralékanak csékkentése, illetve kiegyenlitése érdekében igénybe veheti
az Gnkormanyzat adéssagkezelési programjat, valamint egyéb kézponti és helyi szocidlis tamogatasi lehetêségeket raszorultséganak igazoldsa mellett, melyet a szolgaltaté a
hatalyos jogszabalyok elêirêsai alapjan elszAmol és kezel.
Eredménytelen fizetési felszélitês utan tavhészolgaltaté kezdeményezi a hêtralék behajtasat. A behajtasban kilsé kêveteléskezelê cég is kêzremikddik. Sikertelen adéssdgren-

dezés esetén a hatralék behajtésa jogi ton têrténik.
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5.3.6. Részletfizetési megallapodas megkditése
A dijtartozês megfizetése érdekében egyittmikêdés esetén a Szolgaltaté részletfizetési meg&llapodast kêt a felhasznéléval/dijfizet6vel, személyes vagy irAsos megkeresésre az tigyfélszolgalat igyintézéséEben.
A tartozas kiegyenlitéséhez a felhasznal6/dijfizetê a fizetési emlékezteté kézhezvételét kévetê
8 napon belil részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot igényelhet, amennyiben
vallalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének idétartama alatt kibocsatott
szémlak ellenértékét, a tartozas rész6sszegeit hataridében kiegyenliti.
A részletfizetési megallapodas tartalmai elemei:
e Felhasznalê/dijfizetê adatai
A tartozas 6sszege
A késedelmi kamat 6sszege
A dijtartozas kiegyenlitésének idêtartama és mértéke
A részletfizetések befizetésének mAdjai
A bir6sdgi eljêras felfiggesztésére vonatkoz6 megdllapodas
Amennyiben felhasznal6/dijfizetê a részletfizetési megallapodasban vallalt szerz6dési feltételeket nem teljesiti (egy részlet, vagy têrgyhavi szêamla befizetését elmulasztja), a teljes kêvetelés azonnal esedékessé valik.
Ha a felhasznalé/dijfizetê életkérilményeiben olyan valtozs kévetkezik be, amely miatt a
részletfizetési megallapodasban foglaltakat nem tudn4 maradéktalanul teljesiteni, Ggy kérelmezheti a megallapodas moédositasêt, 4titemezését. Ennek elbirélAshoz sziikséges azokat a
kérilményeket igazolnia, amelyek az esetleges modositêsra, atitemezésre okot szolgaltatnak.
A megallapodas moédositésêra csak frasban keriilhet sor.
Amennyiben a hêtralék behajtasêban kilsé kêveteléskezelê cég is kézremikédik, Gey az a
hêtralék rendezésére fizetési megallapodast is kêthet.
5.3.7. Melegviz vételezés felfiggesztésének eljArasi rendje:
a.

Ha a felhasznêl6/dijfizeté a dijfizetési kételezettségének a szolgaltaté irêasbeli felsz6litasatol szamitott 60 napon belil sem tesz eleget, valamint érvényes részletfizetési
megallapodést sem kêt, vagy nem ll moratérium alatt, a melegviz szolgaltatast a dijhêtralék kiegyenlitéséig szolgaltato felfiggeszti.

b.

A felfiggesztést megelêz6en legalébb kétszer irêsban és a masodik alkalommal igazolhaté moédon kikapcsolêsi értesitét kild a szolgéltaté, melyben egy utolsê felszélitassal 8 napon belili dijhêtralék rendezésre szélitja fel a dijfizetêt. A kikapcsolds elkerilése érdekében minimum a kikapcsoldsra okot adé hêtralékot, valamint a tértive-

vényes levélként kildétt kikapcsolêsi értesité postakêltségét kell kiegyenliteni. A hatêridé eredménytelen lejêrtat kêvetêen a felfiiggesztés végrehajthaté, amelyet kilsê
vallalkoz6 végez a szolgaltat6val kêtétt vallalkoz6i szerz6dés alapjan.
Cc.

Amennyiben a tivhészolgaltatas felfiggesztése a felhasznaldsi helyre, lakdsba valê
bejutês miatt meghiusul, igy a Tszt. 51. $ (8) pontjara hivatkozêssal taAvh6szolgaltaté
a Jêrêsi Hivatalhoz fordul hatosgi kêtelezés érdekében, melynek têbbletkêltsége a

fogyasztot terheli.
A srolealtatis visszadllitasénak, a felftiggesztés megszintetésének feltétele:

A szolgaltatês visszaéllitasanak feltétele az 6sszes lejêrt esedékességi kêvetelds, kamat, jogi eljêras, valamint a felfiiggesztés és visszaallitês kéltségeinek elêzetes megfizetése.
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A visszaallitêst kilsê vallalkozé végzi el, a tartozds kiegyenlitését kêveté 2 munkanapon beliil, az igyfélszolgélat megbizAsa alapjan.
6.

Ugyfélszolgëlati tevékenység

A tavh6szolgaltaté a személyesen, telefonon vagy levélben érkezé tavhêszolgaltatassal
kapcsolatos megkeresések miatt a megfelelê tijékoztatés érdekében, valaminta szolgaltatassal kapcsolatos igények fogaddsra, kielégitésére, a reklamaêci6k, észrevételek intézésére, a szAmlAzAsi problémak megoldasdra, a szolgaltatés ellenértékének beszedésére,
kênyveldsére igyfélszolgalatot mikêdtet.
6.1

Az iigyfélszolgalat kildetése, célja:

Kêzvetlen személyes kapcsolat a felhasznal6, dijfizetêk és a t#vhêszolgaltat6 kêzêtt:
Felhasznalé kêzpontu szemlélet, Gigyintézés mikëdtetése;
Felhasznal6i elégedettség elérése érdekében a felhasznaléi igényekhez igazodé szolgaltatas.
6.2

Ugyfélszolgalat feladatai:

Egyértelmien és kézérthet6en, magyar nyelven tajékoztatni a felhasznalêkat és a dij-

fizetéket a tivhêszolgéltatas igénybevételének feltételeirël, valtozasairol, kalênês te-

kintettel a szAmldzés rendjére és a szolgaltatas minêségére; Ezeket az informaciékata
felhasznalé és dijfizeté kivansêgdra téritésmentesen rendelkezésére bocsatja.
Tajekoztats a tivhêellétés igénybevételével kapcsolatos szerzédéskêtésekral, a kêzszolgaltatêsi szerz6dések tipusairél;
Szerz0déskêtési, médositasi isények Ggyintézése;

A felhasznalêsi helyek, valamint az elszimolé mérék alapadatainak és valtozAsainak
nyilvéntartêsa;
A szAmlazas alapjainak felilvizsgélata, szuikség esetén korriglésa, ill. korrigaltatasa:
SzZAmlazêsi folyamat lebonyolitisa;
Befizetések analitikus kênyveldse;
A felhasznalok és dijfizeték adatainak és azok valtozisainak nyilvêntartêsa, valamint
a vêltozas bejelentésével kapcsolatos feladatok ellAtésa;
A felhasznalék/dijfizet6k tajékoztatasa a kêvetelések és befizetések egyenlegérél;
A behajtêsi tevékenység ellétasdnak elêsegitése;
A felhasznal6i, dijfizet6i tartoz&sok nyilvéntartêsa, a tartozAs kiegyenlitésére részletfizetési megallapodis kêtése;
A felhasznélok, dijfizeték pénztêri befizetéseivel kapcsolatos feladatok ellêtésa:
A felhasznalé tajékoztatêsa a tavhê- és a hasznalati melegviz mérés szerinti elszAmolésênak lehet6ségér6l és feltételeirdl;
Felvilagosités az egyéni vizméré alapjan têrténé elszéimolésr6l, a mar megtêrtént elszamolasrol, dijj6vairêsrél, részfizetések moédositasa
Melegvizmérêk, fGtési hêmennyiségmérék méréalldsainak
megallapodasok moédositasa, téves elszéimolds korrigéldsa;

felvétele,

moédositisa,
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Idényen kivili fités igénybevételérêl sz6lé felvilagositês, reklamaldsok kivizsgaldsa,
esetleges szimlamodositês;

A tulajdonos vagy bérlêvaltozAsok okozta mérési és elszAmolasi problémak kivizsgélêsa, mért hêmennyiség esetén a hêfogyasztis megosztêsa az egyes fogyasztêk kêzêtt.
(Egyeztetd targyalêsok, jegyzékényvek, kêzés megbeszélések stb.);
HOmennyiség mérés alapjan térténé elszAmolds esetén a széimla tartalmêrél sz6l6 részletes ismertetés;
A dijmegosztês médjérél és az adott dijfizetêre vonatkoz6 dijmegosztdsi aranyr6l tijékoztatja a felhasznalêt / dijfizetêt. (Az arényok megallapitêsêval kapcsolatos dijfizet6i
kifogsok rendezése a felhasznélé feladata.)
A szolgaltatêssal kapcsolatos hibék, reklamaciék, panaszok fogadésa és az illetékesek
felé têrténé tovabbitasa,

Kimené levelezés bonyolitasa

A felhasznalék/dijfizeték têjékoztatêsa a szocialis és egyéb timogatasok igénylésérêl,
az ad6ssêgkezelési programokrél, a felhasznalékat érinté paly&zati lehetéségekrêl;
Statisztikak, kételezé adatszolgaltatêsok elkészitése
Kapcsolattartas a kilsê vallalkozékkal

Tajékoztatés a fogyasztévédelmi érdekképviselet és a tivhêtêrvényben megjelêlt hat6sg jogkêrér6l, feladatêrél, a fogyaszté - sérelme orvoslsdra biztositott - lehetêségekrél;

Egyëttmikédés a fogyaszt6védelmi szervezetekkel ds a fogyasztoi érdekképviseletekkel;

Az tigyfelek téjékoztatasa a jogorvoslati lehetêségekrêl;
6.3

A miiszaki, energetikai tevékenységet ellaték feladatai:
6.3.1 Fémérndk, tivhészolgaltatdsi részlegvezetê

A felhasznal6k/dijfizeték tajékoztatasa az igénybevétel, a csatlakozds, a bêvités, a szdineteltetés és az Gjrainditas feltételeirêl;
Az elszAmolé mérékkel kapcsolatos bejelentések (meghibdsod4s, felilvizsgalat, csere,
mérê pontossdgi vizsgalatinak kezdeményezése, méréallis leolvasasa stb.) intézése;

A méréhelyek allapotênak és a felhasznalok/dijfizeték vételezésének ellenêrzésével
kapcsolatos feladatok ellêtêsa, rendellenességre utalê kêrilmények esetén a felalvizsgalat kezdeményezése;
Tajékoztatês és tigyintézés a kézszolgaltatasi szerz6dés felmondaséval kapcsolatban
(lakas, lakrész, k6zés helyiség és terilet, kêzileti helyiségek, garazs stb., fitésbêl
és/vagy melegviz-szolgaltatAsbél térténé kikapcsolês). Helyszini felilvizsgalat, esetenkénti elbiralds, levelezés, esedékesség esetén a szaimlézas m6dositisa, az tggyel
kapcsolatos teljes kêrd igyintézés;

Egyénenként felilvizsgalat a vfizméré beëpitési helyérdél, az adott elszAmolêsi formérol, javaslatok 6] méréhelyek kivalasztasara, mas elszAmoldsi médokra;
Hêékêézponti hémennyiségmérés alapjén têrténé elszAmoldsra vonatkoz6 teljes kêri ismertetés, miszaki és szAmviteli javaslatok, szêAmitêsok, az erre vonatkoz6é megallapodasok elêkészitése;
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-A

szolgdltatéi hékêzpont esetleges szétvalasztêasênak teljes kêri kivizsgélésa, Epaletenkénti mérés lehetéségének felilvizsgalata;

-A

szolgaltaté tevékenységi kêrébe tartozo6 valamennyi kérdésrél ismerteték, tajékoztaté anyagok,

rendelettervezetek,

szerzédéstervezetek, utasitêsok, kimutatdsok véle-

ményezése, készitése ill. elékészitése:
-

energetikai tandcsadas;

-

energiahatékonysêggal kapcsolatos egyedi tajékoztatis és tandcsadas biztositêsa.
(Az energiahatékonysdggal kapcsolatos altaléinos tajékoztatis a www.vpkozuzem.hu
honlapon megtalalhat6.)

6.3.2.
e
e

atavhê- és melegviz-szolgdltatas minêségével kapcsolatos tajékoztatds;
Tités- és melegviz-szolgaltatassal kapcsolatos panaszok iigyintézése;

e

afelhasznal6i kéz6sségek képviselêi altal igényelt izemviteli besllitasok, médo-

e

6.4

Vzemviteli feligyelet (Diszpécserszolgalat) feladata:

sitêsok (pl. fiités inditasa, leëllitisa, szabalyozasi paraméterek valtoztatêsa) végrehajtdsa, a sztikséges tajékoztatis megadasa, a kért beallitasok, médositasok dokumentaldsa;
aztigylél-bejelentések fogadAsa, a hibabejelenté naplêba valê rêgzitése, a hibabejelentés alapjan a szuikséges intézkedések megtétele;

Ugyfëlszolglati helyek, iigyfélfogadasi idék

A varpalotai és inotai fitémi vonatkozAsiban

a diszpécserszoleëlat elérhetésége:

Telefon: 436 $8/479-018 (naponta 0 — 24 6raig)

E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely cime: 8100 Vêrpalota, Hétvezér u. 6.
Ugyfélszolgslati iroda:
- Cime: Vêrpalotai Ké7szolgaltaté Nonprofit Kft Varpalota, Fehérvêri Gt 7.
- Ugyfélszolgélat telefonszAmai:

36 88/592-113,

36 30/529-6406

- Behajtassal kapcsolatos felvilagositas: 136 88/592-114

- Dgyfélfogadas:

Hétfé, kedd, csitêrték, péntek: 7:00 — 15:00 6rdig
Szerda: 7:00 — 19:00 6rêig

Pénztdr:
Nyitva tartas:

Heétf6, kedd, csitêrték, péntek: 6:00 — 14:00 6raig

Szerda: 6:00 — 19:00 6raig
Telefonszam:

36 88/479-017

Felhasznêléink, dijfizetêink a személyes dgyintézés mellett postai és elektronikus levélben,
faxon, telefonon és elektronikus tigyfélportalon keresztal is kezdemé€nyezhetik igyeik intézését, kérhetnek tandcsot, segitséget, tajékoztatêst. Az irêsos megkeresésekre a tivhêszolgaltaté 15 napon beliil irésban valaszol.
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6.5

Ugyfélszolgalati igyintézék beosztas szerint:
Ggyfélszolgalati csoportvezetë
szAmlat és elszAmolast késziték
pénztaros
behajtêsi igyintézé
fogyasztovédelmi referens

6.6

Miszakiëés energetikai tevékenységet ellaték beosztis szerint:
e
e
e

7.

fémérnêk
tévhêszolgaltatêsi részlegvezetê
izemvitelifeligyelet (diszpécserszolgalat)

Panaszok. reklamaêciék, beielentések iiovintézése

A felhasznal6k/dijfizeték szemeélyesen, vagy meghatalmazottjuk dltal kezdeményezhetik Ggytik
intézését, valamint kérhetnek tajékoztatast.
A felhasznalék/dijfizeték tévh6szolgaltatêssal kapcsolatos bejelentéseiket, reklamaciëkat, panaszaikat az alébbiak szerint tehetik meg:
- személyes bejelentés alapjên az Gigyfélszolgalati irodén bêrmelyik Ggyfélszolgélati #igyintézénél;
- a Vêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kt. részére (8100 Varpalota, Fehérvêri ut 7.) cimzett levéllel, frasban;
- telefon-bejelentéssel a 88-592-113, illetve a 88-592-114 telefonszAmon;
- miszaki jellegé panasz esetén a diszpécser kézpontba têrténé telefon-bejelentéssel a 88479-018 telefonszêAmon;
- fax bejelentéssel a 88-592-115 sz. fax szAmon.
Valamennyi, telefonon tett szobeli reklamécié, panasz, valamint az igyfélszolgalat és a felhasznalé kézétti telefonos kommunik4cié hangfelvétellel régzitésre keril és a hangfelvételt a tavhészolgéltaté 5 évig megêrzi. Errél a telefonos iigyintézés kezdetekor a tavhêszolgéltaté az
iigyfelet tajékoztatja.
7.1

Panasz

Az igyfélpanasz kezelése a fogyasztêvédelemrél sz6lé 1997. évi CLV. têrvény rendelkezései
alapjên térténik.
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. panasznak tekinti azokat a bejelentéseket, melyekben a felhasznalé/dijfizeté azt jelzi, hogy a szolgéltaté nem a fogyaszté alta! elvért magatartast
tanusitotta, illetve nem nyujtotta a panaszos dltal elvart szolgaltatést, vagy az elvêrt tevékenysget nem végezte el, valamint minden olyan egyedi kérelmet, reklaméci6t, amelyben a panaszos a szolgéltaté eljêrasat kifogasolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyërtelmi igényét megfogalmazza.
Nem minêstl panasznak, ha az iigyfél altalénos tajékoztatast vagy allasfoglalêst kér a szolgaltatotol, illetve azon fogyasztéi igény, melynek a tivhészolgéltaté késedelem nélkil eleget tesz.
A panaszbejelentést a beërkezéstél szAmitott 15 napon belil meg kell vêlaszolni. Amennyiben
a panasz kivizsgalêsa sordn kiegészité informaciékra van sziikség, vagy a probléma
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megoldêsêhoz tébb idé sziikséges (pl. helyszini vizsgélat, vagy valamely hatésêg megkeresé-

sének sziikségessége), abban az esetben a valaszad4si hatêridé egy alkalommal 15 nappal meg-

hosszabbithat6, errél azonban az igyfelet frasban kilên tajékoztatni kell.
Ha a felhasznal6/dijfizeté a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy ha a panasz azonnali kivizsgalêsa nem lehetséges, a szolgaltaté a panaszrol és az azzal kapcsolatos élléspontjarél jegyZOk6nyvet vesz fel. A jegyzékënyv egy maêsolati példinyat a szolgaltaté kêteles a felhasznal6nak/dijfizetének a helyszinen 4tadni, vagy 15 napon bell az érdemi vlasszal egyutt részére
megkildeni.
a)

A panaszrol felvett jegyzékênyv az alabbiakat tartalmazza:

b)

a felhasznal6, dijfizeté neve, lakcime,

Cc)
d)

a panasz elêterjesztésének helye, ideje, médja,
a felhasznal6, dijfizeté panaszénak részletes leirêsa, az altala bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyitékok jegyzéke,

e)

atavhészolgdltaté nyilatkozata a felhasznalé, dijfizeté panaszAval kapcsolatos 4lléspontj4-

1)

rol, amennyiben a panasz azonnali kivizsgalêsa lehetséges,
ajegyzékênyvet felvevé személy és — telefonon vagy egyéb elektronikus hirkézlési szolgaltatês felhasznaldsêval kéz6lt sz6beli panasz kivételével — a felhasznalé, dijfizetê aldirasa,

g)
h)

ajegyz6kényv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hirkêzlése szolgaltatas felhasznalasaval kêzolt szébeli
panasz esetén a panasz egyedi azonositészama.

A tavhOszolgaltaté a panaszrol felvett jegyzékênyvet és a vélasz mêsolati példanyat 6t évig
meg6rzni.
A panasz elutasitêsa esetén a tavhêészolgaltaté kêteles a felhasznalêt, dijfizetêt irêsban tajékoztatni arrél, hogy panaszAval — annak jellege szerint — mely hat6ség vagy békélteté testilet elja-

rêsêt kezdeményezheti. A têjékoztatasnak tartalmaznia kell tovêbbé az illetékes hatéség, illetve
a felhasznalé lakéhelye vagy tartézkodasi helye szerinti békélteté testilet székhelydt, telefonos
€s internetes elérhet6ségét, valamint levelezési cimét. A tajékoztatisnak arra is ki kell terjednie,
hogy a tévh6észolgaltaté a fogyasztéi jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetê
testiileti eljarast.
A telefonon vagy elektronikus hirkêzlési szolgaltats igénybevételével kêzlt szébeli panaszta
Tavhészolgaltaté kêteles egyedi azonositészAmmal ellêtni.
A felhasznal6, dijfizeté kérésére, a felhasznalé, dijfizeté erre irényulé kérésérél têrténé tudomasszerzéstél szamitott 30 napon belil dijmentesen
a.) biztositani kell a tAvhészolgaltaté Ggyfélszolgélatin a hangfelvétel meghallgatasdt,
b.) hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételrél masolatot kell biztositani.

Amennyiben a felhasznélé, dijfizeté kéri, a hangfelvételrél készult mésolatot elektronikus Giton
kell rendelkezésre bocsêtani. A felhasznalé, dijfizeté ezen jogait egyëittesen és kilên is gyakorolhatja. A taAvhészolgaltaté a hangfelvétel kiadésat a felhasznalé, dijfizeté azonositiséin tal
egyéb feltételhez nem kétheti. A tivhêszolgaltat6 a hangfelvétel készitésével, megêrzésével &s
rendelkezésre bocsétasêval kapcsolatos kêtelezettségérél, tovabb4 az egyedi azonositêszêAmrol
a felhasznal6t, dijfizetét a telefonos iigyintézés kezdetekor téjékoztatni kêteles.
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Fogyaszt6védelmireferens:

Tarsasagunk a têrvényi elêfrasoknak megfelelêen fogyaszt6védelmi referenst foglalkoztat.
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A fogyasztévédelmi referensre vonatkozé elêirês a fogyasztévédelemrl sz6l6 1997. évi CLV.
têrvény 17/D $., Aban és az 1. sz. mellékletében tallhatê, a jogszabaly ezen rendelkezései 2014.
februêr 1-t61 hatalyosak.
A fogyaszt6védelmi referens foglalkoztatasanak kêtelezettsége er6siti mind a fogyasztéi, mind
a vêllalkozéi oldal kêriltekinté fogyasztéi szemléletének fejlêdését. A pozici6 létrehozAsa a
tarsasag fogyaszt6védelmi szemléletének megalapozasat, a fogyasztévédelmi szabalyok ismeretének elmélyitését, ezaltal a jogkéveté magatartas erbsitését, kénnyedebbé valasêt célozza.
7.3

A panaszok, bejelentések egyéb orvoslisinak lehetéségei:

A kézszolgaltatAsokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztê kêteles panaszêval — a hatOségi eljêrêst megeléz6en — igazolhaté médon a szolgaltat6hoz fordulni.
A Tavh6szolgaltaté kêteles Felhasznalét tjékoztatni a székhelyérél, a panasz tigyintézés helyérél, valamint a panaszok kézlése érdekében igyfélszolgalatanak levelezési cimérdl, elektronikus levelezési cimérdl, internetes cimér6l, valamint telefonos elérhetéségérdl
Amennyiben a taAvh6észolgéltaté panaszkezelése nem jêr kielégité eredménnyel, Gey a fogyaszt6védelemrdl szélé 1997. évi CLV. térvénynek megfelelêen a kévetkezé jogorvoslati lehetêségek 4llnak rendelkezésre:
7.3.1

Varpalota V4ros Onkorminyzatinak Jegyzéje:

/Az iicletszabalyzatban foglaltak, be nem tartasdval kapcsolatban (Tszt. 7. $ (1) bek. c)/
Székhely: 8100 Varpalota, Gêrdonyi G. u. 39.
Postacim: 8101 Varpalota, Pf. 76.
Telefonszam: (436) 88/592-673
Titkarsag telefon:
88/592-672
Titkarsag fax:
88/575-760
Elektronikus levélcim: jegyzo(@varpalota.hu

A honlap URL-je: www.varpalota.hu
A Polo4rmesteri Hivatal iievyfélfoead4si rendije:
Hétf6:
08.00-12.00 és 13.00-16.00 ora kêzatt
Szerda:
(8.00-12.00 és 13.00-17.00 ora kêzatt

7.3.2

Veszprém Megyei Korminyhivatal Veszprémi Jirasi Hivatala, Miszaki Engedélyezési, Fogyaszt6védelmi és Foglalkoztatasi Féosztaly, Fogyaszt6védelmi Osztaly

A kovetkez6 eldirasok lakossagi felhasznalbval, vagy természetes személy dijfizet6vel szembeni megsériése eseldn:
- az dltaldnos szerzédési feltételek igyfélszolgalaton t6riénd kifiiegesztése és ingyenes
rendelkezésre bocsajtasa (Tszt. 11.$ (2) bekezdés);
- atdivhot vételezni kivind felhasznald igénybejelentéséêre tett tajékoztatas (Tszt. 36.8),
- az elbretervezhetd karbantartdsi, felujitdsi munkak miatti sziineteltetésr6l t6riénd t6jékoztatds (Tszt. 40.$ (2) bekezdés),
- a szolgiltatott és felhasznalt tivhé dijanak mérése és elszdmoldsa (Tszt. 43.€ (1-(4)
bekezdés, 44.6);
- ahiteles mêrbeszk6zok hitelesitése és annak felulvizsealata (Tszt. 46.$);
- az tizletszabalyzat hozzaférhet6vé tétele (Tszt. 53.8);
Cim: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Telefonszam: (436) 88/550-510
Postacim: 8210 Veszprém, Pf. 2184
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Kézponti elektronikus levélcim: veszprem.fogyasztovedelem(dveszprem.gov.hu
honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu
Ueyfdlszoleëlati rezsipont Gigyfélfoead4si rendie:

Hétf6t61 - Csitêrtékig:

8:00 - 16:00

Péntek: 8:00 - 12:00

A rezsipont feladata:
a fogyasztok tajékoztatêsa a vonatkozo jogszabalyi elêirêsokrol, a fogyasztok ltal kezdeményezheté hatésagi eljêrasokrdl, tovabb4 az igénybe vehetê igényérvényesitési eszkéz6krêl.
7.3.3

Magyar Energetikai és Kézmi-szab4lyozasi Hivatal

(Tavhotermeld és tdvh6szolgaltaté mikêdési engedélyében eldirt kbvetelmények, feliëtelek
be nem tartdsa eseten (Tsat. 4.$ (2)
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 52.
Postacim: 1388 Budapest, Pf.: 89
Telefonszêam: (136) 1/459-77-771

FaxszêAm:

(136) 1/459-77-66

Kézponti elektronikus levélcim: mekhi@mekh.hu
A honlap URL-je: www.mekh
hu
Ugyfélfogadês rendje:
Hétf6-csitêrtok:
8:00-16:30
Péntek:
8:00-14:00
Ugyfélszolgalati telefonszém: (436) 1/459-77-40

Ugyfélszolgélati faxszAm: (436) 1/459-77-39
7.3.4

Veszprém Megyei Békéltetë Testilet:

A fentieken tul — tekintettel arra, hogy eljdrdsi jogosultsdggal rendelkezik — az iigyfdl a kêzte
és a villalkozds k6zott felmerilt problêmak gyors, ingyenes és egyezséggel végz6dé rendezdsére a Békéltetd Testiilethez is fordulhat. Ide fordulhat, ha pl.: a szolgaltatds vagy a termék
min6sége vagy biztonsdgossdga nem megfeleld, szerz6dés megkbtésével-teljesitésével kapcso-

latos vitds igyekben, ha a szdmldzds nem megfeleld, vagy akar a parkoldssal van gondja.
Cim: 8200 Veszprém, Radnéti tér 1.
Telefon: 06-88-814-121, 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto(@veszpremikamara.hu
info(@bekeltetesveszprem.hu
A honlap URL-je: www.bekeltetesveszprem.hu
Ugyfélfogadés: keddenként 08:00 — 13:00, illetve egyéni megbeszélés szerint
7.3.5

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cim: 8200 Veszprém, Radnoti tér 1.
Postacim: 8200 Veszprém, Pf. 220
Tel.: 436 (88) 429-008, (88) 406-972
Internet: http://www.veszpremikamara.hu/
E-mail: vkik(@veszpremikamara.hu

7.3.6

Fogyaszté érdekek képviseletét ellaté egyesiletek:
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FEOSZ - Fogyasztévédelmi Egyesiletek Orszdgos Szévetsége
Cim:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Tel.:06-30-400-4477, 06-30-515-3210
e-mail: feosz@feosz.hu
http://www.feosz.hu/kezdolap

Orszagos Fogyasztévédelmi Egyesilet
Cim: Budapest, Logodi utca 22-24.
Tel:06-1-201-4102
Email: ofe@ofe.hu
http//www.ofe.hu/

Fogyasztévédék Orszigos Egyesiilete
Cim: 2016 Leanyfalu, MoOricz Zs.u.132.
Email: foved@foved
hu
www.foved
hu

Magyar Energiafogyaszték Szivetsége

Cim:

1091 Budapest, OI6i Gt 25.

Tel/fax: 436-1-210-7116
E-mail: mesz.iroda(@freemail.hu
Honlap: www.energiafogyasztok
hu
A felsorolt felhasznal6i érdekképviseleteken kivil mindazok a têrsadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a fogyaszt6védelemrél szélé 1997. évi CLV. térvény 2.8 e) pontja szerinti
feltételeknek.
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SzAmlareklamaeië

A tavh6szolgéltaté a felhasznalé altal benyujtott kifogast kêteles megvizsgalni és indokoltsêg
esetén a szamla korrekci6jat elvégezni. Jogtalan szZaml4zas esetén a dij jévêirêsêr6l gondoskodni kell.
Intézkedési hataridé: azonnal/15 nap
Brtesités m6dja: széban/irêsban
7.5

Méréreklamd4eié

Az elszAmolds alapjêul szolgalé mérék OMH hiteles allapotban tartisr6l a t&vhêészolgaltaté
kêteles gondoskodni és kêltségeit vallalni.
A hêmennyiségmérék mikédését a tAvhészolgaltaté folyamatosan ellenêrzi, melynek feltételeit fogyaszté biztositja. Ha a mérémiszer nem mikëédik és a hiba azonnal nem harithaté
el, szolgaltato a felhasznalé képviselêjének jelenlétében jegyzékênyvet készit. A kêlcsênésen
alêirt és megkapott bizonylatnak tartalmaznia kell a méré adatait, szimlaléit, a felhasznalé
megnevezését, a hibat, a leëllês és Gjraindulds idépontjait, valamint a méretlen idétartamot. A
meghib4sod4sokat nyilvantartêsba kell venni és szémlakészitéskor a szolgaltatasi szerz6dés
szerint kell eljêrni. A mérbeszk6z lecserélését ugyancsak jegyzékényvben kell régziteni, elêzZbekben leirtak alapjan. Ha az elszéAmolési méré, vagy annak valamely része hib&san mikêdik, a leolvasês adatai a szamlézas alapjéul nem szolgélhatnak.
A tavhészolgaltaté tulajdonaban vagy fenntartasaban lév6, az elszimolds alapjat képezé méroeszk67z méréstigyi megfelelêségét és a mérés technol6giai helyének az SnkormAanyzat rendeletében foglaltak szerinti megfelel6êségét a felhasznalé kérésére a tavhészolgaltaté kêteles
a kilén jogszabélyban meghatêrozott szervvel megvizsgaltatni.
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Amennyiben a mér6eszkéz mérési hibêja a mérésiigyi elêirasokban meghatarozott mértéket

tollépi vagy mas ok miatt hiteles mérésre nem hasznalhaté, a méré vizsgalatAval felmeralt
minden kêltség és a mérbcsere kêltsége TAvhészolgaltatot terheli. Amennyiben a vizsgalat
szerint a méré hiteles elszimoldsra alkalmas, azaz helyesen miikédik, illetéleg a megengedett

hibahatêrt nem lépi tal, az el6zé kêltségeket TAvhêszolgaltaté a felhasznal6ra tharitja.
7.6

Elszimolds hibas mérés esetén

e

Fitésihémennyiség mérése esetén: ha mért felhasznaléval méretlen idêszakot is
el kell szZimolni, azonos kilsê atlag-hêmérséklet melletti mért fogyasztast kell
idêegységre visszaszAmolni és a méretlen idétartamra vonatkoztatni.

e

Hasznalati melegviz mérése esetén: a méretlen idészakra vonatkozé fogyasztast
- amennyiben a fogyaszté a méré meghibasod4séban megallapithatéan vétlen
volt, ill. a bejelentést a leheté legrévidebb idé alatt tette meg - az elêzé mért
idéêszak napi 4tlagénak figyelembevételével kel! meghatérozni.

A felhasznalét/dijfizetét az elszAmolas elkészitése elétt, vagy a széAmla benytjtasêval egy idében tajékoztatni kel] a korrekcié okarol és mértékérdl.
7.7

Minêségireklamaeié

A TAvh6szolgaltaté az altalanos kêzszolgaltatêsi szerz6dés alapjan a lakossêgi felhasznalé
részére folyamatos, biztonsdgos és meghatarozott mértéki tavhêszolgaltatêsra kêteles. Az
egyéb felhasznalé és a TAvhêszolgaltaté a polgéri jog szabalyai szerint egyedi kézszolgaltatasi
szerz6dést kêt a tavhé folyamatos és meghatrozott teljesitményG szolgéltatasêra.
A Tavh6szolgaltaté a — széban és irésban tett — bejelentéseket regisztralja, a lehetê legrêvi-

debb idén belil kivizsgélja, és indokolt esetben a sztikséges intézkedéseket megteszi. Az dltala
okozott — tavhêellatêsi minéségi hiba miatt bekévetkezett — kareseményeknél a TAvhêszolgaltaté a Ptk. elêirêsainak megfelelê kartéritésre kêtelezett.

A hibêk elhêritasa dijmentes, ha azok a szolgéltaténak felréhaté okra vezethetêk vissza.
A felhasznaléi berendezések hib4inak javitêsa megrendelés és dijfizetés ellenében têrténik,
kivéve, ha a têrgyi felhasznal6i kêzésség érvényes és hatalyos izemeltetési és karbantartasi
szerz6dést vagy atalinydijas vallalkozasi szerzédést kêtott a szolgaltatéval.
Az olyan panaszbejelentések kivizsgélisênak és hibaelhêritêsênak kêltségeit, és az okozott
kart, ami nem a szolgaltatAsi tevékenység hiënyossagabél ered vagy az Uzemeltetési és kar-

bantartdsi szerz6dés alapjên nem a szolgaltaté felelêsségi kêrébe tartozik, a felhasznal6i kêZ6sségnek, illetve kart okozé felhasznaléênak kell megtéritenie.
Ha a fGtés- vagy a melegviz-szolgaltatês egymdst kéveté hirom vagy tbb napon at a Têvhêszolgaltaténak felréhaté okbél sztinetel, a felhasznalét a fitési, illetéleg a hasznalati melegviz

alapdij idéaranyos része illeti meg visszatérités formajéban.
A tulajdonosok osztatlan k6z6s tulajdondban lévé berendezés, vezeték hib4jêra, a karbantartês, a felujitis elmaradésêra visszavezethetê, nem megfelelê szolgaltat6i teljesitésért szolgaltat6 felelêsséggel nem tartozik. A felhasznalé sérelmével a tulajdonosi kézésséghez (Térsashêzkéz6sséghez) fordulhat és igényét a Polgéri Térvénykênyv és a Têrsashêzi térvény szabalyai szerint érvényesitheti.
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7.8

Légtér reklamdeië

Ha a felhasznal6/dijfizeté a dijfizetés alapjéêul szolglé helyiség légtérfogatanak, vagy alapteriletének mértékét kêzvetlenil a tavhészolgéltat6ndal kifogasolja, a szolgaltaté kêteles azt kivizsgalni és Ssszhangban a vonatkozé rendeletekkel (Onk. rend.) az ellenêrzé felmérést elvégezni. A légtérfogat felmérésének dijêt a felmérést kezdeményezë fél fizeti meg. Abban az
esetben, ha a felmérést a fogyaszté kezdeményezte és a felmérés eredménye a nyilvintartott
fat6tt légtérfogathoz képest t6bb mint 2% negativ eltérést mutat, a felmérés dijat nem kell
megfizetnie. Amennyiben a mérés alapjin megdllapithaté, hogy az eltérés kisebb */- 2%-nal,
a tAvh6szolgaltaté a széAmla&zas alapjat képez6 légtérfogat adatot nem médositja.
A |éptérfogat felmérés drat a Szolgaltaténak elêre kell kêz6lni a Fogyasztoval.
A fatétt |égtérfogat meghatarozAsênal az Onk rend .-ben foglaltak szerint kell eljarni.
Ha az ellen6rzé mérés alapjan a szAml4z74s adataiban korrekciét kell végrehajtani, annak viszszamen6leges hatêlya nincs
7.9

Egyéb reklamaeiék kezelése

A têvfGtés és a hasznélati melegviz mennyiségi és minbségi reklamdacioëjatol eltéré panaszokat,
bejelentéseket nyilvantartasba kell venni. Kivizsgalês, elemzés utin a panaszosnak vlaszt
kell adni, amelyben kêzélni kell a panasz elfogadasat, a megsziintetése érdekében tett intézkedést, vagy annak elutasitisêt indokolé miszaki, szAmviteli magyarézatot.

8. Igénybeijelentés - halézatra kapcsolas
8.1

Elêzetes tijékoztatas

P
A têAvhêellêtêsi halézatra csatlakozni szandékoz6, vagy a meglévé rendszerét bêviteni kivané felhasznalênak célszerd elêzetesen tajékozédni a Varpalotai Kézszolgéltaté Non-

profit Kft.-nél, hogy igényének kielégitésére milyen miszaki-gazdasagi lehetêség kinalkozik.
A Têvhêszolgaltaté kêteles 30 napon bell az elêzetes téjékoztatasnak eleget tenni és a legkedvez6bb vételezési méd meghatérozéséban az igénylêvel egyittmikêdni. A tivhêszolgaltatoi elêzetes têjékoztatês tartalmazza a szuikséges miiszaki-gazdasêgi kévetelményeket, az
esetleg fizetendé csatlakozêsi dij sszegét, az egyes engedélyek, hozzAjêruldsok szuikségessé-

gét és az eljérês moédjat, valamint a tervezé kérésére a felhasznaléi hêkêzpont kiviteli tervének
elkészitéséhez sziikséges adatokat. Az egyeztetésekért di] nem szamithaté fel.
8.2

[génybejelentés a Felhasznalé részérdl
PA

tévhêellêté halézatra csatlakozni kivan6, vagy a korébbinal nagyobb hêteljesitményt igénylê felhasznalé a felhasznal6i berendezés tervezésének megkezdése elêtt
irêsban kételes bejelenteni szandékat a Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kfi-hez,

melyre annak kézhezvételétél szamitva 30 napon bell irésban valaszolni kell. Az
igény-bejelentésnek a kêvetkez6ket kell tartalmaznia:
Lakossêgi felhasznalo esetén:
igénylé (tulajdonos) vagy kêz6s képviselê neve, cime
felhasznélési hely adatai (cim, helyrajzi szZ&Am, megnevezés)
fGitési csucs hêigénye (kW)
a hasznélati melegviz készités csics hêigénye (kW)
technolégiai céluy csics hêigény (kW)
Gsszes csics hêigény (kW)

3]

-

fatot légtérfogat (Im?)

-

t&Avhêmennyiség mérésének a helye (hékézponti vagy épiletrész)
tervezett éves hêigény (GJ)
izembe helyezés igényelt idépontja
a têvh6é felhasznalasénak célja (fités, hasznalati melegviz-készités, technolbgiai cél,
héhordozéval egytittes igénybevétel).

Egyéb felhasznalé esetén:
az igénylê (tulajdonos) adatai (név, cim, levelezési cim, e-mail cim)
cégbirésêgi, vagy nyilvantartisi azonosité adatok
pénzintézet megnevezése
pénzintézeti szAmlaszAm
ad6szém
fogyasztêsi hely adatai (cim, megnevezés)
fitési csics hêigénye (kW)
a hasznélati melegviz készités csics hêigénye (kW)
technolbgiai célé csics hêigény (kW)
Gsszes cstics hêigény (kW)

-

fat légtérfogat (m3)

-

a té&vhé felhasznéldsénak céljat
az Gzembe helyezés igényelt idépontja
felhasznal6é neve, cime
fizetési mod
varhaté fogyasztas havonként (GJ)
a tévhé felhasznaldsênak célja (fétés, hasznélati melegviz-készités, technol6giai cél,
hêéhordozéval egyiittes igénybevétel).
egyéb igények

-

Bêévités esetén a meglévé és a tervezett csucs hêigényt is fel kell tintetni. A bejelentést a
felhasznal6nak cégszeriien is ald kell irni, ha nem lakossêgi felhasznalê.
8.3

Tajékoztatas a tavhêészolgaltaté részérdl
Az igénybejelentésre a Têvhêszolgaltaté 30 napon belil kêteles a csatlakozêsi ajanlatot elkésziteni és megkildeni az igénybejelentê részére az alébbi tartalommal:
a felhasznal6i igénybejelentés adatai
igényt megvizsgalva, kialakitott miiszaki lehetêségek
csatlakoztat4si pont meghatêrozasa
egyes engedélyek, hozzéjêruldsok sziikségessége és eljarêsi médjaik
szerz6déskêtési feltételek
csatlakozasi feltételek
miszaki feltételek
pénzigyi feltételek (csatlakozési dij Ssszege, a szlikséges létesitmények finanszirozdsi
feltételei, a szolgaltatas dijêra vonatkozo jogszabaly megjelêlése)
egyéb, megegyezésen alapulêé egyedi feltételek
idépont, ameddig a tAvh6észolgaltaté az ajanlathoz kêtve van (min. 90 nap).
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Igénylê nyilatkozata az ajaAnlat elfogadasardl
A tivh6szolgaltat6 altal kêzélt feltételek elfogadasérol az igénybejelenté irêsban kêteles nyilatkozni.
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A moédositott igénybejelentés, illetve a miszaki-gazdasêgi feltételek megvaltozsa az Ervényességi hatêridét médosithatja.
A h6teljesitmény-lekêtési szerz6dés megkêtése utin a felek megfelelê idében intézkednek
az, &ltaluk finanszirozott |étesitmények megvalêsitisa érdekében. A szerzédés felmondd4sa
esetén a felmondé fé] viseli meghinsulds miatt a mésik fél addig felmerilt kêltségeit.
8.5

Meglévé Felhasznalé névekvé tavhêigényének kielégitése
Meglév6é fogyasztêsi hely felhasznal6ja a targyévet megelêzé év szeptember 30. napjêig
évente egyszer meghatêrozhatja a lekêtêtt hêteljesitményét, ami a kêzszolgaltatasi szerzs6dés
médositisénak minéstil.
A hêteljesitmény-néveldsi igény beërkezése esetén a TAvhészolgaltaté kêteles miszaki vizsgélatot végezni az igény kielégitését megelêz6en. Amennyiben a szolgaltatéi vagy felhasznalêi berendezés mtiszaki éllapota nem teszi lehet6vé a megnêvekedett hêteljesitmény-igény
teljesitéset, errél a Felhasznalét irasban értesiteni kell az okok megjelêlésével.

9. A tavhészolgaltatAs sziineteltetése és korlitozdsa, végleges megsziintetése
A szolgaêltatis sztineteltetésére vagy végleges kikapcsoldsêra, a felhasznélé, vagy a tavhêszolgaltaté kezdeményezésére kerilhet sor.
A T&vh6szolgaltaté a Tszt. 40.$-a szerint jogosult a tavhészolgdltatast szineteltetni.
A tavh6 vételezésének szuineteltetését a felhasznalé a tulajdondban, izemeltetésében lévé

felhasznaléi berendezések terv szerinti karbantartisdnak, feljitêsdnak idejére vagy vêrat-

lan meghibésodés esetén, a sziikséges javitêsi munka elvégzése idejére kérheti.
9.1

Tervezett szolgaltatis kimaradas

A tivhészolgaltaté tulajdondban lévé berendezések rendszeres karbantartisêt, tervezett javitêsat, fehuyitasat a fitési idészakon kivuli idészakban jogosult elvégezni. E célbél a szolgdltatast a lehetséges legkisebb felhasznaléi kêrben és a legrévidebb idétartamban szineteltefheti.
Eltéré megallapodas hiënyéban a sziinetelés 8 napnal hosszabb nem lehet.
Termelêi- és szolgaltatéi berendezéseken végzett, elêre tervezett karbantartdsi és felijitasi
munkak miatt sziikségessé valé szineteltetés esetén, azt megelêzéen legalabb 8 nappal téjékoztato kéêzleményt kell megjelentetni a helyi kêzérdekd hetilapokban (Szuperinf6, Vérpalotai Hirek), a helyi televizi6ban és a têrsasêg honlapjén (www.vpkozuzem.hu). Kisebb kêz6sségek esetén |épcséhazi kiërtesitéssel tijékoztatni kell a felhasznalokat. Kisebb felhasznalêi
kêz6sségek: max. egy hékézpont altal ellatott felhasznaléi kêr.
A Felhasznalênak a terv szerinti fenntartdsi munkdkat a têrgyév mêjus 16. napja és szeptember
14. napja k6z6tti idészakban, mas megéllapodês hiëny4ban $ napon bell kell elvégezni. Megkezdésének és varhaté befejezésének idêpontjarél a felhasznalé és a Tavhêszolgaltaté egymast legaldbb 8 nappal kordbban kêteles irêsban tajékoztatni.
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Miszakihibabél, dzemzavarbél eredé szolgiltatis kimaraddis

A varos egészét, vagy egyes varosrészeket érinté szolgaltatês kimaradskor a helyi médiakban
és a têrsasêg honlapjan kell k67zé tenni a têjékoztatést az (izemzavar jellegérêl és az elharits
befejezésének varhaté idejérdl.
Egy hokézpontrél ellêtott épilet(ek) izemzavara esetén a lépcséhaz(ak) bejarati ajtajara têjékoztaté lapot kell kiftiggeszteni az izemzavar jellegér6l és az elharitis virhaté idejérél.
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9.3

ITdeiglenes szimeteltetés

Felhasznalé akkor kezdeményezheti a szolgaltatés ideiglenes sziineteltetését, amennyiben az
4ltala hasznalt teljes épuletet atépiti, vagy annak hasznalatt bizonyos ideig sziinetelteti. Az

ideiglenes szineteltetés idétartamdara alapdijat tartozik fizetni.
Tavhészolgaltaté akkor kezdeményezheti a szolgéltatés ideiglenes szineteltetését, amennyiben
e elêre tervezett médon a felhasznél6val azt elêzetesen egyezteti, vagy
e amikorafelhasznalé a kêzszolgaltatisi szerzédést megszegi.
A szerz6désszegés kévetkezményeirêl részletesen a kêzszolgaltatêsi szerzédés rendelkezik.
Ha a tavh6szolgaltaté tudomast szerez arrél, hogy a vele szerzédéses kapcsolatban lé felhaszn4lé a têvhé folyamatos és biztonsagos szolgaltatasat, illetéleg mas felhasznalé szerzêdés
szerinti tavhé vételezését zavarja vagy veszélyezteti, a szolgaltatast felfiggesztheti (kizdrhatja). A felhasznalé az élet- és vagyonbiztonsdgot veszélyezteté helyzetet azonnal, az egydb
zavaré kêrilményt a zavaré kêrilményr6l têrténé tudomdsszerzéstêl széimitott 8 napon belël
kételes megsziintetni.
Ha a felhasznalé a tavhészolgaltatês felfiggesztése okdnak megszintetésérél a taAvhêszolgaltat6t frasban értesitette, az rtesités kézhezvételét kévetê munkanapon a tivhêszolgdltatêst
meg kell kezdeni.
94

Korlatozas

Orszagos tizelbanyag hidny miatt, valamint a kêrnyezetvédelmi okokb6l fellépé tartés hêtermelés kiesés miatt a tivhészolgaltaté a helyi Onk. rend. 26.-27. $ rendelkezései szerint jêr el.
Ennek sordn a kilénbézé korlêtozasi csoportokba sorolt felhasznalokat a helyi sajtén, televiZi6n, a têrsaség honlapjén és a lépcséhazak bejêratahoz kiftiggesztett hirdetményen keresztil
is tajékoztatni kell. A korlêtozs bevezetésérél és annak okairél a tivhészolg4ltaté az 6nkormanyzatot haladéktalanul tajékoztatni kêteles.
Lakosségi felhasznalê korlêtozAsêra csak végsê esetben és csak akkor kertilhet sor, ha az
egycb felhasznélé korlêtoz4sa utin az még szikséges az Onk. rend. szerint.
A korlêtozés altalinos feltételeit a Tszt. és Vhr. hatérozza meg.
A tizel6anyag-hiiny miatti és a kêrnyezetvédelmi érdekbêl, tavhêészolgaltatén kivil allé elhêrithatatlan okbél, az élet-, és egészség, vagy vagyonbiztonsdg veszélyeztetése miatti, valamint az elêre bejelentett Tszt.40.-41. $ szerinti korlêtozs/sztineteltetés miatt keletkezë karokért a szolgéltatêt kartéritési kStelezettség nem terheli. A korlêtozdst azonnal fel kell oldani,
ha a korlêtoz4sra okot adé kêrilmények megsziintek.
9.5
e

Végleges kikapcsolas
Lakosségi felhasznalê végleges kikapcsoldsêra az dltaldnos kOzszoleëltatdsi szerz6dés
Tszt. 38. $ (2), valamint (5) bekezdése szerinti felmondasa és a feltételek teljesitése esetén
kerilhet sor.
Epiletrész szolgaltatasbél têrténé ideiglenes vagy végleges kikapcsoldsêra vonatkoz6an a
felhasznal6/felhasznaléi kéz6sség jogosult déntést hozni, egyidejileg a t6bb épiletrészre
vonatkoz6 szolgaltatêsi paraméter és elszAmolêsi feltételek meghatarozAsaval.
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Az egyedi kbzszolgdltatdsi szerz6dést az egyéb felhasznalé a szerzédésben meghatêrozott
felmondasi idével az abban meghatêrozott idépontra mondhatja fel.
e

A kézszolgdltatêsi szerz6dést a tAvhészolgaltaté csak a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjAban meghatêrozott szerzédésszegés esetén mondhatja fel, valamint
akkor, ha tudomast szerez arrél, hogy a vele szerzédéses kapcsolatban allé felhasznalé
a tavh6 vételezését a felhasznéldsi helyen megszintette. Ebben az esetben a kêzszolgaltatési szerzédés felmondasa miatt az épiletben, épiletrészben bekêvetkez6 kar a felhasznalêt terheli.

10.Szerzodések
A tavhoszolgaltat6t a Tszt. 37. $-a szerinti szerzédéskêtési kStelezettség terheli, melynek megfelel6en a polgdri jog szabalyai szerint a lakossdgi felhasznadléval dltaldnos, az. egyédb (ezen
beliil a klilên kezelt) felhaszndléval pedig egyedi k67szolgaltatasi szerz6dést kêt a tivhêszolgaltatês megkezdését megelêz6en, vagy bizonyos esetekben annak folyaman.
Az altalênos kêzszolgaltatdsi szerzédés létrejëhet a tivhé héêkézponti (h6éfogadé allomdasi) vagy
épiletrészenkénti mérés szerinti szolgaltatésra.
A tavh6szolgaltaté és a felhasznalé kéz6tt a kézszolgaltatasi szerz6dés — a jogszabalyokban és
az Gzletszabêlyzatban meghatdrozott feltételekkel — a szolgdltatds igénybevételdvel is |étrejên.
Az &ltalênos kêzszolgéltatêsi szerz6édés hatêrozatlan idêre, az egyedi kêzszolgaltatAsi szerz6dés
— ha a felek eltéréen nem allapodnak meg — hatérozott idétartamra szol.
11.A szerzodés eldkészitése
Amennyiben egy adott hékézponthoz tartoz6 felhasznaloi kêzésség jelzi szerz6déskêtési széndékét, a Vérpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. az elszAmolds m6djêrol és a szolgaltatêsnyujtas feltételeirél a felhasznaléi kêz6sség képviselêjét tajékoztatni kêteles.
Tavh6szolgaltaté a vételezés igénybejelentését, valamint a kézszolgaltatêsi szerz6dés megkêtéséhez sziikséges felhasznaloi, igénybejelentêi adatszolgaltatas kézhezvételétêl szamitott 30
napon belil kêteles kêzszolgaltatêsi szerz6déstervezetét — amely a tivhêszolgaltat6t 30 napig
két — szerz6dé fél részére Atadni, aki azt a kézhezvételtél szémitott 15 napon belil aldiraséval
elfogadva visszakildi tavhészolgaltaténak.

Nem kêteles a tivhészolgaltaté a kêzszolgaltatasi szerzédés megkêtésére, ha a felhasznalêi
igénnyel jelentkezé nem teljesitette a tivhêszolgaltaté altal meghatêrozott miszaki-gazdasdgi
feltételeket, vagy nem fizette meg a csatlakozasi dijat.
12.A szerzodés meokditése
Az irasban megktêtt kêzszolgaltatsi szerzédés — a felhasznalé 4ltal aldirt szerzédés szolgdltat6hoz têrténé visszajuttatêsêval — szerzédésben meghatarozott idêponttél jén létre. Ha a felhasznalé a szolgaltaté szerz6déstervezetét véleményeltéréssel irta ald, a szerzédés nem jén
létre, a véleményeltérést Gj ajanlatnak kell tekinteni. Ebben az esetben a tivhészolgaltaté az
eltéré &llAspontok egyeztetését kezdeményezni kêteles.
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A szerz6dés a véleményeltérésben foglaltakban têrtént eredményes egyeztetést kêveten, az
egyez6 allispontok kialakitasêval, annak idépontjaban jén létre és a szerzédés hatalya is ennek
megfelelêen modosul.
13.A Kézszoloalfafasi szerzédések tipusai
13.1

Aftaldnos Kêzszolgaltatasi Szerz6édés haztartisi célé felhasznalék fitésszolgsltatisêra

(Koltségoszi6 szerinti elszdmolds: Uzletszabdlyzat 2. sz. melléklete, Légkêbméter szerinti elszdmolds: Uzletszabalyzat 3. sz. melléklete)
A t&Avh6szolgaltatot a lakossêgi felhasznaléval dltalinos kézszolgaltatsi szerz6déskêtési kêtelezettség terheli.
A szerz6dés megkêtése a lakok 4ltal megbizott kêz6s-képviselêvel têrténik, kizdrélag fGtési
igények kielégitésére. Mellékletében tartalmaznia kell az elszimolési hêmennyiségmérê azonosité és hitelesitési adatait, valamint a k6z6s-képviselê jogosultsêgat igazolê meghatalmazasêt. Ebben az esetben a hêmennyiségméré a Tarsash4z héfogadé allomasên mikêédik és az
elszAmolds alapjat képezi.
A szolgaltatott és mért fitési hê kêltségeinek megosztasdnak és kiegyenlitésének médjat a
felhasznal6i kêz6sségek hatêrozzéik meg az 4ltalénos kêzszolgaltatêsi szerz6désben.
e

Kêltségoszté szerinti leosztas:
Szolgaltatéi hékézpontbél ellêtott lakossgi célu felhasznalt fitési hêenergia elszAmolêsa fogyasztêAsarAnyos kêltségosztês esetén 4ltaléban évente egyszer, a
fatési idészak befejezése utan legkésébb az augusztusi szamlakban têrténik vagy

a felek kilén megallapod4sa szerint.
e

Szolgaltat6i hêkézpontbél ellêtott lakossêgi céli felhasznalt fitési hêenergia elszAmolasa légtérfogat ardnyos elosztês esetén havonta têrténik, az épiletek hêfogadéiban felszerelt hêmennyiségméréknek a hénap utolsé 5 napjêban leolvasott szaAmlélé 4llésa alapjan.

Amennyiben a lak4sok tulajdonosai a dijfizeték, a kêzgytlésnek ki kell mondani azt, hogy a
dijfizeték a Szolgéltaté altal havonta megkildêtt szimlat kêzvetlenil kêtelesek kiegyenliteni,
valamint a nem fizetésbêl eredé kêvetkezményeket vallalni. A dijfizeté személyében bekêvetkezett valtozas szerz6désmdoédositêst nem eredményez.
13.2

Altalanos Kêzszolgaltatisi Szerzédés haztartisi céla felhasznalék, fitési- és haszndlati melegviz elldtisira

(KOltségoszi6 szerinti elszémolds: Uzletszabdlyzat 4. sz. melléklete, Légkêbméter szerinti elszimolds: Uzletszabalyzat 5. sz. melléklete)
A szerz6déskêtésre akkor kerël sor, ha tavhészolgltaté a felhasznalêt fatési energidval és
hasznalati melegvizzel egyarént ellétja. A fitési hêenergia mérése a felhasznalok épileteinek
hêfogadéiban felszerelt hitelesitett hêmennyiségmérékkel térténik.
A szolgaltatott és mért fitési hê kaltségeinek megosztasdnak és kiegyenlitésének modjata
felhasznaléi kêz6sségek hatêrozzak meg az ltalanos kézszolgaltatêsi szerz6désben.
e

Kêltségoszté szerinti leosztds:
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Szolgéltat6i hékézpontbol ellatott lakossêgi célu felhasznalt fitési hêenergia elszAamoldsa fogyasztêsarinyos kêltségosztas esetén altaldban évente egyszer, a
fatési idészak befejezése utén legkésêbb az augusztusi szAmlakban têrténik vagy
a felek kilên megallapodésa szerint.
e

Szolgaltatéi hêkézpontbél ellêtott lakossêgi célu felhasznalt fitési hêenergia elszéAmoldsa légtérfogat arinyos elosztas esetén havonta t6rténik, az épiletek hêfogadoiban felszerelt hêmennyiségméréknek a hénap utolsé 5 napjaban leolvasott szamlalé allêsa alapjên.

A hasznélati melegviz méré készulékek a kifolydsi pontokon vannak elhelyezve. A hasznalati
melegviz vizmennyiségének elszAmoldsa a lakésok melegviz mérbinek dprilis, augusztus és
december hê végén leolvasott szamlalé allésainak figyelembe vételével térténik.
Szolgaltaté a fogyaszté felé têrténé kilên bejelentés nélkil jogosult a melegviz szolgaltatas
hékézponti elszAmoldsénak alkalmazasêra. Az elszéimol4s nem a felhasznalt melegviz, hanem
a h6êkézponti 6sszes és a ftés Ssszes mennyiségének kilênbêzetén alapszik. Az egyes épiiletrészekben felszerelt melegviz6rak a kéltségmegosztast szolgaljak.
13.3

Kêzszolealtatasi Szerzédés, hdztartasi célu fogyaszt6val, haszndlati melegviz szolgiltatasara

(Uzletszabélyzat 6. sz. melléklete)
A hasznalati melegviz méré készilékek a kifolyasi pontokon vannak elhelyezve.
T&vhészolgaltaté a hasznélati melegviz szolgaltatêsêra és elszéimolésêra vonatkozoan kêzvetlentil az épilet, épiletrész (lakas, nem lak4s céljéra szolgélé helyiség) tulajdonosaval kêt szerzZ6dést. Ezen szerzédésben a Szolgaltaté arra vallal kêtelezettséget, hogy a Felhasznaléênak
folyamatosan hasznalati melegvizet szolgaltat és annak dijét (melegviz hêdij, viz- és csatornadi]) mérés szerint szAmolja el, a Felhasznélé pedig vallalja annak kifizetését.
Epiletrészenként (lakésonként) kilên-kilên têrténé dijfizetés esetén a diffizetêk nevét, cimét,
természetes személyazonosité adatait, a felszerelt méréérak adatait, és az egyes épiletrészek
fithet6 légterének nagysagat e szerz6dés tartalmazza.
A hasznélati melegviz vizmennyiségének elszAmoldsa a lak4sok melegviz méréinek aprilis,
augusztus és december hé végén leolvasott szamlal6 allêsainak figyelembe vételével têrténik.
Szolgaltaté a fogyaszto felé têrtén6é kulén bejelentés nélkil jogosult a melegviz szolgaltatas
hékézponti elszAmolésénak alkalmazasêra. Az elszAmol4s nem a felhasznalt melegviz, hanem
a hékézponti 6sszes és a fités ésszes mennyiségének kilênbêzetén alapszik. Az egyes épiiletrészekben felszerelt melegvizvizérék a kéltségmegosztast szolgaljak.
Amennyiben a felhasznélé
dékosan megrongalja, Ggy
melegvizfelhasznélast kell
Onk rend. 1. sz. melléklete
13.4

méretlenal vételez, a mérés feltételeit biztosité eszkézéket szanrészére alakasnagysêg szerint meghatarozott atalanynak megfelelê
leszéimlézni. Az dtaléiny mennyiségét lakasnagysêg szerint a helyi
hatérozza meg.

Egyedi Kêzszolgilfatdsi Szerz6dés egyéb célu felhasznaldval fitésszolgaltatas esetén
(Uzletszabélyzat 7. sz. melléklete)
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Szolgaltatéi h6ékézponthoz kapcsolt egészségiigyi, kulturélis, kereskedelmi és egyéb kêézintézmények fitési igénydének kielégitése érdekében kêtêtt. Mérésik szekunder oldalon a felhasznalé hêfogad6jAban têrténik.

A szerzbdéseknek tartalmaznia kell mindazt, amit a Vhr. 3. sz. mellékletének 9 — 10. pontjai
elêfrnak.
Amennyiben a szerz6dések érvényességi ideje alatt a tivh6szolgaltatasi tevékenység jogi szabélyozasa, illetêleg az dralkalmazas jogszabalyi feltételei megvaltoznak, a szerzédések valtozAssal érintett részei helyébe az Gj jogszabaly rendelkezései lépnek.
14.Szerzodések idobeli hatalva. moédositasa
A megkêtêtt kêzszolgaltatési szerz6dések - kivéve az egyedi kêzszolgaltatêsi szerzédést - hatarozatlan idére sz6lnak, melyet a felek a têrgyévet megel6zé naptari évben szeptember 30-ig
têrténd bejelentéssel médosithatnak.
Ha a hatêrozott idêtartamu kézszolgaltatêsi szerz6désekben foglalt hatêridé lejêrt és a szolgdaltatés igénybevétele folytatédik (ide értve, ha a felhasznélê nem jelzi a szerz6édés megsztintetésére vonatkozé szandékat) a kêzszolgaltatêsi szerz6dés valtozatlan tartalommal meghosszabbodik.
A hêenergia vételezés szuineteltetése esetén a felhasznélé nem mentesil az alapdij fizetési kêtelezettsége alol, tekintettel arra, hogy az alapdij éves dij és figgetlen a tényleges fogyasztês

mértékétol.
15. A szerzodés meoszinése
A Kézszolgaltatasi Szerz6dés megsztinésének esetei:
A szerz6dést mindkét fé] iréisbeli bejelentés alapjin mondhatja fel:
15.1

Szerz6dés felmondisa a Felhaszn4lé részérél:
Az dltaldnos kêzszolealtatasi szerzédést a felhasznalê 30 napos felmondasi hatêridêre, az egyedi kézszolgaltatasi szerz6dést az egyéb felhasznalé a szerz6désben meghatêrozott felmondési idêvel, az abban meghatêrozott idépontra mondhatja fel.
A Szolgaltaté 15 napon bell irésban kêteles a felmondas feltételeirél, az elêirt eljêrasrol
a felhasznalot tajékoztatni.
A szerz6dés megszintetésének aldbbi egyëttes feltételei vannak: /Tszt. 38. $ (2)
e

A tAvhészolgaltatis megsziintetéséhez a taAvhêvel ellêtott épilet tulajdonosi kêzZ6ssége az Gsszes tulajdoni hênyad szerinti legaldbb négyëtêdês szavazattébbségi hatêrozatêval hozzajêrul és ezt irAsban nyilatkozza.

e

Az épiletben vagy épiletrészben a tavh6ellatassal azonos komfortfokozata hêellêtast valésitanak meg.

e

A szerz6dés felmondésa nem okoz jelentês kart az épilet tébbi tulajdonosa szamara és nem korlêtozza masok tulajdonosi, hasznalêi és bérlêi jogait.

e

A tAvhészolgaltatêst megszimtetê felhasznalé viseli azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznal6i berendezéseknek a szolgaltatds igénybevételének megsztintetésével 6sszefiiggésben sziikséges, miszaki atalakitaséval merilnek fel.
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e

A szolgaltatis megszintetését a meglévé rendszer miszaki megoldasa lehetêvé
teszi és az nem itkêzik egyéb jogszabalyba.

Amennyiben a felhasznaldsi helyen valamely épiletrész (lak4s, iizlet, iroda, stb.) fitési
céla tAvhészolgaltatasêt kfvanja valamely Dijfizeté megszintetni, az nem az Altalênos
kêézszolgaltatêsi szerz6dés felmondésat jelenti, hanem annak médositésêt vonhatja
maga utén, amelyet az épiletrész tulajdonosa (bérlêje, hasznéléja nem) és a Felhasznalé
kéz6sen kezdeményezhet a hatalyos jogszabalyban /Tszt. 38. $ (5) foglaltak betartasa
mellett.
A hatarozatlan idejd egyedi kêzszolgaltatasi szerzédés a szerzédésben meghatarozott
felmond4si idével, az abban meghatêrozott idépontra mondhaté fel — a sulyos szerz6désszegés esetét kivéve — a vonatkozo jogszabalyokban foglaltak betartasaval.
A hatarozott idétartamu egyedi kêzszolgaltatasi szerzédést csak rendkivili felmondaêssal (sulyos szerz6désszegés) 1lletve kézés megegyezéssel lehet megszintetni.
A miszaki feltételeket a felmondas elfogadaséval egy idében éllapitja meg a szolgaltat6.
15.2

Szerz6dés felmondasa a tivhészolgiltaté részérél:
A szerz6dést a tavh6szolgaltaté a kêvetkezë esetekben mondhatja fel:
tudomdst szerez arrél, hogy a vele szerzédéses viszonyban dllé felhasznal6 a tAvhé
vételezését a felhasznaléi helyen megszintette. EZ azonban nem mentesiti a felhasznalêt a têreyévi alapdij megfizetésétdl;
haafelhasznalé, illetéleg dijfizeté a taAvhé folyamatos és biztonsdgos szolgaltatasat,
illetéleg mas felhasznalé vagy dijfizetê szerzédésszeri tAvh6vételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
atAvhé dijét nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg.
A k6z7szolgaltatêsi szerz6dés felmondését irisban kell kézélni. A kêzszolgéltatêsi szerZ6désnek a tAvh6szolgaltaté altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerz6désszegésen alapulê felmondasa esetén a tAvhészolgaltaté értesiti a felhasznalot, a dijfizetét és a taAvhével ellêtott ingatlan tulajdonosêt.
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Szerzédés megsziintetése kézés megegyezéssel:
Szerz6dé felek kézés megegyezéssel a szerz6dést birmikor megszintethetik.

15.4

Szerz6dés médositisa épiiletrész tAvhé igénybevételének megszintetése céljabél:

Abban az esetben, ha a têvhêvel ellêtott épiletben lévé, kilén tulajdonban és kilên
hasznalatban allé épiletrészben kivanjak a tévhê igénybevételét megszintetni, az Epiletrész tulajdonosa és a felhasznélé kézésen kezdeményezheti az ltalinos kêzszolgaltatasi szerz6dés modositasat, ha egyittes feltételként az aldbbiak teljesilnek:
e

AtAvh6szolgéltatês megszimtetéséhez a taAvh6vel ellatott épilet tulajdonosi kêz6sségének valamennyi tagja hozzajêrul és ezt irêsban nyilatkozza.

e

Az épiletrészben a tAvh6ellatassal azonos komfortfokozati hêellatast val6sitanak
meg, amely az épilet tavhellatêsêt biztosité felhasznaléi berendezéstél figgetlenil
iizemeltethetê.

39
e

A megszintetés nem okoz jelentês kart az épilet t6bbi tulajdonosa szZAmara és nem
korlêtozza masok tulajdonosi, hasznaloi és bérlêi jogait.

e

A kezdeményez6k viselik azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznél6i berendezéseknek a szolgaltatês igénybevételének megsziintetésével 6sszefiiggésben sziikséges
miiszaki atalakitAsêval merilnek fel.

e

A szolgaltatês igénybevételének megszintetését a meglévé rendszer lehetêvé teszi
és az nem Gitkêzik egyéb jogszabalyba.
Amennyiben a felhasznélé a têAvhêvel ellêtott épiletben lévé, kéz6s tulajdonban és kêZ6s hasznélatban lév6 épiletrész fitését meg kivanja sziintetni, és ez a kézszolgaltatasi
szerz6dés mOdositasêt teszi szikségessé, a szerz6dés médositêAsêra vonatkoz6 igényt a
tAvh6szolgaltaté nem utasithatja el. A szerzédés médositisa irênti igény bejelentése esetén a taAvh6szolgaltaté 15 napon belil kételes a médositas feltételeirél, az elêirt eljarêsrél
a felhasznalot irêsban tajékoztatni.
A szerz6dés felmondêsa és a szerzédés médositdsa esetén a felhasznélé vagy dijfizetê
kêtelezettsége abban az idépontban szinik meg, amikor a felhasznalé a jogszabalyi feltételeket teljesitette, a tAvhé barmilyen médon valê igénybevételét megsziintette, tovêbb4 épiletrész levaldsa esetén a h6dij szétosztêsêra vonatkozban a kézszolgaltatasi
szerz6dés mOédositêsa megtêrtént.

15.5

Szerz6désszegés és annak kivetkezményei
a.)

Szerz6désszegés a taAvhészolealtaté részérdl:

Szerz6désszegést kêvet el a tAvh6szolgaltaté, ha
-

b)

ah6energia szolgaltatêst a kézszolgéltatêsi szerz6dés szerinti idépontban nem kezdi
meg;
a h6energiët nem a kézszolgaltatisi szerz6désben meghatarozott, illetéleg nem a
téle elvêrhaté médon szolgaltatja;
atdvhêé felhasznalé részére t6rténé szolgaltatisat nem hitelesitett mérbeszkéz hasznélataval végzi;
atavhêszolgaltatis elêre tervezheté munkak miatti sziineteltetésérél a felhasznalot
az Gizletszabêlyzatban vagy a szerz6désben elêirt médon és idében nem értesiti;
felr6haté magatartêsa folytên a tAvhészolgaltatis megsziinik, vagy azt a Tszt. A041. $-okban foglaltakon tilmenéen sziinetelteti vagy korlêtozza;
atévhêszolgaltatas felfiggesztése esetén a felfiiggesztési ok megszintetésére vonatkoz6 irêsbeli értesitése kézhezvételét kêveté munkanapon a felhasznalé részére
a tAvhészolgaltatêst nem kezdi meg.
Szerzédésszegés a felhasznald, dijfizetê részérdl:

Szerz6désszegést kêvet el a felhasznalé, iletéleg dijfizetê, ha:
-

a szerzédésben meghatêrozott hêteljesitményt tullépi;

-

a têvhé folyamatos és biztonsêgos szolgdltatasat, illetêleg mas felhasznalé vagy

-

-

dijfizetê szerz6désszerd tavh6vételezését zavarja vagy veszélyezteti;
amérbeszk6zt vagy amérbeszkêz hitelességét tanusité jelet vagy plombat megrongalja, elt&volitja vagy — amennyiben a mérbeszkéz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyaszté allandé bejutasa, illetve feligyelete biztositott — ezek
sérilését, illetve hianyat a tavhészolgaltaténak nem jelenti be;
amérbeszkéz befolydsolêséval vagy megkerilésével - ideërtve a mérbeszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongalasat és eltavolitasat is —- tavhêt vételez;

40
-

atavhé dijêt nem vagy nem a szerzédésben meghatérozott idében fizeti meg;
a korlêtozdsi rendelkezéseknek nem tesz eleget;
atAvhé vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szinteti meg.

Cc)

Akëzszolgaltatdisi szerz6édés megszegésének kêvetkezményei:

-

dijvisszatérités, iletéleg pétdijfizetés;
kêtbér;

-

kartérités;

-

csêkkentett mértéki szolgaltatds;
tAvhészolgaltatas felfiggesztése;
kêzszolgaltatêsi szerzédés felmondasa.

A potdi] mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkoz6 rendelkezéseket a tivhêszolgaltatêsra vonatkozé Snkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a potdij és a kStbér megfizetése nem mentesit az okozott kêr megtéritése alél.
A taAvh6szolgaltatês felfiggesztésének lehet6ségérél a tivhészolgaltat6 legalabb kétszer, irêsban kêteles a felhasznalêt értesiteni. A masodik alkalommal az étvétel igazolêsêra alkalmas modon értesiti a felhasznal6t vagy dijfizetêt. Az értesitésnek tartalmaznia kel a felhasznalé vagy dijfizeté azonosité széAmat, nevét, cimét, a felhasznaldsi hely
cimét, a lejrt ideji tartozdssal érintett szêimla sorszAmat és esedékességét, a lejêrt ideji
tartozas sszegét.
16.Min6ségbiztositis
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. célja, hogy a TAvhészolgaltatdsi részlege minêségi
tivhoszolgaltatêst nytjtson fogyasztéi részére. A fogyaszté all a Varpalotai Kézszolgaltaté

Nonprofit Kit tevékenységének kêzéppontjêban, a min6ség fontos a fogyasztok elégedettségének elérése és folyamatos fenntartêsa érdekében.
A tévhoszolgdltatêsi tevékenység sorén a szolgaltaté célja a fogyaszt6i igényekhez igazodé
iizemvitel biztositasa mellett a fogyasztéi igények minél teljesebb mértéki, megfelelê gyorsasaggal és gazdasdgossêggal, a minéség folyamatos javitésa mellett têrténé kielégitése.
A Vêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kt. térekszik a hatékony energiagazdalkodés folyamatos biztositasdra, timogatja az energiaveszteségek csékkentésére irdinyulê fejlesztéseket é&s
technol6gidkat. A halézatok és szolgaltatésok folyamatos fejlesztése a fogyaszték megelégedettségét hivatott szolgalni.
Ezen cél elérése érdekében f6 feladatanak tekinti, hogy ugy folytassa tevékenységét, hogy az
egyre er6sédé minéségszemlélet folyamatosan nêvekvé eredményekre vezessen.
A tAvhbszolgéltato évenként Fogyasztoi Elégedettség Vizsgélatot végez, mellyel célja a fogyaszték 4ltal timasztott elvarésok megismerése. A vélemények megismerése utin a Szolgaltato meghatêrozza a nyujtott szolgaltatasok minêségét, teljesitésiket Ssszeveti a fogyaszt6 altal
vêrt szolgaltatêssal. A kritikusabb mikédési folyamatok terén a minéség folyamatos javitdsata
fogyasztéi elvêrasok folyamatos ismeretével valêsitja meg.
Celja megvalésitasaban kiemelt feladatai:
”P Togyaszt6kkal têrténd él6 és teljes kêrd kapcsolattartês, gyors problémamegoldé kompetencia
” (izembiztos, fogyasztéi igényekhez igazodé és takarékos izemvitel,
” aberendezések, eszkêzék
jé6 mtiszaki allapotanak fenntartasa,

4]
”
”
”
”

a vonatkozé térvényi elêirésoknak valé folyamatos megfelelds,
akêrnyezetvédelmi elêirasok és hatarértékek betartésa,
a munkatdrsak szaktudésanak fejlesztése, rendszeres têjékoztatês a minêségpolitika és
a minbségirényitAsi rendszer kérdéseiben.
azegyes munkafolyamatok korszerisitése, optimalizalasa

Fenti célok érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 sz. szabvény szerinti minêségirdnyit4si rendszert
miikddtet.
17.Adatvédelem
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kt. az Eurépai Parlament és a Tanêcs 2016/679 Rendeletében (GDPR), az informaêci6s 6nrendelkezési jogrél és az informaci6szabadsêgrél szél6é 2011. évi
CXI. têrvény (Infotv.) elêirésait szem elêtt tartva végzi tevékenységét.
A rendelkezésére bocsêtott személyes adatot bizalmasan, a hatêlyos jogszabalyi elêirAsokkal ésszhangban kezeli. Megérzi a birtokaba jutott adatok, kilénêsen a személyes és kilênleges adatok bi-

Zalmassêgat, gondoskodik azok biztonsagarél és megteszi az ehhez sziikséges technikai és szervezési
intézkedéseket.
A Varpalotai Kézszolgéltaté Nonprofit Kf. kialakftotta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében têrténé védelmérél és az ilyen adatok szabad &ramlêsêrél szélé jogszabêlyok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatisêhoz sziikséges eljêrdsi szabalyokat és
feligyeli azok betartasêt.
A Tarsasêg elkdtelezett a személyes adatok védelme irant, és sajat hataskêrében megteszi a megfelelê
és sztikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a feladatai elléfésa sorén a vonatkozé magyar és
europai jogszabalyoknak megfelel6en jarjon el. A Tarsasêg - annak ellenére, hogy személyes adatokat
kizérélag jogszabêlyban elêirt feladatai teljesitése érdekében kezeli - elkëtelezett azirênt is, hogy
iigyfelei minél teljesebb kêri tajékoztatdst kapjanak az 6ket érinté adatkezeldsekrdl.
18.Személyes adat
A7 azonositott vagy azonosithat6 természetes személyre (érintett) vonatkoz6 bêrmely informêci6;
azonosithaté az a természetes személy, aki kêzvetlen vagy kêzvetett médon, kilénésen valamely
azonosito, példéul név, szAm, helymeghatérozé adat, online azonosité vagy a természetes személy
testi, fiziolégiat, genetika, szellemi, gazdasêgi, kulturdlis vagy szociélis azonosségira vonatkoz6 egy
vagy tébb tényezé alapjén azonosithatê;

19.Erinteft
Barmely meghatêrozott, személyes adat alapjén azonositott vagy — kêzvetlenil vagy kêzvetve — azonosithaté természetes személy.
20.Az adatkezelés elvei
a) A személyes adatok kezelését jogszeriien és tisztességesen, valamint az érintett széimara dtléthaté médon kell végezni.
b) A személyes adatok gyjtése csak meghatêrozott, egyértelmdi és jogszeri célbol têrténhet.
Cc) Az adatkezelés céljai szempontjabél megfelelêek és relevansak kell, hogy legyenek, és a sztikségesre kell korlêtoz6dniuk.
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d) A személyes adatoknak pontosnak és sziikség esetén naprakésznek kell lenniëik; minden észszerd intézkedést meg kel] tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjabél pontatlan személyes adatokat haladéktalanul térêljék vagy helyesbitsék.
e) A személyes adatok têrolasénak olyan formaban kell tériénnie, amely az érintettek azonositêsat a Tarsasêg céljainak eléréséhez szukséges ideig tegye lehetêvé.
D) A személyes adatok kezelését oly médon kell végezni, hogy megfelelê technikai vagy szerve7Zési intézkedések alkalmazAsêval biztositva legyen a személyes adatok megfelelé biztonséga, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezeldsével, véletlen elvesztésével, megsemmisitésével vagy
kêrosodésêval szembeni védelmet is ideërtve.
A Varpalotai Kêzszolgéltaté Nonprofit Kf. jogosult az érintettek tajékoztatêsa mellett a kêzszolgaltatasi szerzédés hatalybalépésétol, a kézszolgaltatêsi szerz6dés megsziinése utin a kêvetelések elévildsi idejéig az Ggyfelek adatai k6zil azokat kezelni, amelyek az Ggyfelek azonositisd-

hoz, a kézszolgaltatêsi szerz6dés teljesitéséhez szikségesek. Ezen talmenden jogosult az altala
kezelt adatok kézil azokat, amelyek a tevékenységgel 6sszefuiggé adatkezelés céljabol sztikségesek, 4tadni azoknak, akik a megbizêsabol a dijak szamlêzAsat és beszedését, a kêvetelések
kezeldsét vagy az Uigyfél-tajékoztatast végzik.
A Varpalotai Kézszolgêltaté Nonprofit K$. az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok és rendelkezések betartêsa és betartatisa érdekében informatikai biztonsêgi szabalyzatot is tartalmazé
adatkezeldsi és adatvédelmi szabalyzatot alkotott és az adatvédelmi tisztviselên keresztil a szabalyzat elêfrésainak érvényt szerez.

21.Kapcsolattartas
21.1

'Tulajdonossal

A tavh6szolgéltat6 gazdasêgi és miszaki tevékenységérél a tulajdonost az Uigyvezetê jogosult
tajékoztatni.
Az igyvezetd tajékoztatêsi jogosultsêgat megbizottja Gtjan is gyakorolhatja.
21.2

Hatésagokkal

A tavh6szolgaltaté ellenêrzésére jogosult hatéségokkal az ellenêrzések sorin a kapcsolatot a
tma szerint illetékes szakterilet vezetêje tartja, aki az ellen6rzés folyamatarél a cég tigyvezet6jët
têjékoztatja, tovabbé az ellen6rzés segitése céljabél jogosult az ellenêrzés témaja szerint munkatêrsakat bevonni.
21.3

Fogyasztévédelmiszervekkel, felhaszn4léi érdekképviseletekkel, felhaszndlékkal

A kapcsolattartis magéban foglalja a TAvhészolgaltaté és a felhasznal6/dijfizeté jogviszonydt,
kapcsolatrendszerét, a téjékoztatasi kételezettség tartalmi és formai elêirsait, a teljes kêri Ugyintézési rendszert, az elérhetéségeket, valamint a Têvhêszolgaltaté egyëttmikêédési kêtelezettségEt és médjat a fogyasztévédelmi hatésaggal és a felhasznalok érdekképviseleti szervezeteivel.
A tavhszolgaltaté egytittmikêdik a fogyasztévédelmi szervekkel, felhasznal6i érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasznalokat érinté kérdésekben
megismerje azok véleményét,
tajékoztassa azokat tervezett intézkedéseirël,
visszajelzést adjon az altaluk k&zvetitett panaszok és észrevételek kivizsgaldsénak
eredményérol.
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A tavhszolgaltat6 a fogyaszt6védelmi szervekkel és felhasznalêi érdekképviseletekkel a felhasznélékat érinté kérdésekben az egyëittmikëdést nem tagadhatja meg, szAmukra kêteles a kêz-

érdeki adatokat — kivéve szolgalati titkot — hozzaférhetévé tenni, a felhasznalékat érinté tervezett

intézkedésekrél tajékoztatast adni.
Az egylittmikdidés és a kézvetlen kapcsolattartês a têrsasig tigyvezetêjének tAvollétében a (8mérndkén, vagy az iigyfélszolglati csoportvezetên, fogyaszt6védelmi referensen keresztil têrténik.
Kézérdeki adat: az allami vagy helyi #nkorményzati feladatot, valamint jogszabélyban meghatêrozott egyéb kézfeladatot , ellaté szerv vagy személy kezelésében lévé és tevékenysépére
vonatkozé vagy kêzfeladatinak ellétisêval ésszeftiggésben keletkezett, a személyes adat fogalma ald nem esê, bêrmilyen médon vagy forméban rêgzitett informêcié vagy ismeret, fuggetlenal kezeldsének modjatél, énallé vagy gyëjteményes jellegétêl, isy kilénésen a hataskêrre,
illetékességre, szervezeti felépitésre, szakmai tevékenysépre, annak eredményességére is kiterjedê értékelésére, a birtokolt adatfajtakra és a mikédést szabalyozé jogszabalyokra, valamint a
gazdélkodasra, a megkêtêtt szerzédésekre vonatkozé adat.
Fogyaszték térsadalmi érdekképviseleti szervezetének minêsilnek azok a têrsadalmi szervezetek illetéleg azok a sz6vetségek, melyet a felhasznêlêk az egyesilési jogrél szélé 2011. évi
CLXXV, térvény alapjên kifejezetten a felhasznalok érdekképviselete céljabél hoztak létre, és
annak megfelelêen mikédtetnek.

A tAvhészolgaltaté a felhasznalok tajékoztatasa érdekében elektronikus informaciërendszert
(honlapot) muikêédtet.
A T&vh6szolgaltaté az ugyfelekkel têrténé kapcsolattartisat alapvetéen és elsédlegesen az Ugyfélszolgalati Irod4jan keresztil biztositja. (Isd.: U.SZ. 6. pont)
21.4

Kapcsolat kiemelt besz4llitékkal

A h6energia szolgéltatis zavartalan és biztonsêgos ellêtisa érdekében a kilsê beszallitékkal
rendszeres és folyamatos kapcsolattartês szikséges. A kapcsolattartas médjat a megkêtêtt szerZ6dések foglaljak keretbe.
A legnagyobb forgalmat lebonyolité beszallitéink:
a)
f6ldgazkereskedé
b.)
villamos-energia kereskedé
C)
vizszolgaltaté

22.A szolesltaté nevében eljaré személyek azonositisa
A szolgéltaté azon dolgozéi, akik telephelyen kivili felhasznalékkal, dijfizetékkel kerëlnek kapcsolatba és a szolgéltaté nevében jarnak el, azonosité kêrtyat (kitizêt) kêtelesek viselni.

A felhasznal6, dijfizetê kérésére a szolgaltaté dolgoz6ja kêteles az azonosité krtyt bemutatni,
nevet, telephelyének cimét és telefonszAmat megadni.
23.A felhasznalo, diifizeté azonositaAsa

A felhasznalé és a dijfizeté azonositisêra jelen tizletszabalyzat 8.2. pontjAban felsorolt személyes adatokat tartalmazé, bérmilyen hivatalos azonosité okirat szolgal, melyet a szolgaltaté kérésére felhasznalé és a dijfizetê kêteles bemutatni.
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24.Arz iizletszabalyzat hozzaférhetêsége
A szolgaltaté kêteles ezen izletszabalyzatat az Ugyfélszolgalaton és elektronikus formaban a !

honlapjên a felhasznalêk, dijfizeték szémaêra hozzaférhet6vé tenni, a felhasznalok, dijfizeték kérésére betekintést biztositani.
A Varpalotai Kézszolgéltaté Nonprofit Kft. Tévhészolgaltaté Részlegének jelen Ozletszabélyzatêta
tAvh6szolgaltatasrél sz6lé térvény, a têrvény végrehajtasêra kiadott korményrendelet és a tAvhêészol- .
galtatésra vonatkozé helyi #nkorményzati rendeletek alapjan készitette el.
Az Uzletszabêlyzat - a Veszprémi JArêsi Hivatal Fogyaszt6védelmi Osztély véleményének kikérését kêvet6en - Vêrpalota Vêros Jegyz6je jovahagysdval lép hatêlyba és hatêrozatlan idêre szél.
Ezzel egyidejileg a 2009. augusztus 27-én jovihagyott Uzletszabalyzat érvényét veszti.
Amennyiben az Uzletszabalyzat érvényességi ideje alatt a tavhêszolgdltatêsi tevékenység jogi |
szabalyoz4sa, illetéleg az dralkalmazas jogszabalyi feltételei megvaltoznak, a szabêlyzatnak a |
valtozassal érintett részei helyébe az Gj jogszabaly rendelkezései lépnek.

Varpalota, 2017. aprilis 04.

ge.

Horvath Tamas Jézsef

iigyvezetë

FI

NP

VARPALOTAI

KOZSZOLGALTATO
NONPROFIT KFT.

8100 V&rpalota, Fehérvêri dt 7.

Uzletszabélyzat vêltozatainak széma: 3
M6dositas détuma: 2019. julius 16.

Têvéhagyës détuma:

ee see

COL]. SEEPE ber do.

sees

e sesse

fees

sees
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25.Az izletszabalvzat mellékletei
25.1

1. sz. melléklet Dijfizeté valtozis bejelenté

DIJFIZETO VALTOZAS BEJELENTO ADATLAP
tavhéellêtêsi fogyasztok
“ese

s EE

EED AE

MEE

MOED

OR OE OR

ER EA RE KERE

OR Ese

részére

Têrsashêzhoz/Lakésszévetkezethez,

mint

tAvhêszolgaltatdsi

felhasznal6hoz tartoz6

lakas (épiletrész) cime:
fogyasztêsi hely azonosité szêAma: F

KUJELENTKEZO DIJFIZETO

BEJELENTKEZO DIJFIZETO

Név:

Név:

Kijelentkezés idépontja: 201...

Bejelentkezés idépontja: 201...

Tel.szêAm:

Tel. szam:
E-mail:

A melegvizméré 6ra gyari szAma:

allêsa:

A lakast terhelê tAvh6szolgaltatêsi dij

A széAmla kiegyenlitését:

201.

- foly6szAmlarél kérem melynek

hé

napig

SzZAma:
csekken kérem

Ft
E tartoz4s nem tartalmazza a hédij végelszAmoldsi szAmla 6sszegét, valamint
folyészAmlêrol t6rténé fizetés esetén
bêrmely okbol a kifizetés elmaradasat.
A leadott melegvizméré 6ra allês alapjan tarsaségunk a végelszêAmolast elkésziti, azt a fogyaszté részére megkdldi.
TartozAs esetén:
Ui cime:

Melegviz eléleg:
(Oraleolvasds, elszimolds négy
havonta.)

Nyilatkozat:
A taAvhêszolgaltasbol keletkez6 talfizetésemrël
delkezem:

az alAbbiak

szerint ren-

O A kévetkezé szimla(k) kiegyenlitésére
m

Tudomëêsul veszem, hogy a szolgaltato
a tartozast jogi Gton érvényesiti.

Vêrpalota, 20 .
Kijelentkez6é alêfrêasa

szAma bankszamlara kérem visszautalni

OA Kézizemi Kf. pénztaréban kivinom
felvenni

Varpalota, 20 .
Bejelentkez6 aldirêsa
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25.2

2. sz. melléklet Alfaldnos kêzszolgaltatsi szerz6dés hztartdsi céla felhasznalé
fités-szolgdltatasara kêltségosztos elszimoldsra

ALTALANOS KOZSZOLGALTATASI SZERZODEÉS
h6kêzponti (hêfogad6é) mérés szerinti taAvhészolgaltatdsra,
(fitési szolgaltatas)
kêltségosztis alapjan têrténé elszAmoldsra

EE
EE
szAm alatti, ..... esseee helyrajzi
szaAamu lak6épilet, illetêleg vegyes célra hasznalt épilet (a tovibbiakban egyëitt: Epilet), mint felhasznaldsi hely hék6êzponti mérés szerinti tavh6ellatasara jêtt létre a
Cég neve:
Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Varpalota, Fehérvari ut 7.
Cégjegyzék szama:
19-09-505188
Képviselêje:
Horvath Tamas J6zsef igyvezetê
KSH szAma:
11943972-3530-113-19
Ad6szima:
11943972-2-19
SzolgéltatAst végzé szervezeti egység neve, cime:
METER GE
mint szolgaltaté (a tovabbiakban: Szolg4ltaté), és az épilet tulajdonosi kêzéssége (tovAbbiakban:
Felhasznalé), egyutt: Felek kêzétt.
1.

A Felhaszn4lé:
Neve (cégnevek
MA EE

ees ese ee eek ee ek ee ee ee ke Re ek ee ee ee ee ee
EE

Cégjegyzékszêma:

ee ee ek ee eN ee Ge dk ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

LET
statisztikai azonositêja:

2.

ee ee Re ee ek ee ee ee ee ee ee ee ed

A Felhasznalé képviselêje:
Neve (cégneve)

sesse see se ee ek ee ee de ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

Cime (székhelye):

ese

Prtesftésicfime:

ee

Telefonszama:

3.

ese

ee se ER SR ER ee ee ee ee ee ek ee ek ee ee ee ee ee
ee

ee

ee ee ee ee ee ee ee
ee ee ee

A szerz6dés tirgya:
A Szolgaltaté kételezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznélé
szAmêra folyamatosan és biztonsêgosan olyan mennyiségd hêenergiat (tAvhéêt) szolgéltat, amennyi a felhasznaléi berendezések izemképes és biztonsêgos dllapota mellett a Felhasznal6i
igények kielégitéséhez sziikséges.
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A Felhasznlé/Dijfizeté arra vallal kêtelezettséget, hogy a tavhéenergiat a szerzédésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatarozott itemezés szerint
rendszeresen megfizeti.

A tévhbellêtast a Szolgaltat6 a .....

ee ee se ee ee ee ee ee ee ee ee ee

sz. alatti épiletben lévé

szolgaltat6i hêkézponttal, az épilet hêfogadé allomasên keresztil az igénybevétel napjatél

biztositja.

.A tidvhêellêtas médja
A Szolgaltaté h6atalakitêssal megvalêsulê tavhéenergia szolgaltatast végez, mely esetben a
tavhot a héatalakité berendezés mikêdtetésével a felhasznaléi vezetékhalézat héhordozé kêzegét felmelegitve adja at a Felhasznalénak.
A Szolgéltaté a szolgaltatott tavhé hékézpontban têrténé atalakitasaval az épilet ellatêsaként
fitési céld tAvhészolgaltatdst teljesit.
4.1.

E kézszolgaltatdsi szerzédéssel a Szolgéltat6 arra vallal kêtelezettséget, hogy legalêbb
akkora hêteljesitményt biztosit az tadsi ponton, amennyi a fenti szolgéltatas teljesitéséhez. az épilet ellêtaséhoz szikséges. Biztositja a tulajdondban lévé berendezések és
hékézpontok megfelelê, biztonsdgos tizemeltetését, fenntartêsat.

4.2.

A Felhasznélé tudomdsul veszi, hogy a Szolgaltaté elêbbi kêtelezettségének csak megfelelê allapotban lévé felhasznal6i berendezésekkel tud eleget tenni.

A szerz6dés hatilya:
A szerz6dés hatêlyba lépése: .....

ee ee Ee ek ee Ge ee ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

A szerz6dés hatêrozatlan idêre szél.

Felhasznalasi hely miszaki adatai:
a.
b.
C.
d.

Felhasznélésihely azonosit6ja:
A felhasznélêsi hely Ssszes légtérfogata:
Cstcsteljesitmény-igény:
Hêhordozo kêzeg:

esse
see ese ee
ees
ese ee ee Im?
ee
ee ee ee kW
vêltozé témegaramt forréviz

Hêkëzpont adatai:
a. A felhasznélési helyet ellêté hékêzpont cime, szAma, jele:
MEEETEEEE

b.
c.
d.

EET

EE OES TETE TEE EET

TE TEE OE EET TESE

TEE ES

ET

ET

TT TEE ET ETE

EO

TT

Hêékêzpont iizemeltet6je: ...... iese see ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
Hêéhordozé kêzeg: valtozé témegaêramua forr6viz
Maximalis hêteljesftménY: ..... iese
ee ee ee KW

A fitési hêenergia mérése, elszAmoldsa
A szolgaltatott tivhé mennyiségének mérése a hêfogadé 4llomason lévé, a Szolgaltaté tulajdont képezê, a Mérésiigyi és Miszaki Biztonsdgi Hat6sêg altal hitelesitett hêémennyiségmérovel têrténik. A hiteles hémennyiségméré felhasznalê felêli oldala a t&vhêszolgaltats
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dtadas-êtvételi helye (teljesitési hely). A mért mennyiség a meghatalmazasban szereplé lak6k6zêsséget érinti. A fogyasztoi kêz6sség tagjainak személyében bekêvetkezé valtozAsok az
épilet egészére têrténd elszAmoldst nem érinti. Felhasznalé jelen szerz6déssel kijelenti, hogy
legf6bb szerve, azaz a tarsashaz kézgyGlése a fitési kêltségmegoszték alkalmazAasaval têrténé
elszaAmolési médot valasztotta. Az elszimolds médjan kizérolag csak a T4rsash4z jogosultkêzgytlési hatêrozat alapjên- valtoztatni.
8.1. Szolgaltaté a hémennyiségmérêt havonta leolvassa és ellenêrzi, valamint meggyëêzédik
Zavartalan mikêdésérél.
A szerz6dé felek régzitik, hogy a têrgyi elszAmolêsi idészakban a szolgaltaté ha- vonta
fitési hédij elêleget (részfizetést) szAmlaz a dijfizeték részére.
Amennyiben a Têrsashaz/Lak4sszêvetkezet még nem rendelkezik az el6z6 teljes elszê-

moldsi idészak kêltségmegosztok alapjan têrténé h6felosztisêval, az elêleg értékek
meghatarozésa a korêbbi, légkébméter aranyos bazison têrténik.
Amennyiben a Tarsash4z/Lakasszévetkezet mar rendelkezik az el6z76 teljes elszZAmolêsi idészak kêltségmegoszték alapjan têrténé hêfelosztasaval, az eléleg értékek meg-

hatdrozsa a kêltségmegoszték szerinti h6eloszt4s arinyai szerint têrténik. A kêltségosztok arényai alapjin megdllapitott hêdijelêleg kêvetkezé idészaki meghatdrozAsara
az elszéAmol4si idészak zêré elszéAmoldsat kévetêen és annak figyelembevételével keril

or.
8.2.

A 'Tarsashêz altal felhasznêlt fitési hémennyiség elszémoldsa évente egyszer t6rténik a
EE
kéltségosztasa alapjén. Az elszAmol4êsi idészak
méjus 1. és Aprilis 30. kêz6tti. A kêltségosztast végz6 tarsasêggal kêtêtt szerz6dés egy
példênyët a Felhasznalé képviselêje elktildi a Szolgaltaténak.

8.3.

A hêmennyiségméré elszAmolds céljabél térténé leolvasêsa minden év 4prilis 30-én esedékes. A széamlalé allésêt a Felhasznélê megbizott lakéképviselêje ellenêrzi.

8.4.

Szolgaltaté a fGtési idényben szolgaltatott, szétosztandé hémennyiség értékét a Lakasfenntarté
Szévetkezetnek/T4rsashéznak
Gés
a
kêltségosztast
vépzé
cégnek...
ese ese Re Ee ee ee ee legkésébb majus 15-ig megkiildi.

8.5.

Felhasznalé képviselêje gondoskodik arrol, hogy a felhasznaléi kêzésséggel szerz6dêtt
vallalkozé a kêltségmegoszt6k 4ltal mutatott adatokat a 8.2. pont szerinti elszAmoldsi
idészak végén valamennyi épiletrészben leolvassa. A leolvasott adatok alapjin az egyes
épiletrészekre esê kéltségmegosztisi aranyokat, - amelyek 6sszességének 100%-ot kel!
kitennie — valamint a kêltségosztis eredményeképp elêallt korrekci6s dijakat — melyek
Gsszességének 0 Ft-ot kel] kitennie — meghatêrozza, majd megkuldi a Szolgaltaté és szerz6dés szerinti ellenêrzés céljabol - a kêzés képviselê részére.

8.6.

A Felhasznalé képviselêje a 8.5. pontban foglaltak teljesitésével egyidejileg irAsban
benyujtva jévahagyja az osztês eredményét, valamint nyilatkozik, hogy az elszAmoldsi

idêszak alatt a kêltségmegoszték valamennyi épiletrészben a 157/2005. (VII. 15.)
Korm. rendelet 17/C.
megosztêsi arinyok a
tésének megfelelêen
Korm. rendelet 17/D.

8.7.

$-&Aban foglaltak betartêsdval, szabalyosan mikêdtek, a kêltségvonatkozé jogszabalyok betartaséval, a tulajdonosi kêzésség dénkeriltek meghatêrozasra és a Dijfizeték a 157/2005. (VIN. 15)
$ (1) bekezdés szerinti têjékoztatast megkaptak.

A Szolgéltaté az osztas elektronikus benyuajtasa, valamint a jévêhagyé nyilatkozat be-

érkezését kêveté 30 napon belal kêteles az elszAmoldsi idészakban Dijfizetéként nyilvêntartottak

részére

az

elszAmolé

szAmlakat

elkésziteni

és

a

dijkilênbêzetet
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visszatériteni (j6vairni) vagy érvényesiteni. Ha az elszAmolês eredményeként a felhasznalé vagy a dijfizeté folyészAmlêjan télfizetés mutatkozik, a felhasznélé vagy a dijfizetê
eltéré kérésének hidnydban, a taAvhêszolgaltaté
a.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjAban meghatêrozott mindenkori értéket meg nem halad6é
6sszeg esetében a dijfizetét megilletê 6sszeget a felhasznalé vagy a dijfizeté kêvetkez6é szimléjéban szAmolja el,

b.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjaban meghatêrozott mindenkori értéket meghaladé ésszeg
esetében a dijfizetê fizetési médja szerinti médon a szaAmla kibocsétasêt6l szémitott
8 napon belil kêteles a felhasznalênak vagy a dijfizetének visszafizetni.

Nem terheli kamatfizetési kételezettség a Dijfizetêt, ha a dijkilênbêzet befizetési kêtelezettségét a szAmlén feltuntetett fizetési hataridé lejartaig teljesiti.
8.8.

Amennyiben a kêltségmegoszté felszerelését, leolvasasat és adatainak kiërtékeldsét
végz6 megbizott személlyel vagy gazdalkodéval a Felhaszn4lê nem médositotta a
1357/2005. (VUIL. 15.) Korményrendelet mindenkor hatlyos rendelkezései alapjan a ki€rtékelésre vonatkoz6 szerz6dését, és ennek kévetkeztében a megosztês nem felel meg
a hivatkozott rendeletnek, valamint a Felhasznélé képviselêjének nem megfelelé a nyilatkozata, ngy a Szolgaltaté a megosztis alapjan a 8.7. pontban vallalt szAmlAzast nem
végzi el, a szamolt visszatéritéseket nem teljesiti, a potbefizetési kêtelezettség pénzigyi
teljesitését nem kêveteli. Az elszéAmolêst az épuletrészek fatét légtérfogata alapjên
végzi el.

8.9.

A Szolgaltato a Felhasznélé képviselêje altal jévahagyott kêltségmegosztisi aranyokat
nem vizsgélja, ezekért a felelêsség a Felhasznalét terheli. Ha a Szolgaltaté az elszémolêst a Felhasznalé altal igazolt kéltségmegosztisi arényoknak és az igazolt kimutatisnak
megfelel6en hajtotta végre, a Dijfizeték kêtelesek a részikre megallapitott jévairas illetéleg a terhelés Gsszegét elfogadni, a dijkulênbêzetet a Szolgéltaté részére megfizetni.
Az elszAmol4ssal kapcsolatos valamennyi vitas kérdés rendezése ebben az esetben kizêrolag a Felhasznalé (a tulajdonosi kêzésség) és a Dijfizeték egymas kêz6tti feladata.
Minden kêltségosztêssal kapcsolatos konkrét kérdésre a kézés képviselê, illetve a kêltségosztêsra szerz6dêtt cég tud felvildgositêst adni.

8.10. Ha a 8.5. és 8.6. pontok szerinti valamely iratot a Felhasznélé a szerzédésben meghatdrozott hatridé elteltét kévetéen sem adja dt a Szolgaltaténak, akkor az érintett idészakra
vonatkozé fitési kêltségmegosztok alapjên têrténé elszAmolêst végleg meghitsultnak
kell tekinteni. Ez esetben az elszAmoldst a Szolgaltaté az épiletrészek fat6tt légtérfogata
alapjan végzi el. Amennyiben két egymést kêvetê elszAmoldsi idészakban az elszAmolds
az elézék miatt meghiisul, a kêltségoszt6k elszAmolasra kêt6tt szerz6édés a Felek kézétt
megszinik.
8.11. A hémennyiségmér6vel kapcsolatos feladatok, kêtelezettségek

a.)

A hêmennyiségméré karbantartisa és hitelesitése Szolgaltatét terheli, a hibat a Felhasznalénak bejelenti.

b)

A hêmennyiségméré adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c.)

Amennyiben Felhaszn4lé a hêmennyiségméré zavarêt észleli, Szolgaltaté felé 8 napon belil bejelentésre kêteles.
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d.)

Felhasznalê a Szolgaltaté Uizemeltetésében lévé hémennyiségmérê ellenêrzését
vagy rendkivili hitelesitését kérheti irésbeli bejelentés 6tjan. Amennyiben a rendkivili vizsgélat és ujra hitelesités minden alapot nélkilêz, a kêltségek Felhasznal6t
terhelik. Nem hib4s a méré, ha ellenêrzéskor az elêirésokban foglalt hibahatéron
belil mér.
Mérbcserét Szolgaltat6nak a Felhasznélé aldirdsdval jegyzékényvezni kell, melynek egy példénya csatolandé az 1. sz. melléklethez. A jegyzékêényvnek tartalmaznia

kell a le- és felszerelt méré adatait, szAmlaloallêsait és a cserélés idépontjat.
f.)

Mérési hiinyossg, valamint hibés méré esetén a méretlen idétartam alatt a szolgaltatott, illetve a vételezett tivhé mennyiségét — egyéb megallapod4s hianydban —
az, el6z6 év azonos idészakéban mért hêmennyiség azonos szolgaltatêsi, illetve vételezési kêrilményekre t6rténé korrekci6javal kell meghatarozni. Iyen idészak hiinyaban a meghibasodés elh4ritisat kêvetê, vagy a meghibisodas idépontjat megel6z6, legalabb egy hénap hêfelhasznélasa képezi a korrekcié alapjat. Jelentêsebb
idéjérasi kilênbség esetén azonos kuilsê atlag-hêmérséklet melletti mért fogyasztast
kell idéegységre visszaszAmolni és a méretlen idétartamra vonatkoztatni.

9. A fitési- és hasznalati melegviz hêenergia szabalyozdsa
9.1

Szolgaltaté a Felhasznalét 30 és 70 Co kéz6tti hêmérsékleti fat6vizzel latja el, amelynek
hêmérséklet szabélyoz4sa a szolgaltatoi hékézpontban, idéêjarêst kêvetê automatikaval
têrténik.

9.2.

A h6kézponti hêmérséklet szabalyozdsat Szolgaltaté a fitémi kêzponti szimit6gépén
ellenêrzi és a hêkézponthoz tartozo fogyasztéi kéz6sség képviselêjének hivatalos kérésének megfelelêen bedllitja.

9.3.

Szolgaltat6 a fitési vizkêrok légtelenitésérél évente egy alkalommal, a fités inditasakor
dijmentesen gondoskodik, a tovabbi légtelenités dijkêteles.

9.4.

Szolgéltaté a fatési rendszer hêmérsékletét olyan rêtartêssal szabélyozza, hogy az alegnagyobb teljesitmény igényeket is kielégitse.

10. Egyéb szolgaltatisi megallapodasok

10.1

Az épileten belali fitési halézat a kêz6sség tulajdona, izemeltetése, karbantartésa a
tulajdonosi kêzésség feladata. Felhasznalé kêteles folyamatosan gondoskodni arrêl,
hogy a tulajdondban lévé fitési berendezések mindig alkalmasak legyenek a hêenergia
fogadasêra. Alkalmatlansêgi és Gizemeltetési hiënyossêgokbél eredé kêrok a Felhaszn4l6t terhelik.

10.2

Felhasznalé sajat tulajdont berendezésein dtalakitést, bêvitést csak miiszaki technol6giai tervek alapjén a Szolgdltaté és a lak6k6z6sség képviselêjének jévahagydsaval végezhet. A munkak kezdési és befejezési idejét Szolgaltat6 felé be kell jelenteni.

10.3

Tulajdoni hatarok a héfogadéban:
10.3.1

Szolgaltatéi tulajdon: a fGitrendszer eloszts elêtti utolsé szerelvényét megelêz6
csbvezeték, mérd, szabalyoz6 és egyéb szakaszolê elem. A Szolgaltaté tulajdona
a hêmennyiségméré Felhasznalé felêli csatlakozé elem sikjig tart.
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10.3.2 Felhasznaléi tulajdon: a fenti szerelvény Felhaszn4lé oldali karimasikja utdn elrendezett hêeloszté, Agankénti lezêré, leszabalyozé, valamint csê és héleadé berendezés.

10.4

Felhasznélé a Lakasfenntarté Szévetkezet/T4rsashêz tulajdondban lévé berendezéseket
kêteles karbantartani, tisztitani, a javithatatlan elemeket ujra cserélni, rendszerét idêszakosan Atmosatni.

10.5

Felhaszn4lé a Szolgaltaté megbizott dolgozéinak, véllalkozéinak mindenkori bejarêsat
kteles biztositani a Têrsash4z héfogadojaba.

10.6

Felhaszn4lé a h6éfogadé szolgaltatéi tulajdont képezé szerelvényeinek, mérêinek és szabêlyozoinak hozzaférését mindenkor biztositani kêteles.

10.7

Felhaszn4lé gondoskodik a leosztott 4gak, strangok bedllitésênak vagy szabêlyozAsdnak
szlikségérol. A beëllitatlansg és szabalyozhatatlansêg nem lehet Felhasznaléi panasz
alapja.

10.8

A Szolgaltaté altal a Felhasznalé oldaldn észlelt hidnyossêgokat széban vagy irêisban be
kell jelenteni.

10.9

A Felhasznaléi tulajdond berendezések javitasa, tisztitêsa vagy a lakasok belsê tatarozêsa érdekében Szolgaltaté a Felhasznalé kêzés képviselêjének kérésére évente egy alkalommal dijmentesen letiriti a fGtési rendszert, illetve a munkdélatok befejezését kêveten feltëli. Ezt kévet6en az tiritési kérelmek teljesitésének munkadijêt és vizdijat a
kérelmez6nek a Szolgaltaté felé, szAmla ellenében meg kell fizetni.

11. Vételezés
Fitési idészak a szeptember 15. és mêjus 15. napja kézêtti idészak. A fitési idény oktéber 15.
és Aprilis 15. kéz6tti idészak.
A fitési idészakban a Szolgaltat6nak rendelkezésre allêsi kételezettsége van, ezen bell a fGtési idényben fitési kêtelezettsége van.
Szeptember 15 — oktéber 15. és 4prilis 15 —- mêjus 15. kêzêtt a tavhészolgaltaté azokat a hêkêzpontokat helyezi iizembe vagy mikêdteti tovabb, ahol a felhasznalék legaldbb 50%-a kêz6s képviselêjén keresztil hêfogyasztêsi igényét a tAvhêszolgaltaténak irisban bejelenti. A
felhasznaléi kêz6sséggel kêtstt eltéré tartalmt megallapodés hiénydban tavhêszolgaltaté kérés nélkil akkor indithatja el a fitési szolgaltatêst, ha a kilsé hêmérséklet hêrom napon keresztil a 12 “C vagy egy napon a 410 “C napi atlagot nem haladja meg. Kérés nélkil megsziinteti a fitési szolgaltatast, ha a kalsê hémérséklet napi dtlaga a *H15 “C-ot meghaladja.
12. Szolgaltatasi dij és szZimlAzAsi rend
A lakossêgi felhasznalénak nyujtott tivhészolgaltatês dijat —- mint legmagasabb hat6sdgi drat
— a hat6sêgi dr szerkezetét és alkalmazasi feltételeit a Magyar Energetikai és Kézmi-szabêlyozasi Hivatal javaslatênak figyelembevételével a miniszter rendeletben dllapitja meg. (Tszt.
57/D. $ (1) bekezdés).
A tAvh6szolgaltat6 altal a lakossêgi felhasznaléval kêtêtt kézszolgaltatdsi szerz6désben a hatésdgi
&rnal magasabb drat érvényesen kikëétni nem lehet.

52
A hat6sêgi drnak a kêzszolgéltatasi szerz6dés megkêtése utan bekêvetkezë valtozasa esetén a
megvaltozott hatésêgi dr az érvényes kêzszolgéltatasi szerz6dés részévé valik, a felek azonban az
ny artél lefelé — kéz6s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hat6ségi Armegallapitassal kapcsolatos eljar4si szabalyokrél a Tszt. 57/D, E, F $-ai rendelkeznek.

A tévhêszolgaltatês dijat a dij épiletrészek (hêvételezési helyek) kêzétti szétosztasa utjan a dijfizetêk kilên-kiilên fizetik.
Dijfizet6k: az egyes épiiletrészeknek (lakaisok, nem laks céljara szolgalé helyiségek) a Felhasznalé alfal a szerz6dés 2. sz. mellékletében megjelêlf tulajdonosai, bérlêi.
12.1

Szémlakészités, fizetési kêtelezettség havonta têrténik és all fenn.

12.2

Felhasznélé kéz6sség a fGtétt hénapokban a lakéépilet el6z6 havi ténylegesen mért hêfelhasznalêsabol a 8.1 pontban meghatêrozott médon fitési hêdij elêleget (részfizetést)
teljesit. Az elszêAmolêsi hénapban a kêltségosztékon leolvasott értékek utan korrigélt, fogyasztott
hémennyiségnek
megfelelê
hêdijat fizet. A
mérés
korrekciëja
a
EE
eN altal megkildétt felosztês utan kêvetkezé havi szAmlêban
keril elszAmolasra.

12.3

DIJTETELEK
A Felhasznalok dijtételei:
A felhasznalêénak a k6zês tulaidonu és kêzësen hasznalt helyiségek
tavhészolgaltataséért;

e

fitésialapdijat

kel! fizetnie.

Dijfizeték fitésszolgaltatasra vonatkozé dijtételei:
A dijfizetoknek a sajat tulajdont épiiletrészek tavhészolgaltatasaért:

e
e

fitésialapdijat, illetve teljesftménydijat
fitésihédijat

kell fizetniëk

12.3.1. Alapdij
A tavh6szolgaltatis alapdija, a tizelbanyag këltségén kivili Ssszes
zete, mely a tivhoszolgaltat6i és taAvhêtermelêi tevékenység érdekében
dij a tavhêszolgéltatês folyamatos igénybevételének lehetéségéért és
igénybevételéért fizetendé egy |égkébméterre megdllapitott éves dij,

olyan kêltség fedemeriil fel. Az alapa tévhêszolgaltatês
melyet minden fel-

hasznalê 1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/Im/év

Fités alapdij: Felhasznalé a k6zês tulajdona és kézésen hasznalt fitétt helyiségek légtérfogata utan fizeti meg.
Dijfizet6: a sajat tulajdonaban lévé épiletrész fatitt légtérfogata utén fizeti meg.

12.3.2. A hêdij
A h6dij a felhasznalé alta] vételezett (felhasznalt) és mérés szerint meghatêrozott, egységnyi hémennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjin megallapitott érték.
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A 'Têrsashaz altal felhasznalt fitési hêmennyiség hêdijanak szêamlézasa dijfizetêk k6zêtt
a fiitési kêltségmegosztok alkalmazasaval, épiletrészenkénti fitési hAmennyiség szêmlêzZAsêval têrténik.

A kéz6s hasznélata helyiségek és a méretlen csêvek fitési h6êdija a fitési kêltségmegoszt6k alkalmazsêra figyelemmel az elszAmolds alkalmaval a Felhasznalé és a kêltségosztésra szakosodott tarsasêg szerzédésében foglalt aranyok és korrekciék szerint légtérfogat
arényosan a lakékra oszt6dik.
12.3.3. T4vhêszolgdltatassal kapcsolatos egyéb dijak:

P6tdij:
O
O

A felhasznalé vagy a dijfizeté Varpalota vêros Onkorményzata Képviselê-testiletének
rendeletében meghatarozott mérték potdijat kêteles fizetni, ha:
a lekêtêtt csacsteljesitmény alapjan alapdijat fizetê felhasznalé a szerzédésben lekêtétt hêteljesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idêtartamon keresztiil tallépi,
a Tszt. 49. $ (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szablyozott szerz6désszegést
val6sit meg.

Dijvisszatérités:
A tavh6szolgaltaté kêteles a felhasznalé, vagy dijfizeté részére a szerzédésben meghatêrozott alapdij — sztineteltetés idétartamaval arAnyos részZét — visszatériteni, ha felréhat6
magatartêsa folytan a tAvhészolgaltatis megszlinik, vagy azt a Tszt.40-41. $-okban foglaltakon talmenêen sziinetelteti vagy korlêtozza.
13.

Szerz6désszegés
a.)

Szerz6désszegés a tivhéêszolgdltat6 részérdl:
Szerz6désszegést kêvet el a tavhészolgaltaté, ha
a héenergia szolgalfatêst a kêzszolgaltatêsi szerz6dés szerinti idépontban nem
kezdi meg;
a h6energiët nem a k67szolgaltatasi szerzédésben meghatdrozott, illetéleg nem a
téle elvarhaté médon szolgaltatja;
a tAvhé felhasznalé részére têrténé szolgaltatasêt nem hitelesitett mérbeszk6z
hasznalatêval végzi;
a tAvh6szolgaltatês elêre tervezheté munkdak miatti sztineteltetésérdl a felhaszn416t az Gizletszabalyzatban vagy a szerzédésben elêirt médon és idében nem értesiti;
felréhaté magatartasa folytan a taAvh6êszolgaltatas megszinik, vagy azt a Tszt. A4041 $-okban foglaltakon tulmenden sziinetelteti vagy korlêtozza;
a t&vhészolgaltatés felfiggesztése esetén a felfiggesztési ok megsziintetésére vonatkoz6 irasbeli értesitése kézhezvételét kéveté munkanapon a felhasznalé részére a tAvh6szolgaltatêst nem kezdi meg.

b.)

Szerz6désszegés a Felhasznalé, Dijfizeté részérdl:

Szerz6désszegést kêvet el a Felhasznalé, iletéleg Dijfizetê, ha:
a têvhé folyamatos és biztonségos szolgaltatasêt, illetéleg mas felhasznélé vagy
dijfizetê szerzédésszeri tavhévételezését zavarja vagy veszélyezteti;
a mérbeszkézt vagy a mérbeszkéz hitelességét tanusito jelet vagy plombét megrongêlja, eltAvolitja vagy — amennyiben a méréeszkéz olyan helyiségben van

s4
elhelyezve, amelybe a fogyaszté allandé bejutésa, illetve feligyelete biztositott —
ezek sérilését, illetve hinyat a tavh6szolgaltaténak nem jelenti be;
amérbeszkéz befolyasoldsêval vagy megkerilésével — ideërtve a mérbeszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongalasat és eltavolitasêt is - tavhêt vételez;
atavhê dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg;
akorlêtozdsi rendelkezéseknek nem tesz eleget;
atavhé vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szinteti meg.

-

c)
-

A këzszolgdltatdsi szerz6dés megszegésének kêvetkezményei:
dijvisszatérités, illetéleg pétdijfizetés;

-

kêtbér;
kêrtérités;

-

csikkentett mértékd szolgaltatês;
tAvhészolgaltatis felfiggesztése;
kêzszolgaltatisi szerzédés felmonddsa.

A potdi mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkozé rendelkezéseket a tavhêszolgaltatêsra vonatkozé Snkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a pétdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kar megté-

ritése aldl.
14.

A tiAvhészolgiltatds sziimeteltetése, korldtozdsa
14.1

A Szolgaltaté jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsdg veszélyeztetése, a
szolgaltatéi berendezés #zemzavara esetén, valamint més médon el nem végezhetê
munk4k elvégzéséhez a tivh6szolgaltatast a szikséges legkisebb felhasznaloi kêrben és
idétartamban sziineteltetni.
Az elêre tervezhetêé karbantartdsi, felujitêsi munkat az év mêjus 16. napja és szeptember
14. napja kéz6tt kell elvégezni. A munkalatokrél, azok megkezdésének és varhaté befejezésének idépontjarél a felek kêtelesek egymast nyolc (8) nappal korébban irAsban
(épiletekben kifiiggesztett hirdetményben, helyi médiëban) têjékoztatni. Eltéré megallapodés hidny&ban a Szolgaltaté a munkdat kêteles 8 napon belil befejezni.
A varatlan meghibasod4s miatt szliikséges munkat a felek — egymas egyideji irêsbeli
értesitése mellett — a lehetêé legrêvidebb idén belil végzik el. A felek a munkalatok leheté legrévidebb idén belali elvégzése érdekében minden télik elvrhaté egyëttmuikêdést, informaci6t és segitséget megadnak egymasnak.

14.2

A Szolgaltat6é jogosult Vérpalota vêros OnkormAnyzaténak tAvhêszolgsltatésrél szélé
rendeletében foglaltak szerint
e
e

orszAgos tizelêanyag-hidny miatti termeléskiesés esetén, vagy
këêrnyezetvédelmi érdekbdl

a szolgaltatêst korlêtozni.

14.3

A korlétozés bevezetésérél és annak okairél a Szolgaltaté Vérpalota vêros OnkorményZatat k6teles tajékoztatni.
Lakossêgi felhasznélé korlêtozêsêra akkor kerilhet sor, ha az egyéb Felhasznalé korlêt07Asa utén az még sziikséges.
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14.4

Korlêatozês esetén a Szolgaltaté kêteles a hirkézlê eszkêzékên keresztil a Felhasznalêkat téjékoztatni a korlêtozas szlikségességér6l és varhato idétartamarol.

15. Az 4ltalanos kêzszolgdltatdsi szerzédés méidositasa
15.1

Szerz6dés médositAsa épiletrész tavhé igénybevételének megsziintetése céljabl:
Abban az esetben, ha a tévhêvel ellêtott épiletben 1évé, kilên tulajdonban és kilên
hasznalatban 4llé épiletrészben kivinjak a tAvhé igénybevételét megszintetni, az Eptletrész tulajdonosa és a felhasznalé kêzésen kezdeményezheti az dltalénos kézszolgaltatêsi szerzédés modositasat, ha egytittes feltételként az aldbbiak teljesilnek:
e

A têvhészolgaltatis megsztintetéséhez a tavhével ellêtott épilet tulajdonosi kêz6sségének valamennyi tagja hozzAjarul és ezt frasban nyilatkozza.

e

Az épiletrészben a tAvh6ellatissal azonos komfortfokozati hêellêtast valésitanak
meg, amely az épilet tAvh6ellêtast biztosité felhasznaloi berendezéstêl fuggetlenal
izemeltethetê.

e

A megszintetés nem okoz jelentês kêrt az épilet t6bbi tulajdonosa szAmara és nem
korlêtozza masok tulajdonosi, hasznal6i és bérlêi jogait.

e

A kezdeményezék viselik azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznêl6i berendezé-

seknek a szolgaltatês igénybevételének megsziintetésével Ssszeftiggésben szikséges
miszaki atalakitêsaval merilnek fel.

e

A szolgltatês igénybevételének megsziintetését a meglévé rendszer lehetêvé teszi
és az nem itkézik egyéb jogszabalyba.
Amennyiben a felhaszn4lé a tAvhêvel ellêtott épiletben lévé, kéz6s tulajdonban és kêZ6s haszn4latban lévé épiletrész fatését meg kivénja szintetni, és ez a kêzszolgaltatAsi
szerz6dés modositêsat teszi sztikségessé, a szerz6dés médositisêra vonatkozé igényt a
tAvh6szolgaltaté nem utasithatja el.
A szerz6dés médositêsa irénti igény bejelentése esetén a Szolgaltaté 15 napon bell
kêteles a médositês feltételeirél, az elêirt eljArasrol a Felhasznalét irêsban têjékoztatni.

15.2 A szerzédés felmondasa

A szerz6dést mindkeét fé] irêAsbeli bejelentés alapjaAn mondhatja fel:
15.2.1 Szerz6édés felmond4sa a Felhaszn4lé részérêl:

Az altalanos kézszolgaltatêsi szerz6dést a felhasznalé 30 napos felmondési hatdridêre,
iréAsban jogosult felmondani.
A Szolgaltaté 15 napon beliil irêsban kêteles a felmondas feltételeirél, az elêirt eljêrêsrél
a Felhasznalét tajékoztatni.
A szerz6dés megsziintetésének alabbi egytuttes feltételei vannak:
e

A téAvh6szolgaltatês megsziintetéséhez a tiAvh6vel ellêtott épilet tulajdonosi kêZOssége az 6sszes tulajdoni hênyad szerinti legalabb négyëtêdês szavazattêbbségl hatêrozataval hozzajêrul és ezt irisban nyilatkozza.

e

Az épiletben vagy épiletrészben a taAvh6ellatassal azonos komfortfokozati hêellêtast valésitanak meg.
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e

A szerz6dés felmond4sa nem okoz jelentés kart az épilet t6bbi tulajdonosa sz4maêra és nem korlêtozza masok tulajdonosi, hasznaléi és bérlêi jogait.

e

A tavh6szolgaltatêst megszintetê felhasznalé viseli azokat a kêltségeket, amelyek a felhaszn4léi berendezéseknek a szolgéltatês igénybevételének megszintetésével G6sszefiggésben sziikséges, miiszaki atalakitasaval merëlnek fel.

e

A szolgéltatas megszintetését a meglévé rendszer miszaki megolddsa lehetêvé
teszi és az nem itkézik egyéb jogszabalyba.

A mtiszaki feltételeket afelmondas elfogadasêval egy idében allapitja meg a szolgdltat6.
15.2.2 Szerz6dés felmondd4sa a taAvhészolgaltat6 részérdl:
A szerz6dést a tAvhêszolgaltato a kévetkezé esetekben mondhatja fel:
tudomdst szerez arrél, hogy a vele szerzédéses viszonyban dll6 felhasznélé a tavhé
vételezését a felhasznaléi helyen megszintette. Ez azonban nem mentesiti a felhasznalot a targyévi alapdij megfizetésétêl;
haafelhasznal6, illetêleg dijfizeté a tavhé folyamatos és biztonsêgos szolgaltatasat,
illetéleg mas felhasznalé vagy dijfizetê szerzédésszert tévhêvételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
atavhé dijat nem vagy nem a szerz6édésben meghatêrozott idéêben fizeti meg.
A k6zszolgaltatêsi szerz6dés felmondasêt irisban kell kêzélni. A kézszolgaltatêsi szerz6désnek a tavhêszolgéltaté altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatarozott szerzédésszegésen alapuld felmondésa esetén a tAvhészolgéltaté értesiti a felhasznaldt, a dijfizetêt és a tAvhêvel ellêtott ingatlan tulajdonosêt.
15.2.3 A szerz6dés felmondasa és a szerzédés médositêsa esetén a Felhasznélé vagy Dijfizeté

dijfizetési kêtelezettsége abban az idêpontban sziinik meg, amikor a Felhasznalé a jogszabalyi feltételeket teljesitett, a tAvhé barmilyen médon valé igénybevételét megszintette, tovabb4 épiletrész levaldsa esetén a hédij szétosztasra vonatkoz6an a szerzédés
mdédositisa megtêrtént.
16. Ogyfélszolgélat
Ugyfélfogadasi helyek, igyfélfogadasi idék
A virpalotai

és inotai fitémi

vonatkozdsiban

a diszpécserszoleslat

elérhetéséoe:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 —- 24 6raig)

E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely cime: 8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.
(Jgyfélszolgalati iroda:
- Cime: Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. Varpalota, Fehérvari Gt 7.
- Ugyfëlszolglat telefonszéma: 436 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfdlfogadas:
Heétf6, kedd, csitêrték, péntek: 7:00 — 15:00 6raig
Szerda: 7:00 — 19:00 6rdig
Pénztar:
Nyitva tartês:
TelefonszAm:

Hetf6, kedd, cstitêrtok, péntek: 6:00 — 14:00 6raig
Szerda: 6:00 — 19:00 ordig
36 88/A79-017
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17.

A kêzszolgdltatasi szerzédésben nem szabalyozott kérdések, jogszabaly-valtozasok,
tijékoztatas
E kézszolgéltatêsi szerzédésben hasznalt fogalmi meghatdrozêsokra és a benne nem szabalyozott kérdésekben a Tévhêészolgaltaté Uzletszabalyzata, valamint az aldbbi jogszabêlyok elêirasai irinyad6ak:
a.)
b.)

tévhészolgaltatasrél szolé 2005. évi XVIIL. térvény,
a tavhêszolgaltatisrol széléê têrvény végrehajtasêrél sz6lé 157/2005. (VIT.

15)

Korm. rendelet,

c.)
d.)
e.)
f)

Vêérpalota V&ros Onkorményzati Képviselê-testiletének 3/2015. (IT. 24.) 6nkormêényzati rendelete a tavhêszolgaltatasrol,
atêrsashêzakrél szélé 2003. évi COOOXTI. térvény,
alaksszévetkezetekrêl szél6é 2004. évi CXV. térvény,
a Polgêri Téêrvénykênyvrél sz6l6 2013. évi V. t@rvény.

Amennyiben a szerz6dés érvényességének ideje alatt az elébbi a.) — f.) pontokban felsorolt
jogszabêlyok médosulnak, a Szolgéltaté jogosult a szerzédésben foglaltak helyett az uj
jogszabélyi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasznalé képviselêje a jelen kêzszolgaltatêsi szerzédést az egyes pontok tartalmêra
vonatkoz6 részletes felvilAgositês ufan, a tulajdonosi kêzésség felhatalmazdsa, valaminta
kézésségre vonatkozé jogszabélyok és belsê szabalyok betartasêval meghozott dêntés
alapjên kêti meg és irja ala.
Ezen szerz6dés 2 példêanyban késztilt, melybél 1 példany a Felhasznélêt, 1 példény a Szolgdltatot illet

meg.

Ezen szerzédés a csatolt 1. és 2. sz. mellékletekkel egyiitt &rvényes, melyeket felek aldirêsukkal lêttak
el.
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1.sz. melléklet

A Vaêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. ds a

MEEEEEEEEEEEEEEE TESTES TE EEE
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EG

Felhasznalé

Vee se ee ee eke ee eed ee sz&mu Altalainos Kézszolgaltatasi Szerz6déséhez

Az elszAmolês alapjét szolgélé hêmennyiségmérê adatai:

Beëpitéshelye:

ees

Tipusa:

ek ER ek ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

ese dese ee ee ek ee Ee ee ee ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee
ees ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

Gyartêsi szêma:

ees ee ee ek ee ee ee ee ee Re ee ee ke ee ee

NM
EP
RD

Teljesitmény:

Beszerelés idêpontja' ...... iss

Ad

MP

1.

Indulé allês:

Hitelesitési Vi

ee see ek ee ee ee ee ek ee ee ee ee ee ee ek ee ee
se ee Re ee ER ee Re ee ee ee ek ee ee ee

ee

Hitelesség érvényes:

Vaêrpalota, ...

ee

ek ee ee

ee

ees esse ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

ese see ee ek ee ee ee
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Szolgaltaté
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TOT
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Felhasznalé

N
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sz. melléklet
A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. és a
“oos

EET
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Felhaszn4lé
szAmu Altaléinos K$ê7szolgaltatêsi Szerz6déséhez

A tivhêszolgdltatasi dij szamlazdsanak feltételei
épiiletrészenkénti dijfizetés esetén
I.

1.1.

rész

A tavhoszolgaltatêsi di alkalmazasdnak és szêAmlazasênak dltalanos feltételeit, szabalyait
az &ltaldnos kézszolgaltatêsi szerz6dés és Varpalota Véros Onkorményzati Képviselê-testiletének a tavhészolgaltatêsrol szélé 3/2015. (IT. 24.) 6nkormanyzati rendelete allapitja

meg.
1.2.

A tavh6szolgaltatês dijat — annak épiletrészek kéz6tti szétosztasa utjén — jelen melléklet TT.
részében felsorolt Dijfizeték (épiletrész tulajdonosok vagy bérlêk) kilén-kilên fizetik.

1.3.

Szolgaltat6 az éves alapdij 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Dijfizetéknek
épiletrésziik fatott légtérfogata uan szaml4zza.

1.4.

Felhasznalé képviselêje kijelenti, valamint elismeri, hogy:

1.5.

-

ajelen meliéklet 1. részében az egyes épiiletrészek és Dijfizet6k felsorolêsa hiënytalan és jelenleg fennallé tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

aDijfizetéket a fizetési feltételekrél és a Dijfizeték személyében, adataiban bekêvetkezett valtozAsokkal kapcsolatos bejelentési kêtelezettségekrél tajékoztatta,

-

ésaz altala kêzêlt fogyasztêsi adatok és az ebbêél szZirmazé dijszétosztêsi aranyok
helyességet a Dijfizeté a Szolgéltatéval szemben nem kifogésolhatja.

Fizetési késedelem esetén a Szolgaltaté a Polgêri Têrvénykényvrél sz6l6 2013. évi V. têr-

vény szerinti mindenkor hatalyos késedelmi kamatot kilên értesités nélkil felszAmithatja.
H.

2.1.

rész

A felhasznal6i épilet (Felhasznél6) azonosité adatai (épiletazonosité cim, szêm):
(felsorolds)

2.2.

Az egyes épiletrészek Dijfizetêire (Dijfizeté) vonatkozo adatok:
-Név
-Cim
Természetes személyazonosité adatok
(felsorolas)

2.3.

A felhasznalt hêmennyiség elosztasanak aranyai:
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(felsorolds)
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25.3

3. sz. melléklet Altalanos kêzszolgaltatsi szerzédés haztartasi cél felhasznalé
fitésszolgaltatasra |égkébméter ardny elszimoldsra

ALTALANOS KOZSZOLGALTATASI SZERZODÉS
h6ékézponti (hêfogadé) mérés szerinti tavhészolgaltatdsra,
(fGtési hêszolgaltatas)
légkébméter alapjan têrténé elszAmolasêra

OE
EE
N
szAm alatti, ... esseee helyraji
szAmu lakéépalet, illetêleg vegyes célra hasznalt épilet (a tovabbiakban egytitt: épilet), mint felhasznalasi hely hékézponti mérés szerinti tavhêellatasdra jétt Iétre a
Cég neve:
Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Varpalota, Fehérvari at 7.
Cégjegyzék széama:
19-09-505188
Képviselêje:
Horvath Tamas J6zsef uigyvezetê
KSH szAma:
11943972-3530-113-19
AdészAma:
11943972-2-19
Szolgaltatast végz6 szervezeti egység neve, cime:
METERS OE
N N

mint szolgaltaté (a tovabbiakban: Szolgaltat6), és az épilet tulajdonosi kêzéssége (tovabbiakban:
Felhasznélé), egyutt: Felek kézêtt.
1. A Felhasznald:

Neve (cégneve)
Székhelye:
cEgjegyzékszama:
adészAma:
statisztikai azonosit6ja:

ees se ee se ee ee ee ee ee ee ee ek ee ek ee ee ee de ee
esse ee see ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
ees ee ee ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee ek ee ee
ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee de ee ee
ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee de de

2. A Felhasznilé képviselêje:
Neve (cégneve)

ese sees ee ee ee ee ee ee ge ee ee

ek ee ee ee ee ek de

Cime (székhelye):

ee ee se ee ee ee ee ee Re ee ee ee ee ee ee

Prtesitésicfme:
Telefonszama:

3.

ee
ee

ee

A szerz6dés tirgya:

A Szolgaltaté kêtelezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznalé
szAmara folyamatosan és biztonségosan olyan mennyiségi hêenergiët (tivhê0) szolgaltat, amennyi a felhasznaléi berendezések izemképes és biztonsagos dllapota mellett a Felhasznalêi
kielégitéséhez sziikséges.
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A Felhasznélê/Dijfizetê arra vallal kêtelezettséget, hogy a tivh6êenergidt a szerzédésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatarozott iitemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A tavhbellêtast a Szolgaltat6 a ..... eise es ee ee se ek ek ee ee ee ee ee ee sz. alatti épiletben lévé
szolgéltat6i hékézponttal, az épilet héfogadé allomasn keresztil az igénybevétel napjétél
biztositja.

A tivhêellatas madja
A Szolgéltaté h6atalakitêssal megvalêsulé tivhéenergia szolgaltatist végez, mely esetben a
taAvh6ét a héaêtalakité berendezés mikëédtetésével a felhasznaléi vezetékhal6zat hêhordozé kêzegét felmelegitve adja 4t a Felhasznalênak.
A Szolgaltaté a szolgaltatott tavhé h6ékézpontban térténé atalakitisaval az épilet ellêtasaként
fiitési céld tAvh6szolgaltatast teljesit.
4.1.

E kézszolgaltatêsi szerzédéssel a Szolgaltaté arra vallal kêtelezettséget, hogy legaldbb

akkora hêteljesitményt biztosit az 4tadsi ponton, amennyi a fenti szolgaltats teljesitéséhez az épilet ellêtasahoz szukséges. Biztositja a tulajdondban |évé berendezések &s
hékézpontok megfelelê biztons&gos iizemeltetését, fenntartasat.
4.2.

A Felhasznalé tudomdsul veszi, hogy a Szolgaltaté elébbi kêtelezettségének csak megfelelê allapotban lévé felhasznal6i berendezésekkel tud eleget tenni.

A szerzédés hatalya:

A szerz6dés hatarozatlan idêre szél.

Felhasznaldsi hely miszaki adatai:
a. Felhasznélésihely azonositêja:
b. A felhasznalêsi hely Gsszes légtérfogata:
C. Csticsteljesitmény-igény:
d. Hêhordozé kêézeg:

ese ee ese ee
ees
ese Im”
ees
se se ee ee kW
vêltozé témegaramu forr6viz

Hêkëézpont adatai:
a. A felhasznalêsi helyet ellaté hékêzpont cime, szima, jele:
“ee

b.
c.
d.
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Hékézpontizemeltetêje: ..... iis ek dk de Ge Ge ek ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
Hêéhordozé kêzeg: vêltoz6 témegaramt forréviz
Maximalis hételjesitménY: ..... ee ee ee se ee kW

A fitési hêenergia mérése, elszimoldsa
A szolgaltatott (Avhé mennyiségének mérése a hêfogadé 4llomason lévé, a Szolgaltaté tulajdonat képezê, a Méréstigyi és Miszaki Biztonsêgi Hat6sg altal hitelesitett hêmennyiségmérovel têrténik. A hiteles hêmennyiségméré felhasznalé felêli oldala a tivhêszolgaltatês
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tadas-atvételi helye (teljesitési hely). A mért mennyiség a meghatalmazésban szereplê lak6kéz6sséget érinti.
8.1. Szolgéltaté a hêmennyiségmérét havonta leolvassa és ellenêrzi, valamint meggyêzédik
zavartalan miikêdésérêl.

8.2.

Szolgaltatéi hékézpontbol ellêtott lakossagi célu felhasznalt fitési hêenergia elszAmolésa légtérfogat aranyos elosztês esetén havonta t6rténik, az épiletek hêfogadéiban felszerelt hitelesitett hêmennyiségméréknek a hénap utolsé 5 napjaban leolvasott szAmlalé
Allésa alapjan.

8.3.

Az elszAmolasi célboél têrténd leolvasast Felhasznalé is ellenêrizheti,

8.4.

A hêmennyiségmérd karbantartisa és hitelesitése Szolgaltatot terheli, a hibét a Felhasznélénak bejelenti.

8.5.

A hémennyiségmér6 adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8.6.

Amennyiben Felhasznalé a hêmennyiségméré zavarat észleli, Szolgaltaté felé 8 napon
belil bejelentésre kêteles.

8.7.

Felhasznalê a Szolgaltaté izemeltetésében lévé hêmennyiségméré ellenêrzését vagy
rendkivili hitelesitését kérheti, irasbeli bejelentés Gtjan. Amennyiben a rendkivili vizsgaêlat és ujra hitelesités minden alapot nélkilêz, a kéltségek Felhasznalêt terhelik. Nem
hibas a mér6, ha ellenêrzéskor az elêir&sokban foglalt hibahatêron belil mér.

8.8.

Mérbcserét Szolgaltaténak a Felhasznalé aldirasaval jegyzékênyvezni kell, melynek
egy példénya csatolandé az 1. sz. melléklethez. A jegyzékêényvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt méré adatait, széimlaléallasait és a cserdlés idépontjat.

8.9.

Mérési hiinyosség, valamint hibés méré esetén a méretlen idétartam alatt a szolgaltatott,
illetve a vételezett tivhé mennyiségét - egyéb megallapodas hiënyaban — az el6z6 év
azonos idészak4ban mért hêmennyiség azonos szolgaltatasi, illetve vételezési kêrilményekre têrténé korrekciéjaval kell meghatêrozni. Iyen idészak hiinyaban a meghib4sodas elharitasêt kêvetê, vagy a meghibasod&s idépontjat megelêz6, legaldbb egy hénap
héfelhasznaldsa képezi a korrekcié alapjat.
Jelentêsebb idéjarêsi kilênbség esetén azonos kilsê 4tlag-hêmérséklet melletti mért fogyasztast kel] id6egységre visszaszAmolni és a méretlen idé-tartamra vonatkoztatni.

9. A fitési hêenergia szabalyozasa
9.1

Szolgaltaté a Felhasznalét 30 és 70 C* kêzétti hêmérsékleta fit6vizzel lêtja el, amelynek
hémérséklet szabalyozAsa a szolgaltat6i hékézpontban, idéjarést kêvetê automatik&val
têrténik.

9.2.

A h6kézponti hêmérséklet szabalyozasat Szolgaltaté a fitémé kézponti szamit6gépén
ellenêrzi és a hékézponthoz tartozé fogyasztoi kêzësség képviselêjének hivatalos kérésének megfelelêen beallitja.

9.3.

Szolgaltaté a fGtési vizk6rik légtelenitésérél évente egy alkalommal, a fGtés inditAsakor
dijmentesen gondoskodik, a tovAbbi légtelenités dijkteles.
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9.4.

Szolgaltaté a fuitési rendszer hêmérsékletét olyan rêtartassal szabalyozza, hogy az alegnagyobb teljesitmény igényeket is kielégitse.

10. Egyéb szolgaltafasi megallapodasok
10.1

Az épileten belili fitési hêlézat a kêz6sség tulajdona, izemeltetése, karbantartisa a

tulajdonosi kézésség feladata. Felhasznalé kêteles folyamatosan gondoskodni arrél,
hogy a tulajdondban lévé fitési berendezések mindig alkalmasak legyenek a hêenergia
fogadasêra. Alkalmatlansêgi és iizemeltetési hidnyossigokbél eredé karok a Felhasznal6t terhelik.
10.2

10.3

Felhasznalé sajt tulajdonu berendezésein 4talakitast, bêvitést csak miszaki technol6giai tervek alapjan a Szolgaltaté és a lak6kêz6sség képviselêjének jovahagyasaval végezhet. A munkak kezdési és befejezési idejét Szolgaltaté felé be kell jelenteni.
Têrsasêgunk felé térténé — az épileten belili fitési rendszerre vonatkoz6 - miiszaki

hibabejelentéseket fogadjuk, de beavatkozni akkor van lehetéségiink, ha az épilet kêz6ssége tarsasAgunkkal 4talinydijas vallalkozAsi szerz6dést kétêtt, vagy a munkdat a
têrsashaz térités ellenében megrendeli.
10.4

Tulajdoni hatêrok a héfogadéban:
10.4.1

$Szolg#ltatoi tulajidon: a fitérendszer elosztês elêtti utolsé szerelvényét
megelêz6é csêvezeték, mér6, szabalyozé és egyéb szakaszolê elem. A szolgaltaté tulajdona a hémennyiségméré felhasznalé felêli csatlakozé elem
sikjaig tart.

10.4.2 Felhaszn4léi tulajdon: a fenti szerelvény Felhasznélé oldali karimasikja
utên elrendezett héeloszté, égankénti lezêré, leszabalyozo6, valamint csê és
héleadé berendezés.

10.5

Felhasznalé a Tarsashêz/Lakasfenntarto Szévetkezet tulajdonaban lévé berendezéseket kételes karbantartani, tisztitani, a javithatatlan elemeket Gjra cserélni, rendszerét
idészakosan atmosatni.

10.6

Felhasznalê a Szolgaltaté megbizott dolgoz6inak, vêllalkozéinak mindenkori bejêrasat kêteles biztositani a Tarsashaz hêfogadéjaba.

10.7

Felhasznélé a hêfogadé szolgéltatéi tulajdont képezêé szerelvényeinek, mérêinek és
szabalyoz6inak hozzaférését mindenkor biztositani kêteles.

10.8

Felhasznêlé gondoskodik a leosztott Agak, strangok beallitasénak, vagy szabalyozAsdnak szukségérol. A beallitatlansêg és szabalyozhatatlansêg nem lehet Felhasznaléi panasz alapja.

10.9

A Szolgaltaté 4ltal a Felhasznalé oldalén észlelt hiinyosségokat sz6ban vagy irasban
be kel] jelenteni.

10.10

A Felhasznéléi tulajdonu berendezések javitasa, tisztitasa vagy a lakêsok belsê tatarozêsa érdekében Szolgaltaté a Felhaszn4lê k6z6s képviselêjének kérésére évente egy
alkalommal dijmentesen letriti a fitési rendszert, illetve a munkêlatok befejezését
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kêvetêen feltélti. Ezt kêvet6en az Giritési kérelmek teljesitésének munkadijat és vizdijat a kérelmezének a Szolgaltaté felé, szamla ellenében meg kell fizetni.
11

Vételezés

Fitési idészak a szeptember 15. és majus 15. napja kêzétti idészak. A fatési idény oktober 15.
és Aprilis 15. k$z6tti idéêszak.
A fitési idészakban a Szolgaltatonak rendelkezésre allasi kêtelezettsége van, ezen belil a fitési
idényben fGtési kêtelezettsége van.
Szeptember 15 — oktéber 15. és dprilis 15 — majus 15. kêz6tt a tAvhészolgaltate azokat a hêkézpontokat helyezi iizembe vagy mikédteti tovabb, ahol a felhasznalék legalabb 50%-a kêz6s
képviselêjén keresztal hêfogyasztêsi igényét a tivh6êszolgaltaténak irésban bejelenti.
A felhasznaldi kêz6sséggel kétêtt eltéré tartalmi megallapodas hiënyaban tavh6êszolgaltaté kérés nélkil akkor indithatja el a fGtési szolgaltatast, ha a kalsé hêmérséklet hArom napon keresztil
a 412 “C vagy egy napon a 410 “C napi 4tlagot nem haladja meg. Kérés nélkil megsziinteti a
fGtési szolgaltatast, ha a kuilsé hêmérséklet napi atlaga a H15 “C-ot meghaladja.
12

Szolgalfatasidij és szAmlAzAsi rend
A lakossêgi felhasznalénak nyujtott tavhészolgaltatas dijêt —- mint legmagasabb hatosgi drat
— a hat6sêgi dr szerkezetét és alkalmazdasi feltételeit a Magyar Energetikai és Kézmti-szab4lyozAsi Hivatal javaslatinak figyelembevételével a miniszter rendeletben 4llapitja meg. (Tszt.
57/D. $ (1) bekezdés).
A tavh6szolgéltaté 4ltal a lakossêgi felhasznalêval kêtêtt kêzszolgaltatêsi szerz6désben a hat6sdgi
Arn4l magasabb arat érvényesen kikêtni nem lehet.
A hat6ségi &rnak a kêzszolgaltatdsi szerz6dés megkêtése utan bekêvetkezd valtozasa esetén a
megvaltozott hatésdgi &r az érvényes kêzszolgaltatdsi szerz6dés részévé valik, a felek azonban az
Dj drtol lefelé - kêz6s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hat6sêgi Armegallapitêssal kapcsolatos eljarêsi szabélyokrél a Tszt. S7/D, E, F $-ai rendelkeznek.
A tavhoszolgêltatês dijt a dij épiiletrészek (h6êvételezési helyek) kêz6tti szétosztêsa Gtjén a dijfizetêk kiilên-kiilên fizetik.
Dijfizetok: az egyes épiiletrészeknek (lakasok, nem lakas céljara szolg4lé helyiségek) a Felhasznalé altal a szerzédés 2. sz. mellékletében megjelêlt tulajdonosai, bérlêi.
12.1

Felhasznélé kézêsség a mérés dltal meghatêrozott hêmennyiségbêl fitétt lakastérfogatuk
arênyAban részesilnek. A hêmennyiséget elszAamolasi idészakonként a Szolgéltaté osztja
le.

12.2

A Felhasznalé gondoskodhat a lakêson belëli hêleadék szabêlyozasênak és kêlfségosztêsanak kialakitasêrdl és kérheti Szolgaltatotél ennek leosztasi modjat.

12.3

Felhaszndlé kézésség a fGtêtt hénapokban az épilet eléz6 havi ténylegesen mért hêfelhasznéldsénak megfelelê hêdijat fizet, a felhasznaldsi helyek fitêtt légtérfogatanak ardnyaban felosztva. SzAmlakészités, fizetési kêtelezettség havonta térténik és dl fenn.
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12.4

DIJSTETELEK
A Felhasznalé dijtételei:
A felhasznalénak a kêz6s tulajdonn és kêzésen hasznalt helyiséeek tAvhêszolgaltat4sd-

e

fitésialapdijat

kell fizetnie.

Dijfizetêk dijtételei:
A dijfizet6knek a sajat tulajdona épiletrészek tavhêszolgaltatasaért:

e

fitésialapdijat

e
fitésih6dijat
kell fizetnitik

12.4.1 Alapdij
A taAvhêszolgaltatês alapdija, a tizelêanyag kêltségén kivuli Ssszes olyan kêltség fedezete, mely a tAvhêszolgaltat6i és tavhêtermelêi tevékenység érdekében meril fel. Az alapdij a tAvhêszolgéltatés folyamatos igénybevételének lehetêségéért és a tivhészolgaltatas
igénybevételéért fizetendé egy légkébméterre megallapitott éves dij, melyet a Felhasznalé
1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm/év

Fiités alapdij: Felhasznalé a kêzés tulajdona és kêzésen hasznalt fitêtt helyiségek légtérfogata utan fizeti meg.
Dijfizeté a sajat tulajdonéban lévé épiletrész fitêtt légtérfogata utan fizeti meg.
12.4.2 Hêdij
A h6dij a felhasznalé altal vételezett (felhasznélt) és mérés szerint meghatêrozott, egységnyi hêmennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjin megéllapitott érték.
A kêz6sség altal felhasznalt fGtési hêmennyiséget Szolgaltato a dijfizetêk kêzêtt az elszamoldsi idészakban légtérfogataranyosan megosztja.
A k6z6s hasznélatu helyiségek fitési hédija
nyosan a lakékra osztédik.

az elszimolds alkalmaval légtérfogat ard-

12.4.3 T4vhêszolgaltatassal kapcsolatos egyéb dijak:
e

Pétdij:
A felhasznalé vagy a dijfizeté Vêrpalota vêros Onkormanyzata Képviselê-testilet€nek
rendeletében meghatarozott mértéki potdijat kêteles fizetni, ha:
o
alek6têtt csucsteljesitmény alapjên alapdijat fizetê felhasznalê a szerz6édésben lekêt6tt hételjesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idétartamon keresztil tallépi,
o
aTszt. 49. $ (2) bekezdésének &), d), f) és g) pontjaiban szabalyozott szerzédésszegést
valsit meg.
e

Dijvisszatérités:

A tivh6szolgéltaté kételes a felhasznalé, vagy dijfizeté részére a szerzédésben meghatêrozott alapdij — szineteltetés idétartamaval arênyos részét — visszatériteni, ha felréhaté
magatartêasa folytin a tAvhészolgaltatis megsztinik, vagy azt a Tszt.40-41. $-okban foglaltakon tilmenêéen sziinetelteti vagy korlêtozza.
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Szerz6désszegés
a.)

Szerz6désszegés a tivhêszolgaltafé részérél:

Szerz6désszegést kêvet cl a tavh6szolgaltaté, ha
ah6energia szolgéltatast a kêzszolgéltatasi szerz6dés szerinti idépontban nem kezdi
meg;
a hbenergiët nem a k6zszolgéltatêsi szerz6désben meghatêrozott, illetéleg nem a
téle elvarhaté médon szolgaltatja;
at&avhé Felhasznalo részére térténé szolgaltatasat nem hitelesitett mér6eszkéz hasznélatêval végzi;
a tavh6szolgaltatês elêre tervezheté munk4k miatti szineteltetésérél a Felhasznalot
az Gzletszabalyzatban vagy a szerz6désben elêirt médon és idében nem értesiti;
felr6haté magatartisa folytin a tAvhêszolgaltatis megszinik, vagy azt a Tszt. 4041. $-okban foglaltakon talmenden sziinetelteti vagy korlatozza;
a taAvhêszolgaltatas felfiggesztése esetén a felfiiggesztési ok megsziintetésére vonatkozé irasbeli értesitése kézhezvételét kêveté munkanapon a felhasznalé részére
a tAvhészolgaltatast nem kezdi meg.
b)

Szerzédésszegés a Felhaszndlé, Dijfizeté részérél:

Szerz6désszegést kévet el a Felhasznalé, illetéleg Dijfizetê, ha:
a tAvhé folyamatos és biztonsdgos szolgaltatisat, illetéleg mas felhasznalé vagy
dijfizeté szerzédésszeri tavh6vételezését zavarja vagy veszélyezteti;
a mérbeszk6zt vagy a mérbeszkéz hitelességét tanusité jelet vagy plombat megrongalja, eltAvolitja vagy — amennyiben a mér6eszkêz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyaszté allando bejutasa, illetve feligyelete biztositott — ezek
sérilését, illetve hiényat a tavh6szolgaltaténak nem jelenti be;
a mérbeszk6z befolydsolaséval vagy megkerilésével — ideërtve a méréeszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongdlésêt és eltdvolitasat is — tavhêt vételez;
a tavhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg;
a korlêtozasi rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a tivhé vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szinteti meg.
c)

Akëzszolgaltatasi szerzédés megszegésének kêvetkezményei:
dijvisszatérités, illetéleg pétdijfizetés;
kêtbér;
kartérités;

csêkkentett mértéki szolgaltatas;
tiavhêszolgaltatas felfuiggesztése;
kézszolgaltatêsi szerz6dés felmonddsa.
A po6tdi] mértékét ds a dijvisszatéritésre vonatkozé rendelkezéseket a tivhêszolgaltatêsra vonatkozé Snkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a potdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kar megtéritése al6l.

68
14

A tavhészolgaltatis sziineteltetése, korlatozasa
14.1

A Szolgaltaté jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsêg veszélyeztetése, a
szolgaltatéi berendezés iizemzavara esetén, valamint mas médon el nem végezhetê
munkak elvégzéséhez a tAvhêszolgaltatêst a szikséges legkisebb felhasznaléi kérben
és idétartamban szimeteltetni.
Az elêre tervezhetê karbantartêsi, felujitasi munkat az év majus 16. napja és szeptem-

ber 14. napja k6zétt kel] elvégezni. A munkélatokrol, azok megkezdésének és varhaté
befejezésének idépontjarél a felek kêtelesek egymast nyolc (8) nappal korabban irês-

ban (épiletekben kifuggesztett hirdetményben, helyi médiëban) tajékoztatni. Eltéré
megallapodés hiëny4ban a Szolgltaté a munkat kêteles 8 napon belil befejezni.
A vêratlan meghibêsod4s miatt sziikséges munkat a felek — egymas egyideji irAsbeli
értesitése mellett — a lehetêé legrévidebb idén bell végzik el. A felek a munk&latok
leheté legrévidebb idén belëli elvégzése érdekében minden télik elvêrhaté egyGittmikêdést, informdaci6t és segitséget megadnak egymésnak.
14.2

A Szolgéltaté jogosult Vêrpalota Vêros Onkorményzatênak téivhêszolgéltatêsrél sz6lé
rendeletében foglaltak szerint
e
e

orszAgos tizelêanyag-hiëny miatti termeldskiesés esetén, vagy
kêrnyezetvédelmi érdekbêl

a szolgaltatêst korlêtozni.
A korlêtozs bevezetésérêl és annak okairél a Szolgaltaté Varpalota Vêros Onkormanyzatat kételes tajékoztatni.
14.3

Lakossêgi felhasznalé korlêtoz4sêra akkor keriilhet sor, ha az egyéb felhasznalé kor-

lêtoz&sa utén az még sziikséges.
14.4

15

Korlêtoz4s esetén a Szolgaltaté kêteles a hirkézlê eszkézékién keresztil a Felhaszndlékat tajékoztatni a korlêtozas sziikségességérél és varhato idétartamarol.

Arz alfaldnos kêzszolgaltatasi szerzédés médositisa
15.1

Szerz6dés m6dositisa épiiletrész tavhé igénybevételének megsziintetése céljabél:
Abban az esetben, ha a tavhêvel ellêtott épiletben lévé, kilên tulajdonban és kilên
hasznalatban all6 épiiletrészben kivanjak a tAvhê igénybevételét megszintetni, az éptiletrész tulajdonosa és a felhasznalé kézésen kezdeményezheti az éltalanos kézszolgaltatêsi szerz6dés médositasêt, ha egytttes feltételként az aldbbiak teljestilnek:

A tAvh6szolgaltatês megsztintetéséhez a tavh6vel ellêtott épilet tulajdonosi kéz6sségének valamennyi tagja hozzajérul és ezt frasban nyilatkozza.
Az épiletrészben a taAvh6ellatêssal azonos komfortfokozati hêellatast valêsitanak
meg, amely az épilet tivhéellatasat biztosité felhasznal6i berendezéstél faggetlendl
izemeltethetê.
A megszintetés nem okoz jelentês kart az épilet t6bbi tulajdonosa szAmara és nem
korl4tozza masok tulajdonosi, hasznaléi és bérlêi jogait.
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e

A kezdeményezék viselik azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznéléi berendezéseknek a szolgaltatds igénybevételének megszintetésével 6sszefiiggésben sziikséges
miszaki atalakitéséval merilnek fel.

e

A szolgaltatês igénybevételének megszintetését a meglévé rendszer lehetêvé teszi
és az nem iitkêzik egyéb jogszabalyba.
Amennyiben a felhasznalé a tavhével ellêtott épiletben lévé, kêzës tulajdonban és kê-

Z6s hasznêlatban lévé épiletrész fatését meg kivanja szintetni, és ez a kêzszolgaltatdsi
szerz6dés moédositasat teszi sztikségessé, a szerz6édés médositdséra vonatkozé igényt a
tAvhêszolgaltaté nem utasithatja el.
A szerz6dés modositésa irênti igény bejelentése esetén a Szolgaltaté 15 napon beliil
kêteles a médositds feltételeirél, az elêfrt eljdrasrél a Felhasznalot irêsban tajékoztatni.
15.2 A szerzédés felmonddisa

A szerz6dést mindkét fé] irasbeli bejelentés alapjaAn mondhatja fel:
15.2.1 Szerz6édés felmondasa a Felhasznalé részérdl:

Az altaléinos kézszolgaltatêsi szerz6dést a felhaszn4lé 30 napos felmondasi hatêridêre,
iréisban jogosult felmondani.
A Szolgêltat6 15 napon beliil irisban kételes a felmondas feltételeirêl, az elêirt eljêrasrol
a Felhasznaldt tajékoztatni.
A szerz6dés megsziintetésének alêbbi egytittes feltételei vannak:
e

A tAvh6szolgaltatas megszintetéséhez a tAvhével ellêtott épilet tulajdonosi kê7Z6ssége az Gsszes tulajdoni hêanyad szerinti legaldbb négyëtéêdês szavazattébbségi hatêrozatêval hozzêjêrul és ezt iréAsban nyilatkozza.

e

Az épiletben vagy épiletrészben a tAvhêellatassal azonos komfortfokozati hêellêtêst valésitanak meg.

e

A szerz6dés felmondésa nem okoz jelentês kart az épilet t6bbi tulajdonosa szamara és nem korlêtozza maêsok tulajdonosi, hasznaléi és bérlêi jogait.

e

A tavhészolgaltatast megszinteté felhasznalê viseli azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznaléi berendezéseknek a szolgéltatês igénybevételének megszintetésével 6sszeftiggésben sziikséges, miszaki dtalakitAsêval merilnek fel.

e

A szolgaltatês megsziintetését a meglévé rendszer miszaki megoldésa lehet6vé
teszi és az nem iitkézik egyéb jogszabélyba.

A muiszaki feltételeket a felmondas elfogadasêval egy idében 4llapitja meg a szolgaltaté.
15.2.2 Szerz6dés felmondasa a tivhêszolgiltaté részérdl:
A szerz6dést a tavh6szolgaltaté a kêvetkezêé esetekben mondhatja fel:
tudomdst szerez arrél, hogy a vele szerzédéses viszonyban allé felhasznalé a taAvhé
vételezését a felhasznaléi helyen megszintette. Ez azonban nem mentesiti a felhasznalot a targyévi alapdij megfizetésétêl;
haa felhasznalé, illetêleg dijfizeté a tavhé folyamatos és biztonsêgos szolgaltatêsat,
illetéleg mas felhasznalé vagy dijfizetê szerz6désszeri tavh6vételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
-.
atêvhé dijêt nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg.
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A kézszolgaltatêsi szerzédés felmondasat frisban kell kézélni. A kêzszolgaltatasi szerzZOdésnek a tavhészolgaltat6 altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerzédésszegésen alapuld felmondasa esetén a tavhészolgaltat6 értesiti a felhasznalêt, a dijfizetêt és a tavhével ellétott ingatlan tulajdonosêt.

15.2.3 A szerz6dés felmondésa és a szerzédés médositisa esetén a Felhasznalé vagy Dijfizeté

dijfizetési kételezettsége abban az idépontban sziinik meg, amikor a Felhaszn4lé a jogszabalyi feltételeket teljesitett, a taAvhé bérmilyen médon valê igénybevételét megsziintette, tovabba épiletrész levaldsa esetén a hêdij szétosztAsêra vonatkozoan a szerz6dés
moédositêsa megtêrtént.
16

Ugyfélszolgalat
(gyfélszolg$lati helyek, igyfélfogadasi idék
A varpalotai

és inotai

fitémti

vonatkozdséban

a diszpécserszoleilat

elérhetésége:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 — 24 6raig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely cime: 8100 Varpalota, Hétvezër u. 6.
-”

Ugyfélszolgalafi iroda:
- Cime: Vêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. Varpalota, Fehérvêri Gt 7.
- Ugyfëlszolgalat telefonszAma: 36 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfélfogadês:
Hétf6, kedd, csitértok, péntek: 7:00 — 15:00 érdig
Szerda: 7:00 — 19:00 6rdig
Pénztar:

Nyitva tartês:
Telefonszém:
17

Hétf6, kedd, csitêrtêk, péntek: 6:00 — 14:00 6raig
Szerda: 6:00 — 19:00 6rêig
136 88/479-017

A këzszolgdltatdsiszerz6édésben nem szabalyozott kérdések, jogszabalyvaltozasok, tajékoztatas
E kéê7szolgêltatêsi szerz6édésben hasznalt fogalmi meghatêrozêsokra és a benne nem szabélyozott kérdésekben a TAvhêszolgaltaté Uzletszabélyzata, valamint az alabbi jogszab4lyok elêirésai irainyadéak:
a.) atêvhêszolgaltatêsrol sz6lé 2005. évi XVIN. têrvény,
b.) a tavhêszolgaltatêsrol szélé têrvény végrehajtasêrél szolê 157/2005. (VIN. 15.)
Korm. rendelet,

c.)
d.)
e.)
f.)

Varpalota Vêros Onkormanyzati Képviselê-testiletének 3/2015. (IT. 24.) nkormanyzati rendelete a tivhêszolgaltatêsrol,
a têrsashêzakroél szélé 2003. évi COX. têrvény,
alakêsszêvetkezetekrél sz6l6 2004. évi CXV. têrvény,
a Polgêri Téêrvénykênyvrol sz6l6é 2013. évi V. térvény.

Amennyiben a szerz6dés érvényességének ideje alatt az el6bbi a.) - f.) pontokban felsorolt
jogszabêlyok médosulnak, a Szolgaltaté jogosult a szerzédésben foglaltak helyett az 6j
jogszabalyi rendelkezéseket alkalmazni.
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A Felhasznalé képviselêje a jelen kézszolgaltatési szerz6dést az egyes pontok tartalmara
vonatkoz6 részletes felvildgositas utén, a tulajdonosi kêzésség felhatalmazésa, valamint a
kêz6sségre vonatkozé jogszabêlyok és belsê szabalyok betartêsdval meghozott dêntés
alapjén kêti meg és frja ala.
Ezen szerzédés 2 példênyban készilt, melybél 1 példény a Felhasznalét, 1 példany a Szolgaltatêt illet
meg.
Ezen szerz6dés a csatolt 1. sz. melléklettel egytitt érvényes, melyet felek aldirêsukkal lêttak el.

Vaêrpalota, ... ees ek ee Re Re kk ee de ee ee ee
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1.

A Vêrpalotai Kêzszolgaltaté Nonprofit Kf. és a

“esse

E ER

O EER

Ee EO O ERA

E EE RA EES MAER

AD OE A EK E RE ROER

AE RO Oe

PER

RE EER

Oe Ee

Felhasznalé

Mees ee see see See eke ee ee szAmu Altalanos Kêzszolgaltatêsi Szerz6déséhez

Az elszAmolês alapjt szolgalé hêmennyiségméré adatai:

ASM
EP RM

Beëpitéshelye:

esse ee

SR ER ee ee Re ek ee Re ee ee ek ee ee ek ee

Tipusai

esse ese ese ee Re ee ek ee ER ee ee ek ee ee Re ke ee ee ee ee ee

Teljesitmény:

sides sek ee ek SR ee Se GR ee ee Re ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

GEEET
Hitelesitési @V:

ee ee se ee ek se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee ee eg ee ee

Beszerelds idêpontja: ..... iese se Se RE ER ee Ee Ee ee ee ee ee ee ee eek ee ee
Indulé allês:

ee ee ee

Hitelesség érvényes:

sesse ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee ee

EDE

MERE EEEEEEES

TESE TEE TOETS EET TT EET ETE

Szolgaltaté

N

TT

TE RT

ET SET

ER

Felhasznalé

TESTES

sz.meliéklet
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2.

sz. melléklet

A Vaêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit KfL és a
ETE EEEETEEEEEET TEE TOE EET EET EET TOET

TEE

ET TOT EES

ETOS

N

Felhasznalé
N szêAmu Altaléinos K6êzszolgaltatêsi Szerz6déséhez
A taAvhêszolgaltatasi dij szAmlazasanak feltételei
épiiletrészenkénti dijfizetés esetén
Érész

1.1. A téAvhêszolgaltatêsi di alkalmazasanak és szamlazsénak dltalanos feltételeit, szabalyait az
éltaldnos kêzszolgaltatêsi szerzédés és Vérpalota Vêros Onkormanyzati Képviselê-testiletnek a tivhêszolgaltatêsrol sz6lé 3/2015. (I1. 24.) nkorményzati rendelete allapitja meg.
1.2. A tivh6szolgaltatis dijat — annak épiletrészek kézétti szétosztasa utjan — jelen melléklet TI.
részében felsorolt Dijfizeték (épiletrész tulajdonosok vagy bérlêk) kilên-kalên fizetik.
1.3.

Szolgéltat6 az éves alapdij V12-ed részét jelen melléklet I. részében felsorolt Dijfizetéknek
épiletrészuk fitêtt légtérfogata un szAmlêzza.

1.4. Felhasznalé képviselêje kijelenti, valamint elismeri, hogy:

a jelen melléklet TN. részében az egyes épiletrészek és Dijfizetêk felsoroldsa hisnytalan és
jelenleg fennallé tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,
a Dijfizetéket a fizetési feltételekrél és a Dijfizeték személyében, adataiban bekêvetkezett

vêltozésokkal kapcsolatos bejelentési kêtelezettségekrêl tajékoztatta,
€s az altala k6z6lt fogyasztêsi adatok és az ebbêél szérmazé dijszétosztasi aranyok helyességét a Dijfizetê a Szolgaltat6val szemben nem kifogisolhatja.
1.5.

Fizetési késedelem esetén a Szolgaltaté a Polgêri Têrvénykênyvrél sz6lé 2013. évi V. têrvény szerinti mindenkor hatêlyos késedelmi kamatot kilén értesités nélkil felszAmithatja.

II. rész

2.1

A felhasznaldi épilet (Felhasznal6) azonosité adatai (épiletazonosité cim, szAm):
(felsorolds)

2.2 Az egyes épiletrészek Dijfizetêire (Dijfizeté) vonatkozé adatok:
Név
Cim
Természetes személyazonositê adatok
(felsorolds)
2.3

A felhasznalt hêmennyiség elosztasénak arênyai:
(felsorolds)

7A
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25.4

4. sz. melléklet Altalanos kêzszolgéltatasi szerzédés haztartasi cél& felhasznal6
fités- és haszndlati melegviz ellatasêra, kêltségoszt6s elszAmoldsra

ALTALANOS KOZSZOLGALTATASI SZERZODEÉS
hékêzponti (héfogad6) mérés szerinti tavhészolgaltatsra,
(fGtési- és hasznalati melegviz-szolgaltatas)
kéltségosztas alapjan têrténé elszAmoldsra

OE
EE
széAm alafti, ... esse
helyrajzi
szAmu lak6épilet, dletéleg vegyes célra hasznalt épilet (a tovabbiakban egyëitt: épilet), mint felhasznalêsi hely hékêzponti mérés szerinti tavhêellatasara jêtt létre a
Cég neve:
Varpalotai Kézszolgiltaté Nonprofit KTt.
Székhelye:
8100 Varpalota, Fehérvari ut 7.
Cégjegyzék szama:
19-09-505188
Képviselêje:
Horvath Tamas Jézsef iigyvezetê
KSH szAma:
11943972-3530-113-19
Ad6sziAma:
11943972-2-19
Szolgaltatêst végzé szervezeti egység neve, cime:
METER ie EE EE
mint szolgaltaté (a tovébbiakban: Szolg4ltaté), és az épilet tulajdonosi kéz6ssége (tovAbbiakban:
Felhasznal6), egyttt: Felek kêzétt.
1. A Felhasznalé:
Neve (cégneve)

sesse seke ee see ee ee ee ee ee ek ee ek ee ee ee ee ee ee

YT dT
Cégjegyzékszima:
adészAma:
statisztikai azonositêja:

ees ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee ee ee ek ee ee ee
ees

se ee ee ee ee ee Re ee ee ee ee ee ee ee ee

eek ee ER ER ER ee ER RR ee ee Ge ek ee ee ee ee ee

2. A Felhasznalé képviselêje:
Neve (cégneve):

sesse ees ee ee ee ee ee ke ee eg ee ee ee be ee ee

OES
Priesftésicime:
Telefonszama:

3.

N
ee

ee

ee
ee ee

A szerz6dés tirgya:
A Szolgaltaté kételezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznalé
szAmara folyamatosan és biztonségosan olyan mennyiségi hêenergiat (tAvhêt) szolgaltat, amennyi a felhasznaléi berendezések izemképes és biztonsêgos allapota mellett a Felhasznalêi
igények kielégitéséhez szikséges.
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A Felhasznalé/Dijfizet6é arra vallal kêtelezettséget, hogy a tAvhêenergidt a szerzédésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatarozott Gtemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A taAvhêellêtist a Szolgaltat6 a ..... ee ee ee se se se ek ke ee ee ee sz. alatti épiletben lévé
szolgaltat6i hék6zponttal, az épilet hêfogadé 4llomasén keresztil az igénybevétel napjatol
biztositja.

.A tavhêellêtas modja
A Szolgéltaté hê&talakitêssal megvalésulê tivhéenergia szolgéltatast végez, mely esetben a
taAvhêt a héatalakité berendezés mikêdtetésével a felhasznal6i vezetékhalêzat hêhordozé kêzegét felmelegitve adja at a Felhasznalonak.
A Szolgéltaté a szolgaltatott tavhé hékézpontban térténé atalakitasaval az épilet ellêtasaként
fitési- és haszndlati melegviz-szolgaltatasi célu tAvhészolgaltatast teljesit.
41.

E kêzszolgaltatêsi szerz6déssel a Szolgaltaté arra vallal kêtelezettséget, hogy legalabb
akkora hêteljesitményt biztosit az Atadési ponton, amennyi a fenti szolgaltatês teljesitéséhez az épilet ellataAsahoz sziikséges. Biztositja a tulajdondban lévé berendezések és
hékézpontok megfelelê, biztonsagos izemeltetését, fenntartasat.

42.

A Felhasznélé tudomasul veszi, hogy a Szolgaltaté elébbi kêtelezettségének csak megfelelê allapotban lévé felhasznaléi berendezésekkel tud eleget tenni.

A szerzédés hatalya:

A szerziédés hatêrozatlan idére szol.

Felhaszn4ldsi hely miszaki adatai:
a.
b.
Cc.
d.
e.

Felhasznélêsihely azonositéja:
esse
eke see see
A felhasznaldsi hely bsszes légtérfogata:
eesese ee Im?
Csêcsteljesitmény-igény:
ees
ese se ee ee kW
Hêéhordozé kêzeg:
vêltozé témegaramu forr6viz
Kêzmimtuves iv6vizet rendelkezésre bocsaté vizszolgaltaté neve:
Bakonykartsz Zrt.

Hékëzpont adatai:
a. A felhasznalasi helyet ellaté hékêzpont cime, szAma, jele:
Ses

b.
c.
d.
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Hêékézpont uzemeltetêje: ...... iese se ee ee ee ee ee ee ee ee ek ee ek ee ee
Hêéhordozé kézeg: vltozé témegéramu forréviz
Maximalis hêteljesftménY: .... ee
eek ese ee kW
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8.

A fitési hêenergia méêrése, elszimoldsa
A szolgaltatott tavhé mennyiségének mérése a hêfogadé 4llomdason lévé, a Szolgaltaté tulajdonat képez6, a Mérésigyi és Miszaki Biztonségi Hat6sêg altal hitelesitett hémennyiségmér6vel térténik. A hiteles hêmennyiségméré felhasznal6 felêli oldala a tivhêszolgaltatês atadês-atvételi helye (teljesitési hely). A mért mennyiség a meghatalmazsban szereplê lakékaz6sséget érinti. A fogyasztoi kêzésség tagjainak személyében bekévetkezé valtozasok az Epê-

let egészére têrténd elszAmoldst nem érinti. Felhasznalé jelen szerz6déssel kijelenti, hogy legf6bb szerve, azaz a tarsashaz kêzgylése a fatési kêltségmegoszték alkalmazêsêval têrténé
elszAmoldsi médot valasztotta. Az elszAmoléis m6djan kizér6lag csak a Têrsashêz jogosult —
kézgyGlési hatêrozat alapjan — valtoztatni.
8.1. Szolgaltaté a hêmennyiségmérêt havonta leolvassa és ellenêrzi, valamint meggyêzédik
Zavartalan mikëédésérol.
A szerz6dé felek régzitik, hogy a têrgyi elszimoldsi idészakban a szolgaltaté ha- vonta
fitési hêdij elêleget (részfizetést) szamlaz a dijfizeték részére.
Amennyiben a Têrsashêz/Lakéssz6vetkezet még nem rendelkezik az el6zé teljes elszê-

moldsi idéêszak këêltségmegosztok alapjan têrténé hêfelosztisaval, az elêleg rtékek
meghatêrozésa a korébbi, légkébméter arényos bazison têrténik.
Amennyiben a Vêrsashaz/Lakêssz6vetkezet mêr rendelkezik az elézé teljes el-szAmoldsi
idêszak kéltségmegoszték alapjén têrténd h6felosztasaval, az elêleg értékek meghatérozdsa a kêltségmegosztok szerinti hêelosztas arinyai szerint têrténik. A kêltségoszték
arênyai alapjên megallapitott hédijelêleg kêvetkezé idészaki meghatêrozês4ra az elsz4molési idészak zAré elszAmoldsat kévet6en és annak figyelembevételével keril sor.
8.2.

A Têrsashaz altal felhasznalt fitési hémennyiség elszimoldsa évente egyszer t6rténik a
EE
kéltségosztasa alapjan. Az elszAmolêsi idészak
mdjus 1. és dprilis 30. kêzotu. A kéltségosztast végz6 tirsaséggal kotott szerz6dés egy
példényët a Felhasznalé képviselêje elkildi a Szolgaltaténak.

8.3.

A hémennyiségméré elszAmolas céljabél tSrténé leolvasésa minden év Aprilis 30-An esedékes. A szAmlélé allêsêt a Felhasznélê megbizott lakéképviselêje ellenêrzi.

8.4.

Szolgaltaté a fitési idényben szolgaltatott, szétosztandé hêmennyiség ériékét a Lakdsfenntarté
Sz6vetkezetnek/T4rsashznak
Es
a
kêltségosztast
vépzé
cégnek...
see ee ee ER Ge GR ee ee ee ee ee ee legkésébb majus 15-ig megkildi.

8.5.

Felhasznalé képviselêje gondoskodik arrél, hogy a felhasznaléi kêzésséggel szerz6datt
vallalkozé a kéltségmegoszt6k altal mutatott adatokat a 8.2. pont szerinti elszAmoldsi
idbszak végén valamennyi épiletrészben leolvassa. A leolvasott adatok alapjin az egyes
épiletrészekre esê kéltségmegosztasi aranyokat, - amelyek 6sszességének 100%-ot kell
kitennie — valamint a kêltségosztês eredményeképp elêallt korrekci6s dijakat —- melyek
6sszességének 0 Ft-ot kel] kitennie — meghatrozza, majd megkildi a Szolgaltaté és —
szerz6dés szerinti ellenêrzés céljAbol — a kêzês képviselê részére.

8.6.

A Felhasznalé képviselêje a 8.5. pontban foglaltak teljesitésével egyidejëleg irasban
benyujtva jévéhagyja az osztês eredményét, valamint nyilatkozik, hogy az elszAmoldsi
idészak alatt a kêltségmegoszték valamennyi épiletrészben a 157/2005. (VI. 15.)
Korm. rendelet 17/C. $-Aban foglaltak betartasdval, szabêlyosan mikdédtek, a kêltségmegosztêsi arAnyok a vonatkozé jogszabélyok betartasdval, a tulajdonosi kêzésség déntésének megfelelêen keriltek meghatdrozasra és a Dijfizeték a 157/2005. (VIN. 15)
Korm. rendelet 17/D. $ (1) bekezdés szerinti tajékoztatast megkaptak.
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8.7.

A Szolgéltat6 az osztês elektronikus benytjtêsa, valamint a jévéhagyé nyilatkozat be-

@rkezését kêveté 30 napon belal kêteles az elszAmolasi idészakban Dijfizetéként nyilvantartottak részére az elszAmolé szimlakat elkésziteni és a dijkilênbizetet visszatériteni (j6vairni) vagy €rvényesiteni. Ha az elszAmolds eredményeként a felhasznalé vagy

a dijfizetê foly6szAml4jan tulfizetés mutatkozik, a felhasznal6é vagy a dijfizetê eltéré
kérésének hidnydban, a tavhêszolgaltaté
a.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjaban meghatêrozott mindenkori értéket meg nem haladé dsszeg esetében a dijfizetét megilletê 6sszeget a felhasznalé vagy a dijfizetê
kêvetkezé szAmlajaban széAmolja el,
b.) a Vhr. 3. mell. 20.3 pontjaban meghatêrozott mindenkori értéket meghaladé 6szszeg esetében a dijfizetê fizetési moédja szerinti médon a szimla kibocsêtésatél
szamitott 8 napon bell kêteles a felhasznalénak vagy a dijfizetênek visszafizetni.
Nem terheli kamatfizetési kêtelezettség a Dijfizetét, ha a dijkilénbêzet befizetési kêtelezettségét a szaAmlan feltiintetett fizetési hataridé lejêrtaig teljesiti.
8.8.

Amennyiben a kêltségmegoszté felszerelését, leolvasdsêt és adatainak kiërtékeldsét
végzé megbizott személlyel vagy gazdalkodéval a Felhaszn4lé nem médositotta a
1357/2005. (VI. 15.) Korményrendelet mindenkor hatêlyos rendelkezései alapjên a ki€rtékelésre vonatkoz6 szerz6dését, és ennek kévetkeztében a megosztês nem felel meg
a hivatkozott rendeletnek, valamint a Felhasznélé képviselêjének nem megfelelé a nyilatkozata, Ggy a Szolgaltaté a megosztês alapjan a 8.7. pontban vallalt sz&mlézast nem
vég7i el, a szimolt visszatéritéseket nem teljesiti, a potbefizetési kêtelezettség pénzuigyi
teljesitését nem kêveteli. Az elszAmoldst az épaletrészek fit6tt léptérfogata alapjan
végzi el.

8.9.

A Szolgaltaté a Felhasznalé képviselêje dltal jévihagyott kêltségmegosztêsi arinyokat
nem vizsgélja, ezekért a felelêsség a Felhasznalét terheli. Ha a Szolgaltaté az elszAmolést a Felhasznalé altal igazolt kêltségmegosztési arinyoknak és az igazolt kimutatdsnak
megfelel6en hajtotta végre, a Dijfizeték kêtelesek a részikre megallapitott jovafras illetoleg a terhelés Ssszegét elfogadni, a dijkulênbêézetet a Szolgéltaté részére megfizetni.
Arz elszAmoléssal kapcsolatos valamennyi vités kérdés rendezése ebben az esetben kiZêrolag a Felhasznélé (a tulajdonosi kêzésség) és a Dijfizeték egymas kêz6tti feladata.
Minden kêltségosztassal kapcsolatos konkrét kérdésre a kézés képviselê, illetve a kêltségosztisra szerz6dêtt cég tud felvilagositést adni.

8.10. Ha a 8.5. és 8.6. pontok szerinti valamely iratot a Felhasznélé a szerzédésben meghatdrozott hatêridé elteltét kévetêen sem adja ét a Szolgaltaténak, akkor az érintett idészakra
vonatkoz6 fitési kêltségmegoszt6k alapjén têrténd elszAmoldst végleg meghitsultnak
kell tekinteni. Ez esetben az elszimoldst a Szolgaltaté az épiletrészek fitott légtérfogata
alapjan végzi el. Amennyiben két egymast kêvetê elszAmoldsi idészakban az elszAmolds
az el6zék miatt meghidsul, a kêltségoszték elszAmoldsra kêtêtt szerzédés a Felek kêzêtt
megszinik.
8.11. A hémennyiségmérével kapcsolatos feladatok, kêtelezettségek

a.)

A hémennyiségméré karbantartisa és hitelesitése Szolgaltatét terheli, a hibat a Felhasznalénak bejelenti.
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9.

b.)

A hêmennyiségméré adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c.)

Amennyiben Felhasznalé a hêmennyiségméré zavarat észleli, Szolgaltaté felé 8 napon belil bejelentésre kêteles.

d.)

Felhasznalé a Szolgaltaté uzemeltetésében lévé hémennyiségméré ellenêrzését
vagy rendkivili hitelesitését kérheti irêsbeli bejelentés Gfjan. Amennyiben a rendkivili vizsgalat és Gjra hitelesités minden alapot nélkiléz, a kêltségek Felhasznalêt
terhelik. Nem hibés a méré, ha ellenêrzéskor az el6irêsokban foglalt hibahatêron
belil mér.

ce.)

Méêrêcserét Szolgaltat6nak a Felhasznalé aldfrêsval jegyzékényvezni kell, melynek egy példênya csatolandé az 1. sz. melléklethez. A jegyzékêényvnek tartalmaznia
kell a le- és felszerelt méré adatait, szamlaloallasait és a cserélés idêpontjt.

f)

Mérési hiinyossêg, valamint hibés méré esetén a méretlen idétartam alatt a szolgéltatott, illetve a vételezett tivhé mennyiségét — egyéb megéllapodés hiënyAban —
az el6z6 év azonos idészakéban mért hêmennyiség azonos szolgaltatêsi, illetve vételezési kêrilményekre trtén6é korrekci6javal kell meghatdrozni. Hyen idêszak hiAnydban a meghibasod4s elhêritisat kêvetê, vagy a meghib4sodas idêpontjat megel6z6, legalêbb egy hénap héêfelhasznélêsa képezi a korrekcié alapjat. Jelentêsebb
id6jêrési kilênbség esetén azonos kilsê atlag-hémérséklet melletti mért fogyasztast
kel] idêegységre visszaszAmolni és a méretlen idétartamra vonatkoztatni.

Hasznalati melegviz szolgaltatas
9.1.

A hasznélati melegviz vizmennyiségének elszAmoldsa a lakdsok melegviz mér6inek

prilis, augusztus és december ho végén leolvasott szamlélé 4llêsainak figyelembe vé-

telével têrténik. ElszAmoldsi idészakon belil esê hénapokra részszêAmlAk kerilnek kiadésra, amelyek részteljesitési vizmennyiségeket tartalmaznak.
9.2.

A mér6vel nem rendelkezé lak4sok fogyasztêsa a helyi #nkorményzati rendelet 1.sz.
mellékletében a lakdsnagysêg alapjêin meghatdrozott vizmennyiség alapjên keril meghatdrozasra.

9.3

A hasznélati melegviz készitéshez felhaszndlt hêmennyiség elszéAmoldsa évente egy
alkalommal, h6ék6zponti kêrzetenként têrténik és a majus havi szZéimlAkban realizalêdik. A hasznélati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség felhasznalêkra têrténé leosztisa az elszAmoldsi idészakban felhasznalt melegviz mennyiségi arinya szerint têrténhet.

9.4

Az éptletrészek vizmennyiségének (m3) és hêtartalménak (GJ) megéllapitasa a hêkézponti hasznalati melegviz készitéséhez felhasznalt vizmennyiség és a viz felmelegité-

séhez felhasznalt hêmennyiséget méré berendezésekkel têrténik. A lakésokban lévé

melegvizmérd 6rak a kêltségmegosztdst szolgaljak. Az aranyositês az épiletrészekben
felszerelt melegvizmérékén mért fogyasztês arinydban têrténik.
Ha az epiletrészekben felszerelt melegvizméréknek fogyasztAsarinyos megosztisi
szereptik van, akkor azok iizemeltetésérêl, karbantartisêrol és hitelesitésérél a Szolgaltaté nem gondoskodik.
9.5

Szolgéltaté a melegvizkészitéshez felhasznalt hidegviz mennyiségét és csatornadijêt is
elszimolja és széAml4zza Felhasznalé részére.

80
9.6

Amennyiben a Felhasznélé tivleolvashaté melegviz mérêvel rendelkezik, akkor a tav-

h6szolgéltaté jogosult a melegviz fogyasztêst havonta, az el6zé hénap végén leolvasott
6ra4lldsok alapjan elszAmolni.
10. A fitési- és hasznalati melegviz héenergia szabilyozisa
10.1

Szolgaltat6 a Felhasznalét 30 és 70 C* kéz6tti hêmérsékleti fatévizzel lêtja el, amelynek
hémérséklet szabélyozdsa a szolgaltatéi héêkézpontban, idéjarast kêveté automatikdval
têrténik.

10.2. A hékêzponti hêmérséklet szabalyozsat Szolgaltaté a fitéma kézponti szimit6gépén
ellenêrzi és a hék6zponthoz tartozé fogyasztoi kêzêsség képviselêjének hivatalos kérésének megfelelêen bedllitja.
10.3. Szolgaltaté a hasznélati melegvizkészitést értéktarté m6don szabalyozza
ëés elêz6ek
szerint ellen6rzi. A hmv. ellêtês a tavhészolgaltaté altal folyamatosan izemeltetett cirkulêcié

fenntartisêval

a vêrosi

vezetékes

ivéviz

felhasznaldsaval

têrténik,

melyet

a

Szolgaltaté biztosit. Amennyiben a hasznélati melegviz hêmérséklete az &tadAsi pontnal
a 45 CO-ot eléri (H- 5 C%), akkor a szolgaltatês teljesitettnek minêsil.
10.4. Szolgaltato a fitési vizkêrêk légtelenitésérél évente egy alkalommal, a fités inditisakor
dijmentesen gondoskodik, a tovabbi légtelenités dijkêteles.

10.5. Szolgaltat6 a fitési rendszer hêmérsékletét olyan rêtartassal szabêlyozza, hogy az a legnagyobb teljesitmény igényeket is kielégitse.

11. Egyéb szolgiltatdsi megallapodisok

11.1 Az épileten belali fitési és melegvizhalêzat a kéz6sség tulajdona, izemeltetése, karbantartdsa a tulajdonosi kêzésség feladata. Felhasznalé kêteles folyamatosan gondoskodni
arrol, hogy a tulajdondban lévé fitési- és haszn4lati melegviz berendezések mindig alkalmasak legyenek a hêenergia fogadasêra. Alkalmatlansdgi és iizemeltetési hiényossêgokbél eredé kêrok a Felhasznalêt terhelik.
11.2 Felhasznélé sajêt tulajdont berendezésein atalakitast, bêvitést csak miszaki technolégiai
tervek alapjên a Szolgaltaté és a lak6k6z6sség képviselêjének jovahagydsaval végezhet.
A munkak kezdési és befejezési idejét Szolgaltat6 felé be kell jelenteni.
11.3 Tulajdoni hatarok a héfogadéban:

11.3.1 Szolgaltatéi tulajdon: a f6t6- és hasznalati melegviz rendszer elosztas elêtti utolsê
szerelvényét megelêzé csêvezeték, mérê, szabalyoz6 és egyéb szakaszolê elem.
A Szolgéltaté tulajdona a hêmennyiségméré Felhasznalé feléli csatlakozé elem
sikjaig tart.
11.3.2

Felhasznaléi tulajdon: a fenti szerelvény Felhasznalé oldali karimasikja utan elrendezett h6eloszté, égankénti lezar6, leszabalyozé, valamint csê és hêleadé berendezés.

11.4

Felhasznalé a Lakasfenntarté Szévetkezet/Térsash4z tulajdondban lévé berendezéseket
kêteles karbantartani, tisztitani, a javithatatlan elemeket ujra cserélni, rendszerdt idészakosan atmosatni.
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11.5

Felhasznal6 a Szolgéltaté megbizott dolgoz6inak, vallalkozéinak mindenkori bejêrdsdt
kêteles biztositani a Tarsashaz héêfogadéjaba.

11.6 Felhasznalé a héfogadé szolgaltatéi tulajdont képezé szerelvényeinek, mérêinek és szabélyozéinak hozzaférését mindenkor biztositani kêteles.
11.7

Felhasznalé gondoskodik a leosztott 4gak, strangok beëllitisênak, vagy szabalyozsênak sziikségérol. A beëllitatlansêg és szabalyozhatatlansêg nem lehet Felhasznaléi panasz alapja.

11.8

A Szolgaltaté altal a Felhasznalé oldalén észlelt hiéënyossêgokat sz6ban vagy irAsban be
kell jelenteni.

11.9

A Felhaszn4léi tulajdonu berendezések javitêsa, tisztitêsa vagy a lakasok belsê tatarozasa érdekében Szolgéltaté a Felhasznélé kézés képviselêjének kérésére évente egy al-

kalommal dijmentesen leëriti a fitési rendszert, illetve a munkalatok befejezését kêveten feltêlti. Ezt kévetéen az Gritési kérelmek teljesitésének munkadijêt és vizdijêt a
kérelmezê6nek a Szolgaltaté felé, szimla ellenében meg kell fizetni.
12. Vételezés

Fitési idészak a szeptember 15. és majus 15. napja kêz6tti idészak. A fitési idény oktéber 15.
és dprilis 15. kêzêtti idészak.
A YGitési idészakban a Szolgaltaténak rendelkezésre allêsi kêtelezettsége van, ezen belil a fétési idényben fitési kételezettsége van.
Szeptember 15 — oktéber 15. és 4prilis 15 — majus 15. kézétt a tavhészolgaltaté azokat a hê-

kézpontokat helyezi (zembe vagy mikêédteti tovabb, ahol a felhasznalék legalêbb 50%-a kêz6s képviselêjén keresztil héêfogyasztasi igénydt a tavhészolgéltaténak irasban bejelenti. A
felhasznaléi kéz6sséggel kêtêtt eltéré tartalmé megéllapodés hiënydban tavhêszolgéltaté kérés nélkil akkor indithatja el a fiitési szolgaltatast, ha a kilsé hémérséklet hêrom napon keresztil a H12 “C vagy egy napon a 410 “C napi 4tlagot nem haladja meg. Kérés nélkil megsziinteti a fGitési szolgaltatêst, ha a kulsé hêmérséklet napi 4tlaga a 15 “C-ot meghaladja.

13. Szolgaltatasi dij és szAmlAzasi rend
A lakossêgi felhasznalénak nytjtott tavhêszolgaltatês (fGtés és hasznalati melegviz) dijêt —
mint legmagasabb hatéségi érat —a hatéségi dr szerkezetét és alkalmazasi feltételeit a Magyar
Energetikai és KéZmi-szabalyozdsi Hivatal javaslatinak figyelembevételével a miniszter rendeletben 4llapitja meg. (Tszt. 57/D. $ (1) bekezdés).
A tévhêszolgaltaté altal a lakossêgi felhasznalêval kêtêtt kêzszolgaltatêsi szerz6désben a hat6sgi
&rnal magasabb drat érvényesen kikêtni nem lehet.
A hat6sêgi arnak a kézszolgaltatêsi szerzédés megkêtése utin bekêvetkezë valtozAsa esetén a
megvaltozott hat6ségi dr az érvényes kêzszolgaltatisi szerzédés részévé valik, a felek azonban az
Gj drtol lefelé — kêz6s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hat6sêgi Armegéllapitêssal kapcsolatos eljêrêsi szabalyokrél a Tszt. S7/D, E, F $-ai rendelkeznek.
A tavh6szolgaltatês dijêt a dij épuletrészek (hêvételezési helyek) kêz6tti szétosztêsa Gtjan a dijfizetok kilén-kilên fizetik.
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DijfizetOk: az egyes épiletrészeknek (lakasok, nem lakas céljara szolgalé helyiségek) a Felhaszndlé dltal a szerz6dés 2. sz. mellékletében megjelêlt tulajdonosai, bérlêi.
13.1

SzaAmlakészités, fizetési kételezettség havonta têrténik és all fenn.

13.2

Felhasznalé kêzésség a fitétt honapokban a lak6épilet elézé havi ténylegesen mért hêfelhasznêl&sêb6l a 8.1 pontban meghatdrozott médon fitési hêdij elêleget (részfizetést)
teljesit. Az elszAmolêsi hênapban a kêltségoszt6kon leolvasott értékek utên korrigalt, fogyasztott
hémennyiségnek
megfelelê
hêdijat fizet. A
mérés
korrekciëja
a
Mees see ske ese Gee GR ee Re Re Re eg Re ee dltal megkildêtt felosztês utan kêvetkezé havi szAmlaban
keril elszimoldsra.

13.3

DIITETELEK
A Felhasznalék dijtételei:
A felhasznalénak a k$z76s tulajdond és kézésen hasznalt helyiségek
taAvh6szolgaltatdsêért:
e fitésialapdijat
e hasznalati melegviz alapdijat
e hasznalatimelegviz hédijat
e hasznlatimelegviz készitéshez felhasznalt hidegviz- és csatornadij
kell fizetnie.
Dijfizeték dijtételei:
A dijfizetéknek a sajt tulajdont épiiletrészek tavhészolgaltatasdért:
e Yfitésialapdijat, illetve teljesitménydijat
e fitésih6dijat
e hasznalatimelegviz alapdijat
e hasznalati melegviz hédijat
e hasznêlati melegviz készitéshez felhasznalt hidegviz- és csatornadij
kel] fizetnie.

13.3.1. Alapdii
A tavh6szolgaltatis alapdija, a tizelêanyag kêltségén kivuli 6sszes
zete, mely a tivhêszolgaltatêi és tavhêtermelêi tevékenység érdekében
dij a tévh6szolgéltatês folyamatos igénybevételének lehet6ségéért és
igé€nybevételéért fizetendé egy légkébméterre megdllapitott éves dij,

olyan kêltség fedemeril fel. Az alapa tavhészolgaltatas
melyet minden fel-

hasznélé 1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: FUIm/éy

Fités alapdij: Felhasznalé a k$z6s tulajdonu és kézésen hasznalt fitêtt helyiségek légtérfogata utan fizeti meg.
Dijfizet6: a sajt tulajdondban lévé épiletrész fitêtt légtérfogata utén fizeti meg.
Hasznalati melegviz alapdij: El6z76 kêltségek hasznélati melegviz készitésre esê havi
hanyada.
Felhasznalé a k6z6s tulajdont és kézésen hasznalt melegvizvételezésre alkalmas helyiségek légtérfogata utin melegviz alapdijat fizet.
Dijfizeté a melegviz alapdijat a sajat tulajdonaban lévé épiiletrész fitêtt |égtérfogata utén
fizeti meg.
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13.3.2. A hêdij
A hodij a felhasznalé altal vételezett (felhasznalt) és mérés szerint meghatarozott, egységnyi hêmennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjan megéllapitott érték. A têrsash4z éltal
felhasznalt fitési hêmennyiség dijanak szZéAmldzAsa dijfizeték kézêtt a fGtési kêltségmegosztok alkalmazéséval, épiletrészenkénti fitési hêmennyiség szamlézasaval têrténik.
A k6z6s hasznélatu helyiségek és a méretlen csêvek fitési hêdija a fGtési kêltségmegoszték alkalmazasêra figyelemmel az elszAmolds alkalmaval a Felhasznalé és a kêltségosztisra szakosodott tarsasêg szerzédésében foglalt arinyok és korrekciëk szerint légtérfogat
ar&nyosan a lakékra osztédik.
A melegviz hédijat a dijfizeték az épiletrészekben mért vizmennyiség utan havonta fizetik.
A hasznalati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség elszAmoldsa évente egy
alkalommal, hêkêzponti kêrzetenként têrténik és a majus havi szamlakban realizalédik. A hasznélati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség dijfizetékre têrténé
leosztêsa az elszAmolasi idészakban felhasznalt melegviz mennyiségi ardny szerint
têrténhet.
Ha a Felhasznal6/Dijfizeté egyedi melegvizmérével nem rendelkezik, akkor a havi
HMV vizfelmelegitési dif megallapitésakor a vonatkozé énkormanyzati rendelet elêirêsa szerint meghatarozott vizmennyiséget kell figyelembe venni.
13.3.3. Tavh6szolgaltatissal kapcsolatos egyéb dijak:
e

Viz- és csatornadij:

A hasznélati melegviz elêéllitaAsdhoz felhasznalt halézati hidegviz dija a Bakonykarszt
Zrt. vizszolgéltaté hatêlyos dijai alapjên, csatorna-hasznélattal egytt kerill megéllapitêsra. A melegvizfelhasznalês utdni viz- és csatornadijat a tivhêszolgéltaté a felhaszn4lék felé tovabb szémlazza.
e

Potdij:
A felhaszn4lé vagy a dijfizeté Vérpalota vêros Onkormanyzata Képviselê-testillet€nek
rendeletében meghatêrozott mértéki potdijat kêteles fizetni, ha:
o
alekêtêtt csucsteljesitmény alapjan alapdijat fizeté felhasznalê a szerzédésben lekêtétt h6teljesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idétartamon keresztil tallépi,
o
aTszt.49.$ (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabêlyozott szerzédésszegést
valêsit meg.
o

id.

Dijvisszatérités:
A tévh6szolgaltaté kêteles a felhasznalé, vagy
hatêrozott alapdij — sziineteltetés idétartamaval
rohaté magatartasa folytêan a taAvhêszolgaltatis
okban foglaltakon talmenéen szinetelteti vagy

dijfizetê részére a szerz6désben megarêanyos részét — visszatériteni, ha felmegsztinik, vagy azt a Tszt.40-41. 8korlêtozza.

Szerzédésszegés
a.)

Szerz6désszegés a tivhêszolgaltat6 részérdl:
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Szerz6désszegést kêvet el a tavh6szolgaltat6, ha
ahéenergia szolgaltatêst a kêzszolgaltatêsi szerzédés szerinti idépontban nem kezdi
meg;

a h6energidt nem a kêzszolgaltatêsi szerz6désben meghatêrozott, illetéleg nem a
t6le elvarhaté mo6don szolgaltatja;
a taAvhêé felhasznal6 részére têrténé szolgaltatasat nem hitelesitett mér6eszk6z hasznalataval vég7zi;
a tivh6szolgaltatês elêre tervezhetê munkd4k miatti szineteltetésérdl a felhasznalot
az Gzletszabalyzatban vagy a szerz6désben elêirt médon és idében nem értesiti;
felréhaté magatartasa folytén a tavhêszolgaltatis megsziinik, vagy azt a Tszt. 4041 $-okban foglaltakon tilmenêéen sziinetelteti vagy korlêtozza;
a tévhészolgaltatas felfiggesztése esetén a felftiggesztési ok megsziintetésére vonatkozé irasbeli Ertesitése kézhezvételét kêveté munkanapon a felhasznalé részére
a tAvh6szolgaltatast nem kezdi meg.
b)

Szerz6désszegés a Felhaszn4lé, Dijfizeté részérdl:

Szerz6désszegést kêvet el a Felhasznalé, illetéleg Dijfizeté, ha:
a tivhé folyamatos és biztonsêgos szolgaltatasat, illetêleg mas felhasznalé vagy
dijfizeté szerz6désszerë tavh6vételezését zavarja vagy veszélyezteti;
a mérbeszkêzt vagy a mérbeszkéz hitelességét tanusito jelet vagy plombat megrongalja, eltAvolitja vagy — amennyiben a mérbeszkêz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyaszté allandé bejutdsa, illetve feligyelete biztositott — ezek
sérilését, illetve hianyat a tAvhészolgéltaténak nem jelenti be;
a mérbeszkéz befolyasoldsêval vagy megkerilésével — ideërtve a mérbeszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongalésêt és eltAvolitasat is — tavhêt vételez;
a tvhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatdrozott idében fizeti meg;
a korlêtozasi rendelkezéseknek nem tesz eleget;
a tévh6 vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szinteti meg.
A kêzszolgalfatasi szerz6dés megszegésének kêvetkezményei:
dijvisszatérités, illetéleg pétdijfizetés;
kêtbér;
kartérités;
csêkkentett mértéka szolgaltatas;
tAvh6szolgaltatas felfiggesztése;
kézszolgaltatêsi szerzédés felmonddsa.
A poétdij mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkoz6 rendelkezéseket a tivhêszolgaltatêsra vonatkozé énkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a pétdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kar megtéritése alél.
15. A tivhêszolgdltatds sziineteltetése, korlatozdsa
15.1

A Szolgaltat6 jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsêg veszélyeztetése, a
szolgaltat6i berendezés dizemzavara esetén, valamint mês médon el nem végezhetê
munkak elvégzéséhez a taAvh6szolgaltatast a sztikséges legkisebb felhasznalé6i kérben
és idétartamban szimeteltetni.
Az elêre tervezhetê karbantartési, felujitêsi munkat az év majus 16. napja és szeptember 14. napja kézétt kell elvégezni. A munkalatokrél, azok megkezdésének &s
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vêrhaté befejezésének idépontjarél a felek kêtelesek egymést nyolc (8) nappal ko-

ribban irêsban (épiletekben kifiggesztett hirdetményben, helyi médiëban) tajékoz-

tatni. Eltéré megallapodas hiény&ban a Szolgéltaté a munkat kêteles 8 napon bell
befejezni.
A vêratlan meghibésodas miatt szikséges munkat a felek — egymds egyidejë irisbeli
értesitése mellett — a lehetê legrêvidebb idén belil végzik el. A felek a munkélatok
lehetê legrêvidebb idên belili elvégzése érdekében minden têliik elvêrhaté egyGttmiikédést, informaciot és segitséget megadnak egymasnak.
15.2

A Szolg4ltaté jogosult V&rpalota varos
szélé rendeletében foglaltak szerint
e
e

Onkormanyzatinak

tAvhêszolgaltatêsrél

orszêgos tizel6anyag-hiëny miatti termeldskiesés esetén, vagy
kérnyezetvédelmi érdekbêl

a szolgaltatist korlêtozni.
A korlêtozas bevezetésérél és annak okair6l a Szolgaltaté Varpalota vêros Onkor-

manyzatat kételes tajékoztatni.
e
e

Lakossêgi felhasznélé korlêtozaséêra akkor kerilhet sor, ha az egyéb Felhasznalé korlêtozdsa uan az még sziikséges.
Korlêtoz4s esetén a Szolgaltato kêteles a hirkêzlê eszkézékin keresztal a Felhasznélékat tajékoztatni a korlêtozas szikségességérêl és varhaté idêtartamdrol.

16. Az altaldnos kézszolgaltatdsi szerzédés médositdsa
16.1

Szerzédés médositasa épiiletrész tAvhé igénybevételének megsziintetése céljAbol:
Abban az esetben, ha a tavhêvel ellêtott épiletben lévé, kilên tulajdonban és kuilên
hasznalatban allé épiiletrészben kivanjak a tAvhê igénybevételét megszintetni, az épiletrész tulajdonosa és a felhasznalé kézésen kezdeményezheti az altalénos kézszolgaltatêsi szerzédés médositAsêt, ha egytittes feltételként az aldbbiak teljesilnek:

e

A tAvhêszolgéltatis megsziintetéséhez a tavhével ellêtott épilet tulajdonosi kéz6sségének valamennyi tagja hozz4jêrul és ezt irasban nyilatkozza.

e

Az épiletrészben a tAvh6ellêtassal azonos komfortfokozati hêellatast valêsitanak
meg, amely az épilet tivhêellêtasat biztosité felhasznaléi berendezéstêl figgetlenil
izemeltethetê.

e

A megszintetés nem okoz jelentês kêrt az épilet t6bbi tulajdonosa szZAmara és nem
korlêtozza masok tulajdonosi, hasznal6i és bérlêi jogait.

e

A kezdeményezék viselik azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznal6i berendezéseknek a szolgéltatés igénybevételének megszintetésével Ssszefuiggésben sziikséges
miiszaki atalakitasêval merilnek fel.

e

A szolgaltatas igénybevételének megszintetését a meglévé rendszer lehetêvé teszi
és az nem Gitkézik egyéb jogszabalyba.
Amennyiben a felhasznalé a tavh6vel ellatott épilletben lévé, kêz6s tulajdonban és kêz6s hasznalatban lévé épiletrész fGitését meg kivanja sziintetni, és ez a kézszolgaltatasi
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szerz6dés m6dositasat teszi szuikségessé, a szerzédés médositiséra vonatkozé igényt a
tAvhészolgaltaté nem utasithatja el.

A szerz6dés m6dositêsa irênti igény bejelentése esetén a Szolgéltaté 15 napon bell
kételes a médositas feltételeirél, az elêirt eljêrêsrél a Felhasznalot ir&sban têjékoztatni.
16.2 A szerzédés felmondasa

A szerz6dést mindkeét fé] irêsbeli bejelentés alapjan mondhatja fel:
16.2.1 Szerz6dés felmond4sa a Felhaszn4lié részérdl:

Az altalênos k6zszolgaltatêsi szerz6dést a felhasznalé 30 napos felmondaêsi hatêridêre,
ir&Asban jogosult felmondani.
A Szolgaltaté 15 napon beldl irasban kêteles a felmondas feltételeirêl, az elêirt eljardsrél
a Felhasznaldt tajékoztatni.
A szerz6dés megszintetésének aldbbi egytittes feltételei vannak:
e

A tavhêszolgêltatas megszintetéséhez a tavhével ellêtott épilet tulajdonosi kêz6ssége az Osszes tulajdoni hêanyad szerinti legalêbb négyëtêdês szavazattêbbségi hatêrozatAval hozzAjêrul és ezt irasban nyilatkozza.

e

Az Epiletben vagy épiletrészben a tAvh6ellatassal azonos komfortfokozati hêellatast valésitanak meg.

e

A szerzodés felmondasa nem okoz jelentês kêrt az éptlet tébbi tulajdonosa szmara és nem korlétozza masok tulajdonosi, hasznal6i és bérlêi jogait.

e

A tavh6szolgéltatêst megszintetê felhasznalé viseli azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznaléi berendezéseknek a szolgaltatês igénybevételének megszintetésével Gsszefiiggésben sziikséges, miszaki atalakitaséval merilnek fel.

e

A szolgaltatas megsziintetését a meglévé rendszer miiszaki megoldésa lehetêvé
teszi és az nem dtkêzik egyéb jogszabalyba.

A mUiszaki feltételeket a felmond4s elfogadésaval egy idében éllapitja meg a szolgaltaté.
16.2.2 Szerz6dés felmondasa a tavhêszolgaltaté részérdl:
A szerz6dést a tAvhêszolgaltaté a kévetkezé esetekben mondhatja fel:
tudomast szerez arrol, hogy a vele szerzédéses viszonyban 4llé felhasznalé a tAvhé
vételezését a felhasznaléi helyen megsziintette. Ez azonban nem mentesiti a felhasznalét a têrgyévi alapdij megfizetésétél;
ha afelhasznalé, illetéleg dijfizeté a tivhé folyamatos és biztonsdgos szolgaltatasêt,
illet6leg mas felhasznalé vagy dijfizeté szerz6désszerd tavhêvételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
ativhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatarozott idében fizeti meg.
A k6zszolgéltatêsi szerzédés felmondasêt irêsban kell kézélni. A kézszolgaltatési szerz6désnek a tivhêszolgaltaté altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerz6désszegésen alapulé felmondasa esetén a tivhêszolgaltat6 értesiti a felhasznalot, a dijfizetêt és a tavhêvel ellêtott ingatlan tulajdonosdt.
16.2.3 A szerz6dés felmondasa és a szerzédés modositdsa esetén a Felhasznalé vagy Dijfizetê
dijfizetési kételezettsége abban az idépontban sztinik meg, amikor a Felhaszn4lé a jogszabêlyi feltételeket teljesitett, a tAvhê barmilyen médon valê igénybevételdt
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megsziintette, tovibb4 épuletrész levêldsa esetén a h6édij szétosztasêra vonatkoz6an a
szerz6dés mOédositésa megtêrtént.

17. Ugyfélszolgalat
Ugyféëlfogadasi helyek, igyféëlfogadasi idék
A virpalotai és inotai fitémi vonatkozdsaban

a diszpécserszolgalat elérhetéséee:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 — 24 éraig)

E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely cime: 8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.
se

Ugyfélszolgalati iroda:
- Cime: Vaêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. Varpalota, Fehérvaêri at 7.
- Ugyfëlszolgalat telefonszAma: 436 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfélfogadês:
Hétfé, kedd, csitérték, péntek: 7:00 — 15:00 6rêig
Szerda: 7:00 — 19:00 6raig
Pénztar:
Nyitva tartês:

Hétf6, kedd, csuitêrték, péntek: 6:00 - 14:00 6rdig

Telefonszam:

436 88/479-017

Szerda: 6:00 — 19:00 Graig
18.

A këêzszolgslfatasi szerzédésben nem szab4lyozott kérdések, jogszabaly-valtozasok,
tajékoztatas
E kézszolgaltatési szerzédésben hasznalt fogalmi meghatêrozdsokra és a benne nem szabêlyozott kérdésekben a T4vhészolgltaté Uzletszabalyzata, valamint az alêbbi jogszabêlyok elêfrêsai irênyadéak:
a.)
b.)

tavhészolgaltatésrél szél6 2005. évi X VII. têrvény,
a têvhêszolgaltatisrol sz6lé têrvény végrehajtasêrél sz6lé 157/2005. (VINL 15)
Korm. rendelet,

c.)
d.)
e.)
f)

Vêrpalota Vêros Onkormanyzati Képviselê-testiletének 3/2015. (IT. 24.) 6nkormênyzati rendelete a tivhészolgaltatasrol,
at&rsashêzakrol sz6l6é 2003. évi COOCXII. têrvény,
alakésszêvetkezetekrél szél6 2004. évi CXV. térvény,
aPolgêri Têrvénykényvrél sz6lé 2013. évi V. térvény.

Amennyiben a szerzédés érvényességének ideje alatt az elêbbi a.) - f.) pontokban felsorott
jogszabalyok médosulnak, a Szolgaltaté jogosult a szerzédésben foglaltak helyett az ui
jogszabalyi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasznalé képviselêje a jelen kézszolgaltatêsi szerzédést az egyes pontok tartalmêra
vonatkoz6é részletes felvilégositês utan, a tulajdonosi kêzésség felhatalmaz4sa, valamint a
kêzésségre vonatkozé jogszabélyok és belsê szabalyok betartisêval meghozott dêntés
alapjên kéti meg és irja ald.

Ezen szerzédés 2 példênyban készilt, melybêél 1 példany a Felhasznêl6t, 1 példany a Szolgaltatot illet
meg.
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Ezen szerz6dés a csatolt 1. és 2. sz. mellékletekkel egyutt érvényes, melyeket felek aldirasukkal lattak
el.
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A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft ds a
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e ee RA ee ER ee

ee ee szAmu Altalénos Ké7szolgaltatêsi Szerz6déséhez

Az elszAmolês alapjat szolgélé hêmennyiségméré adatai:

RR

1. Beëpitéshelye:
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sz. melléklet

A Vaêrpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kf. és a
“ese
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Felhasznélé
széAmu Altalinos Ké7szolgaltatasi Szerz6déséhez

A tiAvhêszolgaltatasi dij sziAmlazasanak feltételei
épiiletrészenkénti dijfizetés esetén
1.

rész

1.1. A tAvh6szolgaltatêsi dij alkalmazAsénak és szAmlAzésénak altaldnos feltételeit, szabélyait az altalénos kézszolgaltatêsi szerz6dés és Varpalota Vêros Onkormdnyzati
Képvisel6-testiiletének a tavh6észolgaltatêsrél sz6lé 3/2015. (N. 24.) Snkormênyzati
rendelete allapitja meg.

1.2. A tavhêszolgaltatês dijét — annak épiletrészek kéz6tti szétosztésa Gtjan — jelen melléklet IT. részében felsorolt Dijfizetêk (épiletrész tulajdonosok vagy bérlêk) kilênkilén fizetik.
1.3. Szolgaltaté az éves alapdi 112-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt Dijfizet6knek épiletrészuk fittt |égtérfogata utin szAmlazza.
1.4. Felhasznalé képviselêje kijelenti, valamint elismeri, hogy:
a jelen melléklet II. részében az egyes épaletrészek és Dijfizeték felsoroldsa hiënytalan és jelenleg fennallé tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,
a Dijfizetéket a fizetési feltételekrél ds a Dijfizeték személyében, adataiban bekévetkezett valtozAsokkal kapcsolatos bejelentési kételezettségekrêl tajékoztatta,
és az altala koz6lt fogyasztisi adatok és az ebbêl széirmazé dijszétosztêsi arnyok
helyességét a Dijfizetê a Szolgaltat6val szemben nem kifogdsolhatja.
1.5. Fizetési késedelem esetén a Szolgaltaté a Polgêri Têérvénykényvrél sz6lé 2013. évi
V. trvény szerinti mindenkor hatalyos késedelmi kamatot kilên értesités nélkil felszZAmithatja.

2.

2.1

vész

A felhasznaléi épilet (Felhasznal6) azonosité adatai (épiletazonosité cim, szAm):
(felsorolds)

2.2 Az egyes épiletrészek Dijfizetêire (Dijfizeté) vonatkozé adatok:
-Név
-Cim
Természetes személyazonosité adatok
(felsorolds)

91

2.3

A felhasznalt hêmennyiség elosztasanak ardnyai:
(felsorolés)
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5. sz. melléklet Altalanos kêzszolgaltatasi szerzédés haztartasi cél& felhasznal6
fités- és hasznalati melegviz ellatisara, légkéibméteres elszimoldsra

ALTALANOS KOZSZOLGALTATASI SZERZODEÉS
hékêzponti (hêfogad6) mérés szerinti tavhêszolgaltatasra,
(fGtési- és hasznalati melegvizszolgaltatis)
légkêbméter alapjan têrténé elszAmoldséra

TE

EE

szam alatti, ... ees ee

helyrajzi

szAmu lak6épilet, illetéleg vegyes célra hasznalt épilet (a tovabbiakban egyëtt: épilet), mint felhasznalési hely hékézponti mérés szerinti tavhêellatasêra jott létre a
Cég neve:
Varpalofai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft.
Székhelye:
8100 Varpalota, Fehérvari ut 7.
Cégjegyzék szAma:
19-09-505188
Képviselêje:
Horvêth Tamdas J6zsef Gigyvezetê
KSH széAma:
11943972-3530-113-19
Ad6szAma:
11943972-2-19
Szolgaltatast végzé szervezeti egység neve, cime:
Vêrosi FAtOMÊ
eie eie ese ee ek ee ee GR ek ee ek GR ee ee ee ee ee ee
mint szolgaltaté (a tovabbiakban: Szolgiltat6), és az épilet tulajdonosi kézéssége (tovAbbiakban:
Felhasznalé), egyëitt: Felek kêzétt.
1.

A Felhasznalé:

Neve (cégneve)

esse se see de ee ee ee ek ee eg ee eek eek ee ee Ge dk ee

Székhelye:

esse see eke ee ee ER ee Re ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

Cégjegyzékszêma:

sees eek ee See se ek ee ee ee ee GR GR ee ek Ge AR ee ee ee

adbszéma:
de
2.

ESE

ese ee ese ee ER ee ek SR ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
EE

A Felhasznalé képviselêje:

Neve (cégneve)

sesse ese esse sk ede ek ee ee ee Re ek ee ee ee ee ee ee ee

OE
Ertesitésicime:
TelefonszêAma:

3.

N
sees ee see se ee ee ee ER ee ee ee eek ee ee Re ee ee ee
ee

ee ee
ee ee ee ee

A szerz6dés têrgya:

A Szolgaltaté ktelezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznalé
szAmara folyamatosan és biztonsAgosan olyan mennyiségi hêenergidt (Avhêt) szolgaltat,
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amennyi a felhasznaléi berendezések izemképes és biztonségos 4llapota mellett a Felhasznê16 kielégitéséhez soukséges.
A Felhasznal6/Dijfizeté arra vallal kêtelezettséget, hogy a tavhéenergiat a szerzédésben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatarozott Gtemezés szerint
rendszeresen megfizeti.
A tavhêellatast a Szolgaltat6 a ...... ie ee see ee ee ee ek ee ee ee sz. alatti épiletben lévé
szolgéltat6i hékézponttal, az épilet hêfogadé allomasén keresztil az igénybevétel napjdtol
biztositja.

4.

A tavhêellatas modja

A Szolgaltaté h6atalakitassal megvalêsulé taAvh6éenergia szolgaltatêst végez, mely esetben a
tavhêt a héatalakité berendezés mikêdtetésével a felhasznal6i vezetékhalêzat hêhordozé kêzegét felmelegitve adja 4t a Felhasznalênak.
A Szolgaltaté a szolgaltatott tivhé hêkézpontban têrténé atalakitaséval az épilet ellatésaként
fitési- és hasznalati melegviz-szolgaltatasi cél& tivhêszolgaltatist teljesit.
4.1.

E kézszolgaltatêsi szerzédéssel a Szolgéltaté arra vallal kêtelezettséget, hogy legaldbb
akkora hételjesitményt biztosit az étad4si ponton, amennyi a fenti szolgéltatês teljesftéséhez az épilet ellatêséhoz szuikséges. Biztositja a tulajdondban lévé berendezések és
hékêzpontok megfelelê biztonsagos izemeltetését, fenntartasat.

4.2.

A Felhasznal6 tudomasul veszi, hogy a Szolgaltat6 elébbi kêtelezettségének csak megfelelê 4llapotban lévé felhasznaléi berendezésekkel tud eleget tenni.

5.

A szerzédés hatilya:

A szerz6dés hatarozatlan idêre sz6l.

6.

Felhaszn4lasi hely miiszaki adatai:
a.
b.
Cc.
d.
e.

7.

Felhasznélasihely azonositêja:
eise
ese ee ee
A felhasznalêsi hely ésszes Iégtérfogata:
eesse ee In?
Cstcsteljesitmény-igényi
ese see ee ee ee kW
Hêhordozé kêzeg:
vêltozé témegaramdi forréviz
Kézmimives ivévizet rendelkezésre bocsaté vizszolgaltaté neve:
Bakonykartsz Zr.

Hêkëzpont adatai:
a. A felhasznaldsi helyet ellaté hékézpont cime, szima, jele:
“sees

b.
c.
d.

R Res

E BEES

DAAROP

READ

EE DEE EA

EER

ER

ORE AAR

PRE OOR

AAR

ARE

DOE OER

AR ORE

SEE

RE EE EA

ORE

H6këézpontiizemeltetêje: ...... iese se se ee ee ee ek ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee
Hêéhordozé kêzeg: valtozé témegêramt forréviz
Maximalis hêteljesftménY: ..... ee ee eek ee ee kW
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8.

Af@tésih6energia mérése, elszAmoldsa

A szolgdltatott tavhé mennyiségének mérése a hêfogadé Allomason lévé, a Szolgaltaté tulajdonat képez6, a Mérésiigyi és Miszaki Biztonsgi Hatésêg altal hitelesitett hêmennyiségmérOvel trténik. A hiteles hêmennyiségmérd felhasznalé feléli oldala a tAvhészolgaltatas atadas-atvételi helye (teljesitési hely). A mért mennyiség a meghatalmazêsban szereplé lak6kêZ6sséget Erinti.
8.1. Szolgaltaté a hêmennyiségmérêt havonta leolvassa és ellenêrzi, valamint meggy6zédik
Zavartalan miikêédésérél.

8.2.

Szolgaltat6i hêkézpontbél ellêtott lakossêgi célé felhasznalt fatési hêenergia elszémo-

lêsa légtérfogat arényos elosztês esetén havonta têrténik, az épiletek hêfogadéiban felszerelt hitelesitett himennyiségméréknek a hénap utolsé 5 napjaban leolvasott szAmlalé
allésa alapjan.
8.3.

Arz elszAmolasi célbo6l t6rténd leolvasaêst Felhasznalé is ellenêrizheti.

8.4.

A hémennyiségméré karbantartasa és hitelesitése Szolgaltatot terheli, a hibat a Felhasznalénak bejelenti.

8.5.

A hémennyiségméré adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8.6.

Amennyiben Felhasznalé a hêmennyiségméré zavardt észleli, Szolgaltaté felé 8 napon
belil bejelentésre kêteles.

8.7.

Felhasznalé a Szolgaltaté izemeltetésében lévé hémennyiségméré ellenêrzését vagy
rendkivili hitelesitését kérheti, irêsbeli bejelentés Gtjan. Amennyiben a rendkivili vizsgalat és Gjra hitelesités minden alapot nélkilêz, a kéltségek Felhasznalêt terhelik. Nem
hibés a méré, ha ellenêrzéskor az elêirêsokban foglalt hibahatêron belil mér.

8.8.

Mêr6cserét Szolgéltat6nak a Felhasznalé aldirêséval jegyzékênyvezni kell, melynek
egy példénya csatolandé az 1. sz. melléklethez. A jegyzékêényvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt méré adatait, szAmlaléallasait és a cserdlés idépontjêt.

8.9.

Mérési hiënyossêg, valamint hibs méré esetén a méretlen idêtartam alatt a szolgaltatott,
illetve a vételezett tivhé mennyiségét — egyéb megallapodés hiinydban — az. elêz6 év
azonos idészakAban mért hêmennyiség azonos szolgaltatési, illetve vételezési kêralményekre têrténé korrekci6jdval kell meghatêrozni. Hyen idészak hiënyaban a meghib4sodés elharitasêt kêvetê, vagy a meghibdsod4s idépontjat megelêzê, legaldbb egy hênap
héfelhasznaldsa képezi a korrekcié alapjat.
Jelentésebb id6jérési kilénbség esetén azonos kilsê tlag-hêmérséklet melletti mért fogyasztêst kel] idéegységre visszaszAmolni és a méretlen idé-tartamra vonatkoztatni.
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9.

Haszn4lati melegviz szolgaltatds

9.1.

A hasznêlati melegviz vizmennyiségének elszimoldsa a lakasok melegviz mérbinek

9.2.

telével tériénik.
adasra, amelyek
A mér6vel nem
mellékletében a
hatêrozAsra.

9.3

A hasznélati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség elszAmoldsa évente egy

9.4

alkalommal, hékézponti kêrzetenként têrténik és a majus havi szimlakban realizalédik. A hasznalati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség felhasznalékra têrténé leosztasa az elszémolasi idészakban felhasznalt melegviz mennyiségi aranya szerint térténhet.
Az épuletrészek vizmennyiségének (m?) és hêtartalmanak (GJ) megéllapitêsa a hêkêz-

Aprilis, augusztus és december hé végén leolvasott szAmlélé allêsainak figyelembe véElszAmolasi idészakon belil esê hénapokra részszêAmlak keriilnek kirészteljesitési vizmennyiségeket tartalmaznak.
rendelkezë lak4sok fogyasztasa a helyi #nkormanyzati rendelet 1 .sz.
lakêsnagysêg alapjéin meghatêrozott vizmennyiség alapjan kerëil meg-

ponti hasznalati melegviz készitéséhez felhasznalt vizmennyiség és a viz felmelegitéséhez felhasznalt hêmennyiséget méré berendezésekkel têrténik. A lakasokban lévé$
melegvizméré 6rak a kêltségmegosztêst szolgaljak. Az arênyositês az épiletrészekben
felszerelt melegvizmérékdn mért fogyasztis arinyaban têrténik.
Ha az épiletrészekben felszerelt melegvizméréknek fogyasztêsarênyos megosztasi

szerepiik van, akkor azok #zemeltetésérél, karbantartasêrél és hitelesitésérél a Szolgéltaté nem gondoskodik.
9.5
9.6

Szolgéltaté a melegvizkészitéshez felhasznalt hidegviz mennyiségét és csatormadijat is
elszAmolja és szAmlézza Felhasznalê részére.
Amennyiben a Felhasznalé tavleolvashaté melegviz mér6vel rendelkezik, akkor a tavhêszolgaltat6 jogosult a melegviz fogyasztêst havonta, az el6z6 hénap végén leolvasott
6raalldsok alapjén elszAmolni.

10. A fatési- és hasznilati melegviz héenergia szabalyozasa
10.1

Szolgaltaté a Felhasznalét 30 és 70 Co kêz6tti hêmérsékleti fat6vizzel lêtja el, amelynek
hêmérséklet szabalyozdsa a szolgaltatéi hêkêzpontban, idéjarêst kêvetê automatikdval
têrténik.

10.2. A h6kézponti hêmérséklet szabalyozasat Szolgaltaté a fitémi kézponti szZamit6gépén
ellenêrzi és a hék6zponthoz tartoz6é fogyasztéi kêz6sség képviselêjének hivatalos kérésének megfelelêen beallitja.
10.3. Szolgaltaté a hasznélati melegvizkészitést értéktarté médon szabalyozza és elêz6ek
szerint ellenêrzi. A hmv. ellatas a tavh6szolgaltaté altal folyamatosan dizemeltetett cirkuldcié fenntartasdval a varosi vezetékes iv6viz felhasznéldséval têrténik, melyet a
Szolgaltaté biztosit. Amennyiben a hasznélati melegviz hêmérséklete az tadési pontnal a *45 C%-ot eléri (H/- 5 CY), akkor a szolgaltatês teljesitettnek mindsil.
10.4. Szolgaltaté a fatési vizkêrêk légtelenitésérél évente egy alkalommal, a fités inditasakor
dijmentesen gondoskodik, a tovabbi légtelenités dijkêteles.
10.5. Szolgaltaté a fiitési rendszer hêmérséktetét olyan rêtartéssal szabêlyozza, hogy az a legnagyobb teljesitmény igényeket is kielégitse.
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11. Egyéb szolgdltatasi megallapoddasok
11.1 Az épileten belili fatési és melegvizhalêzat a kêz6sség tulajdona, izemeltetése, karbantartasa a tulajdonosi kêzésség feladata. Felhasznalé kêteles folyamatosan gondoskodni arrél, hogy a tulajdondban lévé fitési- és hasznalati melegviz berendezések mindig alkalmasak legyenek a hêenergia fogadasêra. Alkalmatlansêgi és izemeltetési hiAnyosségokbél eredé kêrok a Felhasznaldt terhelik.
11.2 Felhasznalé sajat tulajdont berendezésein atalakitêst, bêvitést csak miszaki technolégiai tervek alapjan a Szolgaltaté és a lak6kéz6sség képviselêjének jévahagyasaval végezhet. A munkdak kezdési és befejezési idejét Szolgaltaté felé be kell jelenteni.
11.3 Tarsaségunk felé térténé — az épileten belili fGtési rendszerre vonatkozé - muiszaki
hibabejelentéseket fogadjuk, de beavatkozni akkor van lehetéségtink, ha az épiilet kêzZ6ssége tarsasdgunkkal atalinydijas vallalkozasi szerz6dést kêtétt, vagy a munkêt a
têrsashaz térités ellenében megrendeli.
11.4 Tulajdoni hatarok a hêfogadéban:
11.4.1 Szolgaltatéi tulajdon: a fGtê- és hasznélati melegviz rendszer elosztas elêtti
utolsé szerelvényét megelêzé csêvezeték, mérd, szabalyoz6 és egyéb szakaszolé elem. A szolgaltaté tulajdona a hêémennyiségméré felhasznalé feléli
csatlakozé elem sikjaig tart.

11.4.2 Felhaszn4léi tulajdon: a fenti szerelvény Felhasznalé oldali karimasikja
utén elrendezett hêeloszté, dgankénti lezéro, leszabalyoz6, valamint csê és

héleadé berendezés.
11.5 Felhasznalé a Têrsashaz/Lakêsfenntarté Szévetkezet tulajdondban 1évé berendezéseket
kêteles karbantartani, tisztitani, a javithatatlan elemeket Gjra cserélni, rendszerét idészakosan 4tmosatni.

11.6 Felhasznalé a Szolgaltaté megbizott dolgozoinak, vallalkozéinak mindenkori bejdrdsat
kêteles biztositani a Tarsashaz hêfogadojaba.
11.7 Felhasznalé a héêfogadoé szolgaltatéi tulajdont képezé szerelvényeinek, mérêinek és szabélyoz6inak hozzaférését mindenkor biztositani kêteles.
11.8 Felhasznélé gondoskodik a leosztott 4gak, strangok beëllitasênak, vagy szabêlyozasénak
szlikségérol. A beallitatlansêg és szabalyozhatatlansêg nem lehet Felhaszn4léi panasz
alapja.
11.9 A Szolgaltaté altal a Felhasznalé oldaldn észlelt hiënyossêgokat széban vagy irisban be
kell jelenteni.
11.10 A Felhasznaléi tulajdonu berendezések javitêsa, tisztitasa vagy a lakasok belsê tatarozêsa érdekében Szolgaltaté a Felhaszn4lé kézês képviselêjének kérésére évente egy alkalommal dijmentesen leëriti a fitési rendszert, illetve a munkalatok befejezését kêvet6en feltslti. Ezt kêvet6en az Gritési kérelmek teljesitésének munkadijat és vizdijat a
kérelmezének a Szolgaltaté felé, szamla ellenében meg kell fizetni.
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12. Vételezés

Fiitési idbszak a szeptember 15. és méjus 15. napja kêz7étti idészak. A fitési idény oktéber 15.
és Aprilis 15. kéz6tti idészak.
A futési idészakban a Szolgaltaténak rendelkezéësre alldsi kêtelezettsége van, ezen belil a fatési
idényben ftési kêtelezettsége van.
Szeptember 15 — oktéber 15. és Aprilis 15 —- majus 15. kézêtt a taAvhészolgaltaté azokat a hêk6zpontokat helyezi tizembe vagy mikédteti tovabb, ahol a felhasznalok legalbb 50%-a kêzês
képviselêjén keresztil h6éfogyasztsi igényét a tavhészolgaltaténak irdsban bejelenti.
A felhasznaloi kêz6sséggel kStStt eltéré tartalmu megallapodas hiënydban tivhêszolgaltat6é kérés nélktil akkor indithatja el a fitési szolgaltatast, ha a kilsé hêmérséklet hêrom napon keresztil
a 412 “C vagy egy napon a H10 “C napi 4tlagot nem haladja meg. Kérés nélkil megszinteti a
futési szolgaltatst, ha a kilsê hémérséklet napi dtlaga a H15 “C-ot meghaladja.
13. Szolgdltatdsi dij és szAmlAzdsi rend
A lakossêgi felhasznalénak nytjtott tivhészolgaltatas (fités és hasznalati melegviz) dijêt —
mint legmagasabb hatésêgi drat — a hatéségi ar szerkezetét és alkalmazasi feltételeit a Magyar

Energetikai és Kézmi-szabalyozAsi Hivatal javaslatinak figyelembevételével a miniszter rendeletben allapitja meg. (Tszt. S7/D. $ (1) bekezdés).
A tavhszolgdltaté altal a lakossêgi felhasznalêval kêtêtt kézszolgaltatêsi szerzédésben a hatésêgi
Arn4l magasabb rat érvényesen kikêfni nem lehet.
A hat6sêgi drnak a kézszolgaltatêsi szerzédés megkêtése utin bekêvetkezë valtozdsa esetén a
megvaltozott hat6sêgi &r az érvényes kézszolgaltatési szerz6dés részévé vilik, a felek azonban az
Gj &rtél lefelé — kêz76s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hatéségi Armegéllapitêssal kapcsolatos eljêrêsi szabélyokrél a Tszt. 57/D, E, F $-ai rendelkeznek.
A tivh6szolgaltatês dijt a di] épiletrészek (hêvételezési helyek) kéz6tti szétosztisa Gtjan a dijfizetok kiilên-kilên fizetik.
Dijfizeték: az egyes épiiletrészeknek (lakasok, nem lakas céljara szolgalê helyiségek) a Felhasznalé 4ltal a szerz6dés 2. sz. mellékletében megjelêlt tulajdonosai, bérlêi.
13.1

Felhasznél6 kêzésség a mérés Altal meghatêrozott hémennyiségbêl fatStt lakastérfogatuk
aranyaban részesilnek. A hêmennyiséget elszAmoldsi idéêszakonként a Szolgdltaté osztja
le.

13.2

A Felhasznélé gondoskodhat a lakson belili hêleadék szabalyozAsénak és kêltségosztêsnak kialakitasêrél és kérheti Szolgaltat6tol ennek leosztisi médjat.

13.3

Felhasznalê kêzésség a fGtêtt hênapokban az épilet el6z6é havi ténylegesen mért hêfelhasznélésênak megfelelê hédijat fizet, a felhasznéldsi helyek fGitott légtérfogatAnak ardnyëban felosztva. SzZêAmlakészités, fizetési kêtelezettség havonta têrténik és Al] fenn.

13.4 DIJTETELEK
A Felhasznalé dijtételei:
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A felhasznalé6nak a kêz6s tulajdont és kézésen hasznalt helyiségek tivhészolgaltatisaért:
ftési alapdijat
hasznélati melegviz alapdijat
hasznalati melegviz hédijat
hasznélati melegviz készitéshez felhasznalt hidegviz- és csatornadij
kel] fizetnie.
Dijfizetok dijtételei:
A dijfizetéknek a sajêt tulajdonu épiletrészek tivhêszolgaltatdsêért:
fGtési alapdijat
fatési hêdijat
hasznalati melegviz alapdijat
hasznélati melegviz hêdijat
hasznélati melegviz készitéshez felhasznalt hidegviz- és csatornadij
kell fizetniak

13.4.1. Alapdij
A tiAvhêszolgaltatas alapdija, a tizelêanyag kêltségén kivuli 6sszes olyan kêltség fedezete, mely a taAvhêszolgaltat6i és tavhétermelêi tevékenység érdekében meril fel. Az alapdij a tavhêszolgaltatés folyamatos igénybevételének lehetêségéért és a tivhêszolgaltatas
igénybevételéért fizetendé egy légkêbméterre megallapitott éves dij, melyet a Felhasznal6
1/12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/Im/év

Fités alapdij: Felhasznalé a kêzés tulajdona és kêzésen hasznalt fitêtt helyiségek légtérfogata utin fizeti meg.
Dijfizetê a sajat tulajdondban lévé épaletrész fitétt légtérfogata utan fizeti meg.
M.A

Hasznalati melegviz alapdij: F16z6 kêltségek hasznélati melegviz készitésre esê havi
hênyada.
Felhaszn4lé a k6zês tulajdona és kézésen haszndlt melegvizvételezésre alkalmas helyiségek |égtérfogata utin melegviz alapdijat fizet.
Dijfizeté a melegviz alapdijat a sajat tulajdondban lévé épiletrész fGtott légtérfogata utén
fizeti meg.

13.4.2 H6dij
A hédij a felhasznalé dltal vételezett (felhasznalt) és mérés szerint meghatêrozott, egységnyi hémennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjan megallapitott érték.
A kêz6sség alta] felhasznalt fGtési hêmennyiséget Szolgaltato a dijfizetêk kêzêtt az elszamolési idészakban légtérfogatarinyosan megosztja.
A kêzés hasznalata helyiségek fatési hédija
nyosan a lakékra oszt6dik.

az elszimolds alkalmaval légtérfogat ard-

A melegviz hédijat a dijfizeték az épiiletrészekben mért vizmennyiség utin havonta fizetik.

A hasznalati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség elszAmoldsa évente egy
alkalommal hékézponti kérzetenként térténik és a majus havi szimlékban realizal6dik. A hasznalati melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség dijfizetékre tSrténé
leosztasa az elszAmolési idészakban felhasznélt melegviz mennyiségi arAnya szerint
térténhet.
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Ha a Felhasznal6/Dijfizeté egyedi melegviz-mérêével nem rendelkezik, akkor a havi
HMV vizfelmelegitési di megéllapitasakor a vonatkozé énkormaênyzati rendelet elêirêsa szerint meghatrozott vizmennyiséget kel! figyelembe venni.
13.4.3 Tavhészolgaltatassal kapcsolatos egyéb dijak:
e

Viz- és csatornadij:

A hasznalati melegviz eldallitisêhoz felhasznalt hêlêzati hidegviz dija a Bakonykarszt
Zrt. vizszolgaltat6 hatalyos dijai alapjên, csatorna-hasznalattal egyttt keril megallapitisra. A melegvizfelhasznalês utêni viz- és csatornadijat a taAvhêszolgaltaté a felhasznêlêk felé tovabb szamlézza.
e

Potdij:
A felhasznalé vagy a dijfizetê Varpalota vêros Onkorményzata Képviselê-testiletének
rendeletében meghatêrozott mértéki potdijat kêteles fizetni, ha:
o
alekêtétt csucsteljesitmény alapjên alapdijat fizetê felhasznél6 a szerzédésben lekêtêtt hêteljesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idéêtartamon keresztil tallépi,
o
aTszt,49.$ (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabalyozott szerzédésszegést
valêsit meg.
e

Dijvisszatérités:

A tivh6szolgaltaté kêteles a felhasznalé, vagy dijfizetê részére a szerzédésben meghatêrozott alapdij — sziineteltetés idétartamdval arényos részét — visszatériteni, ha felréhaté
magatartêsa folytên a tavhészolgéltatas megszinik, vagy azt a Tszt.40-41. $-okban foglaltakon tilmenéen sziinetelteti vagy korlêtozza.
14. Szerz6désszegés
a.)

Szerz6désszegés a tavh6szolgaltaté részérdl:

Szerz6désszegést kêvet el a tivhészolgaltaté, ha

-

ah6energia szolgltatêst a kézszolgaltatisi szerz6dés szerinti idépontban nem kezdi
meg;
ahbenergiët nem a kézszolgaltatêsi szerz6édésben meghatêrozott, illetêleg nem a
tole elvêrhaté médon szolgaltatja;
atdvhé Felhasznalé részére têrténé szolgaltatast nem hitelesitett mér6eszkéz hasznélatêval végzi;
atavhêszolgaltatês elêre tervezheté munkd4k miatti szineteltetésérél a felhasznaldt
az Gzletszabêlyzatban vagy a szerzédésben elêirt médon és idében nem értesiti;
felréhaté magatartasa folytan a taAvhêszolgaltatis megszinik, vagy azt a Tszt. AO41. $-okban foglaltakon talmenben sziinetelteti vagy korlêtozza;
a tévh6szolgaltatas felfiggesztése esetén a felfiiggesztési ok megsziintetésére vonatkozé irasbeli értesitése kézhezvételét kéveté munkanapon a felhasznalé részére
a tAvh6szolgaltatêst nem kezdi meg.

-

b)

Szerz6désszegés a Felhasznalé, Dijfizeté részérol:

Szerz6désszegést kévet el a Felhasznalo, illetéleg Dijfizetê, ha:

-

a tivh6 folyamatos és biztonsdgos szolgaltatêsêt, illetêleg mas felhasznalé vagy
dijfizeté szerz6édésszerti tavhêvételezését zavarja vagy veszélyezteti:
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a mérdeszk6zt vagy a mérbeszkêz hitelességét tanasito jelet vagy plombat megron-

galja, elt&volitja vagy — amennyiben a mérbeszkéz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyaszt6 4llandé bejutasa, illetve feligyelete biztositott — ezek
sérilését, illetve hidnyat a tavh6êszolgaltaténak nem jelenti be;
a mérbeszkéz befolyasoldsêval vagy megkerilésével - ideërtve a mér6eszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongalisat és eltavolitêsat is — tavhêt vételez;
a tavhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg;
a korlêtozési rendelkezéseknek nem tesz eleget;

a tévhé vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel szinteti meg.
Cc)

Akëzszolgdltatisiszerz6dés megszegésének kêvetkezményei:

-

dijvisszatérités, illetêleg potdijfizetés;
kêtbér;

-

kêrtérités;

-

csêkkentett mértéki szolgaltatas;
tévhêszolgaltatas felftiggesztése;
kêzszolgaltatêsi szerzédés felmondasa.

A potdi] mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkoz6 rendelkezéseket a tivhészolgdltatêsra vonatkozé énkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a potdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kar megtéritése aldl.
15. A tivhêszolgdltatis szimeteltetése, korlatozdisa
15.1

A Szolgaltat6 jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsig veszélyeztetése, a
szolgéltat6i berendezés (izemzavara esetén, valamint mas médon el nem végezhetê
munkak elvégzéséhez a tévhészolgaltatast a sziikséges legkisebb felhasznal6i kêrben
és idétartamban sziineteltetni.
Az elbre tervezheté karbantartési, felijitêsi munkat az év majus 16. napja és szeptember 14. napja kéz6tt kell elvégezni. A munkélatokrol, azok megkezdésének és varhat6
befejezésének idépontjêrél a felek kêtelesek egymast nyolc (8) nappal korAbban fr&sban (épiletekben kifiggesztett hirdetményben, helyi médiëban) tajékoztatni. Eltéré
megallapod&s hiinydban a Szolgéltaté a munkaêt kêteles 8 napon belil befejezni.
A varatlan meghibasodas miatt szikséges munkat a felek — egymas egyideji irésbeli
értesitése mellett — a leheté legrévidebb idén belil végzik el. A felek a munkalatok
leheté legrêvidebb idén beluli elvégzése érdekében minden télik elvêrhaté egytittmikédést, informaci6t és segitséget megadnak egymdasnak.

15.2

A Szolgéltat6 jogosult Virpalota V&ros OnkormAanyzatênak tévhêszolgaltatêsrél sz6l6
rendeletében foglaltak szerint
e
e

orszAgos tizelêanyag-hiëny miatti termeléskiesés esetén, vagy
kêrnyezetvédelmi érdekbdl

a szolgéltatêst korlêtozni.
A korlêtozas bevezetésérél és annak okairél a Szolgaltaté Varpalota Varos Onkormanyzatat kételes tajékoztatni.
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15.3

Lakossêgi felhaszn4lé korlatozasêra akkor kerilhet sor, ha az egyéb felhasznalê korlétozAsa utên az még sziikséges.

15.4

Korlêtozas esetén a Szolgaltaté kêteles a hirkêzlê eszkézékên keresztil a Felhaszn4lékat téjékoztatni a korlêtozds sziikségességérêl és varhat6 idétartamarol.

16. Az dlfaldnos kêzszolgaltatisi szerzédés médositisa
16.1 Szerzédés médositisa épiletrész tivhé igénybevételének megszintetése céljabal:
Abban az esetben, ha a tévhêvel ellatott épiletben lévé, kalên tulajdonban és kilên
hasznélatban allé épiletrészben kivanjak a taAvhé igénybevételét megszintetni, az Epiletrész tulajdonosa és a felhaszn4lé kéz6sen kezdeményezheti az dltalinos kézszolgaltatêsi szerz6dés médositasat, ha egylittes feltételként az aldbbiak teljesilnek:

e

AtAvh6szolgaltatas megsztintetéséhez a tAvh6vel ellêtott épilet tulajdonosi kêz6sségének valamennyi tagja hozzajêrul és ezt irésban nyilatkozza.

e

Az épiletrészben a taAvhéellêtêssal azonos komfortfokozati hêellatast valésttanak
meg, amely az épilet tivhêelltêst biztosité felhasznal6i berendezéstêl figgetlendl
izemeltethetê.

e

A megszintetés nem okoz jelentés kart az épilet t8bbi tulajdonosa szAmara és nem
korlêtozza masok tulajdonosi, hasznêléi és bérlêi jogait.

e

A kezdeményezk

viselik azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznaléi berendezé-

seknek a szolgaltatês igénybevételének megszintetésével #sszeftiggésben szlikséges
miiszaki atalakitasaval merilnek fel.

e

A szolgltatês igénybevételének megszintetését a meglévé rendszer lehetêvé teszi
és az nem itkézik egyéb jogszabalyba.
Amennyiben a felhasznalé a tavhêvel ellêtott épiletben lévé, kêz7és tulajdonban és kê-

z6s hasznalatban lévé épiletrész fitését meg kivanja sziintetni, és ez a kêzszolgaltatasi
szerz6dés médositasêt teszi szlikségessé, a szerzédés modositisêra vonatkozé igényt a
taAvhészolgdltaté nem utasithatja el.
A szerz6dés mOédositêsa irdnti igény bejelentése esetén a Szolgaltaté 15 napon belil
kêteles a médosités feltételeirêl, az elêirt eljêrêsrél a Felhasznalot ir&sban têjékoztatni.
16.2 A szerzédés felmondasa

A szerz6dést mindkét fé] irêsbeli bejelentés alapjin mondhatja fel:
16.2.1 Szerz6édés felmond4isa a Felhaszndlé részérdl:

Az altaléinos kézszolgaltatêsi szerz6dést a felhasznalo 30 napos felmondasi hatdridêre,
ir&sban jogosult felmondani.

A Szolgéltaté 15 napon belil irasban kételes a felmondas feltételeirêl, az elêirt eljar&srol
a Felhasznalét tajékoztatni.
A szerz6dés megsztintetésének alêbbi egyuttes feltételei vannak:
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A tavh6szolgaltatas megszintetéséhez a tavh6vel ellêtott épilet tulajdonosi kêZOssége az. 6sszes tulajdoni hênyad szerinti legalêbb négyëtédêés szavazattêbbségd hatêrozatAval hozzéjêrul és ezt irêsban nyilatkozza.
Az épiletben vagy épiletrészben a tavhêellatassal azonos komfortfokozatu hêellêtêst valêsitanak meg.
A szerz6dés felmond4sa nem okoz jelentés kart az épilet tébbi tulajdonosa szAmêra és nem korlêtozza masok tulajdonosi, hasznalêi és bérlêi jogait.
A têvh6szolgaltatêst megsztintetê felhasznalé viseli azokat a kêltségeket, amelyek a felhasznaléi berendezéseknek a szolgéltatés igénybevételének megszintetésével 6sszefiggésben sziikséges, miszaki talakitasaval merilnek fel.
A szolgaltatas megszintetését a meglévé rendszer miiszaki megoldésa lehetêvé
teszi és az nem itkézik egyéb jogszabalyba.
A muszaki feltételeket a felmond4s elfogad4séval egy idében 4llapitja meg a szolgaltaté.
16.2.2 Szerzédés felmonddisa a tavhészolgaltaté részérêl:
A szerz6dést a tAvhêszolgaltaté a kévetkezé esetekben mondhatja fel:
tudomdst szerez arrél, hogy a vele szerzédéses viszonyban allé felhaszn4lé a tavhé
vételezését a felhasznaléi helyen megsziintette. Ez azonban nem mentesiti a felhasznalêt a targyévi alapdi] megfizetésétol;
haa felhasznalé, illetéleg dijfizetê a tAvh6é folyamatos és biztonsdgos szolgaltatasat,
illetéleg mas felhasznalé vagy dijfizeté szerzédésszerd tavhêvételezését zavarja
vagy veszélyezteti;
atAvhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatarozott idében fizeti meg.
A k6zszolgaltatasi szerz6dés felmondasêt irasban kell kêzélni. A kêzszolgaltatêsi szerzZOdésnek a tavhészolgaltaté altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerzédésszegésen alapuld felmondésa esetén a tavhészolgaltaté értesiti a felhasznalot, a dijfizetét és a taAvhêvel ellêtott ingatlan tulajdonosat.
16.2.3 A szerz6dés felmondasa és a szerz6dés médositasa esetén a Felhasznélé vagy Dijfizetê
dijfizetési kêtelezettsége abban az idépontban szinik meg, amikor a Felhasznalé a jogszabalyi feltételeket teljesitett, a tivhé bêArmilyen médon valé igénybevételét megszintette, tovabb4 épiletrész levaldsa esetén a hêdij szétosztisêra vonatkoz6an a szerzédés
médositêsa megtêrtént.
17. Ogyfélszolglat
(gyfélszolgalati helyek, igyfélfogadasi idak
A vêrpalotfai

és inotai

fitémdi

vonatkozasaban

a diszpécserszolo4lat

elérhetëésége:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 — 24 6rdig)

E-mail: vezenylo@vpkozuzem
hu
Telephely cime: 8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.
ee

Ugyfélszolgalati iroda:
- Cime: Varpalotai Kê7szolgaltaté Nonprofit Kft. Varpalota, Fehérvêri at 7.
- Ugyfëlszolgdlat telefonszama: 436 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfëlfogadas:
Hétf6, kedd, csitêrtêk, péntek: 7:00 — 15:00 éraig
Szerda: 7:00 — 19:00 6raig
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Pénztar:

Nyitva tartés:

Hetf6, kedd, csitêrték, péntek: 6:00 — 14:00 6raig
Szerda: 6:00 — 19:00 6rdig
36 88/A79-017

Telefonszam:

18. A kêzszolgaltatasi szerz6édésben nem szabalyozott kérdések, jogszabalyviltozasok, tijékoztatds

E kézszolgaltatêsi szerzédésben hasznalt fogalmi meghatêrozésokra és a benne nem szabalyozott kérdésekben a Tavhészolgdltaté Uzletszabélyzata, valamint az alébbi jogszab4lyok elêirésai irinyadoak:
a.) a tavh6szolgaltatasrol szélé 2005. évi XVIN. térvény,
b.) a tivhészolgaltatAsrél szélê têrvény végrehajtasêrél sz6lé 157/2005.
(VIII. 15.) Korm. rendelet,

c.) Vêrpalota Vaêros Onkormanyzati Képviselê-testiletének 3/2015. (II.
24.) Gnkormanyzati rendelete a tavhêszolgaltatasrol,
d.) a têrsashêzakroél szélé 2003. évi COOXTI. têrvény,
e.) a lakassz6vetkezetekrél szélé 2004. évi CXV. têrvény,
f) a Polgri Têrvénykênyvrél szélé 2013. évi V. têrvény.
Amennyiben a szerzédés érvényességének ideje alatt az elêbbi a.) - f) pontokban felsorolt
jogszabalyok médosulnak, a Szolgaltaté jogosult a szerzédésben foglaltak helyett az Gj
jogszabalyi rendelkezéseket alkalmazni.
A Felhasznalé képviselêje a jelen kézszolgaltatêsi szerzédést az egyes pontok tartalmara
vonatkozé részletes felvilagositas utin, a tulajdonosi kézésség felhatalmaz4sa, valaminta
kézésségre vonatkoz6 jogszabalyok és belsê szabélyok betartisaval meghozott dêntés
alapjan kêti meg és frja ala.

Ezen szerz6dés 2 példanyban készilt, melybêél 1 példany a Felhasznalét, 1 példény a Szolgaltat6t illet
meg.
Ezen szerz6dés a csatolt 1. sz. és 2. sz. melléklettel egyëtt érvényes, melyeket felek aldfrasukkal lêttak
el.
Vêrpalota, ...

eie ee ee ek ek ee ee eek ee

“osse

RAME

E RAAR

RR ER ERA

Szolgaltaté

RAAR

Re HARD

HER

ee

OER

AE EE

ORE

SERE

ERA

Felhasznalé

ROER

RE Ee pes
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1.

A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. és a

EEEEEEEEEEEEE

EET EET ET ETT EET

TE SEE

TEE EES EE

TE EET TOET OE

TEE ER EENS

Felhasznalé
TEE TET EET

EEEET TEE EET TEE

szAmu Altalinos Kézszolgaltatêsi Szerz6déséhez

Az elszAmol4s alapjét szolgélé hêmennyiségméré adatai:

Beéëpités helye:

eek SA SEE Ee SR ee ek Ge Re Re ee ek ee ee be ee ee ee ee ee

OE
EP

Teljesitmény:

see ee see ee ee

ETE
Hitelesitési éV:

ASM

Re ee ge ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

ee eek ee se se ee ee ek ee ee Ge ee ee ee ee ee ee ee ee Re ee ee ee

Beszerelés idépontja: ...... iese see se ER Ge ee GR ee ee RR
Indulé allês:

ee

Hitelesség érvényes:

Vêrpalota, ...

“ees

ee ee ee ed

ese sees ee ee ee ee ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ek eke ee ee ee ee

ese

E ea

ee ee ee ee ee ee ee ee ee

es ee Re ee ek ee ee

A EER

EER

EE

SA RE O AS EA RR e Re ee

Szolgéltaté

EA

AO AREA

RAAS

ERROR

ARE

E RE KAR ARE

Felhasznalé

es

sz.melléklet
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2.

sz.melléklet

A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit Kft. és a
“etes

Vee ee see Re Re ee ee

REEDE

RES

EE EA OER EORE

ER RA E RA

DERE

RO DEERE

ESE RAPER

ODE

HOE

Re Oe

Felhasznalé
szAamu Altalinos Ké7zszolgaltatêsi Szerz6déséhez

A tavhészolgaltatasi dij szAmlAzasanak feltételei
épiiletrészenkénti dijfizetés esetén
I. rész

1.1

A tavhészolgéltatasi dij alkalmazAsénak és szAmlAzAsénak altalnos feltételeit, szabalyait az
Altalênos kézszolgaltatisi szerz6dés és Varpalota Vêros Onkormanyzati Képviselê-testiletének a tavh6szolgaltatêsrol sz6lé 3/2015. (IT. 24.) Bnkormanyzati rendelete 4llapitja meg.

1.2

A t&Avh6szolgaltatês dijat — annak épiletrészek kêz6tti szétosztasa Gtjan — jelen melléklet II.
részében felsorolt Dijfizetêk (épiletrész tulajdonosok vagy bérlêk) kilên-kilén fizetik.

1.3

Szolgaltaté az éves alapdij 112-ed részét jelen melléklet N. részében felsorolt Dijfizetêknek
épiletrészik faitêtt |égtérfogata uan szAamlazza.

1.4

Felhasznalé képviselêje kijelenti, valamint elismeri, hogy:

1.5

-

ajelen melléklet N. részében az egyes épiletrészek és Dijfizeték felsoroldsa hinytalan
és jelenleg fennallé tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben megfelel,

-

aDijfizetéketa fizetési feltételekrél és a Dijfizeték személyében, adataiban bek6vetkezett
vêltozAsokkal kapcsolatos bejelentési kêtelezettségekrél tajékoztatta,

-

ésazdltala kéz6lt fogyasztêsi adatok és az ebbêl szérmaz6 dijszétosztasi arinyok helyességét a Dijfizeté a Szolgaltat6val szemben nem kifogdsolhatja.

Fizetési késedelem esetén a Szolgaltaté a Polgéri Têrvénykênyvrél szolé 2013. évi V. têrvény
szerinti mindenkor hatélyos késedelmi kamatot kilên értesités nélkul felszamithatja.

TE.

2.1

rész

A felhasznaléi épilet (Felhasznalé) azonosité adatai (épiletazonosité cim, szZAm):
(felsorolês)

2.2

A7z egyes épiletrészek Dijfizetêire (Dijfizeté) vonatkoz6 adatok:
-Név
-Cim
'Természetes személyazonosité adatok
(felsorolds)

2.3 A felhasznalt hêmennyiség elosztasénak arinyai:
(felsorolés)
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25.6

6. sz. melléklet Kézszolgltatasi szerz6édés hAztartasi céla felhasznal6val, hasznalafi melegviz szolgiltatasara

KOZSZOLGALTATASI SZERZODEÉS
haztartêsi célu felhasznalé hasznalati melegviz szolgaltatdsara

amely létrejêtt egyrészrêl:
Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzék szama:
Képviselêje:
KSH szAma:
AdészAma:

Varpalofai Kézszolgiltaté Nonprofit Kft.
8100 Varpalota, Fehérvari ut 7.
19-09-505188
Horvath Tamas J6zsef iigyvezetê
11943972-3530-113-19
11943972-2-19

Szolgaltatêst végzé szervezeti egység neve, cime:
Vêrosi FatOMA,

ee

mint szolgéltaté (a tovabbiakban: Szolgaltaté), masrészrêl:
Sa
Anyjanevei

esse see ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee eg ee ee

Szuletésihely:

ee es ee Re ee ee ee ee ee ee ee

Sziletésiid6:

ee ee ee ek ee ek ek ee ee ee ee ee ee ee

Lakeim:

ese seek ek ek ek ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ke ee ee ee ee ke ee ee ek ee ee ee de

mint felhasznalé (tovabbiakban: Felhasznalé), egytt: Felek kêzétt.
1.

A szerz6dés targya:

A Szolgaltaté kêtelezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznélé
szamêra folyamatosan és biztonsigosan olyan minéségi hasznélati melegvizet szolgaltat,
amely a felhasznaléi berendezések izemképes és biztonsdgos dllapota mellett a Felhasznal6i
igények kielégitéséhez szukséges.
A Felhasznalé/Dijfizeté arra vallal kételezettséget, hogy a hasznalati melegvizet a szerz6désben foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatêrozott itemezës
szerint rendszeresen megfizeti.
A hasznalati melegviz ellêtêst a Szolgaltat6 a ...... ee ee ee ee ee ek ee ee s7. alatti
épiletben lév6é szolgéltatéi hékézponttal, az éptilet hêfogadé 4llomésén keresztil az igénybevétel napjtél biztositja a felhasznaldsi helyen.
A hasznalati melegviz szolgaltatasanak és vételezésének kezdé idépontja:
Sao

KAESEEEORROOE

SPR

OBBOOSA

HAS SOP ODE OES SAO BERE
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2.

Aftavh6ellatis médja
A Szolgaltaté a szolgaltatott tivhé hék6zpontban têrténé atalakitisêval a felhasznaldsi hely
ellétésaként hasznalati melegviz-szolgaltatasi céla tavhêszolgaltatast teljesit.
A Felhasznélé tudomdsul veszi, hogy a Szolgaltaté elêbbi kêtelezettségének csak megfelelê
Allapotban |évé felhasznaléi berendezésekkel tud eleget tenni.

3.

Aszerzédés hatlya:
A szerzédés hatalyba lépése: ..... ee

ee AR RR de AR de ee GR ee Ge ee Ge ee ee ee ee ee ed

A szerzédés hatêrozatlan idêre szol.

4.

Felhasznaldsi hely adatai:
a.)
Felhasznalêsihely cfme! ...... iii see see se GR GR ER AG ER GR ER ee Ee EA ee GR GR ee Re ee ee ee
b.)
Afelhasznalasihely Ssszeslégtérfogata:
ese
see see Im?
c)
Kêézmimtives ivovizetrendelkezésre bocsaté vizszolgaltaté neve:
Bakonykartsz Zrt.
4.1. A szerz6dés alapjat képezi, hogy a Felhasznalé tulajdondban, illetve kezelésében lévé
4.a. pontban szereplê létesitményben a Felhasznélé megrendelése alapjan a Szolgaltaté
N napjan vizérat (vizérakat) szerelt fel.
A vizéra(k) jelenlegi adatai az aldbbiak:
Méret: NA13
Gyëêri SZAM ees
es see ee ee ee
SEER
N
Vipak széma:
ees ese ee eek ee
Oraallês: ee

5.

Hêkëzpont adatai:
a. A felhasznalési helyet ellêté hékézpont cime, szama, jele:
“ree este

b.
c.
d.
6.

Gyëri SZAM ee
ees eek ede ee ee
TIPUS?
ese ese ke Se ke ee ek ese
Vipak $7Ama:
esse ek ek eek ee
Oraallés:
ee
ee
ee

AE ERA

E RA

DEERE

DRA EA

A EER

EE E BE OOR

RES

RE

EE RA OER OER

EVA DER

RES

EA RE PA OOR

EA

DERE

Hêékëézponttizemeltetêje: ...... iis ede se se ee se ek GR ee GR GR ee ee ee ek ee ee ee
Hêéhordozé kêzeg: vêltozé témegêramu forr6viz
Maximêlis hêteljesftménY: .... ee
ee ek ee ek kW

Hasznalati melegviz-szolgaltatds
A szerz6dés alapjên a Szolgaltaté kêtelezettsége a têrgyi létesitmény hasznélati melegvizellêtisdnak biztositAsêra az &tadési pontig terjed ki. A létesitmény belsê vezetékrendszere nem
tartozik a Szolgaltaté felelêsségi kêrébe. Ebbél adédéan a belsê vezetékrendszer fenntartisa
nem a Szolgaltaté feladata, s igy a vezetékrendszer meghibasodésêboél adédé vizszolgaltatasi
Zavarért (sziinetért) tovabbé a meghibasodasbél eredé karokért a Szolgaltaté nem felel.

7.

Egyéb szolgaltatisi megallapodasok
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Az Epileten belili melegvizhalêzat a kêz6sség tulajdona, iizemeltetése, karbantartêsa
a tulajdonosi kéz6sség feladata. Felhasznélé kêteles folyamatosan gondoskodni arrél,
hogy a tulajdondban 1évé hasznélati melegviz berendezések mindig alkalmasak legyenek a melegviz fogadésêra. Alkalmatlansêgi és iizemeltetési hiënyossagokbêl eredéê
kérok a Felhasznalot terhelik.

7.2

Felhasznalê sajêt tulajdont berendezésein dtalakitast, bêvitést csak miêszaki technol6giai tervek alapjan a Szolgaltat6 és a lak6kéz6sség képviselêjének j6vahagyasêval végezhet. A munkak kezdési és befejezési idejét Szolgaltaté felé be kell jelenteni.

7.3

A hasznalati melegvizméré készilékek a kifolyési pontokon vannak elhelyezve, a mérohely kiépitése a Felhasznalé feladata. A Szolgaltaté altal têrtént atvételét kévetéen
iizemeltetésiik, karbantartasuk és hitelesittetésik a Szolgaltaté feladata.

7.4

A Felhaszn4l6 és a Szolgaltaté kérheti a melegvizméré rendkivili mérésigyi felilvizsgélatét, amennyiben kifogésolja a mért vizmennyiséget. Amennyiben a mér6eszkêz
felilvizsgalata indokolt volt, annak kêltsége a tulajdonost terheli, ellenkezé esetben a
kêltségeket a felilvizsgalatot kérelmezé kêteles viselni.

7.5

Méretlen idêszakra vonatkozé fogyasztêst -amennyiben a fogyaszté a méré meghibêsod4sêban megallapithatéan vétlen volt, ill. a bejelentést a leheté legrêvidebb idén
alatt tette meg- az el6zé mért idészak napi atlagdnak figyelembevételével kell meghatêrozni. Szolgaltato kételes a hibas méré6rét haladéktalanul kicserélni.

7.6

Tulajdoni hatirok a héfogadéban:

7.6.1

7.6.2

Szolgaltatéi tulaidon: a hasznalati melegviz rendszer elosztês elêtti utolsé
szerelvényét megelêzé csêvezeték, méré, szabalyozé és egyéb szakaszolé
elem. A szolgaltaté tulajdona a hêmennyiségméré felhasznalé felêli csatlakozé elem sikjaig tart.
Felhasznaléi tulajidon: a fenti szerelvény Felhasznalé oldali karimasikja
utên elrendezett hêeloszté, 4gankénti lezêré, leszabalyoz6, valamint csê és
héleadé berendezés.

7.1

A Szolgaltaté kêtelezettségei
a |étesitmény folyamatos hasznalati melegviz elldtisénak biztositêsa;

Szolgaltaté a hasznalati melegvizet értéktarté médon szabalyozza és aat a fitêm& kêzponti szimit6gépén ellenêrzi. A hmv. ellatis a tivhêszolgaltaté 4ltal folyamatosan
iizemeltetett cirkuldcié fenntartasaval a vêrosi vezetékes ivéviz felhasznalasdval têrténik, melyet a Szolgaltaté biztosit. Amennyiben a hasznalati melegviz hêmérséklete
az Atadasi pontn4l a 445 CP-ot elêri (H- 5 C9), akkor a szolgaltatês teljesitettnek minéstil;
a melegvizmérék iizemeltetése, idészakos cseréje, hitelesitése;

energiahordozé hiény, vagy tizemzavar esetén a Felhasznalé tajékoztataséval egyidejileg a szolgéltatêst csêkkentheti, kêteles azonban a csêkkentést a legrêvidebb idén
belil megsztintetni;
A lak4sban elhelyezett hasznalati melegvizérak elszêmolds céljabél têrténé 4 havonkénti leolvasdsa.
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f.

A melegvizmérék mikêdéképességének és a plomba sértetlenségének ellenêrzése
meghatarozott rendszerességgel, de legaldbb évente egy alkalommal megtêrténik.

g.

amelegvizmérék VIPAK zêr6gytrtivel valê ellêtêsa.

7.8 A Felhasznalé kêtelezettségei:
a.

amelegvizmérk ellenêrzése, leolvasêsa, karbantartêsa és cseréje céljabél biztositjaa
Szolgaltatonak a lakêsba valé bejutdst, valamint a mérêérahoz têrténé hozzaférést;

b.

rendszeresen ellen6rzi a melegvizmérék muik6dését és a fémpecsétek sértetlenséget,
amennyiben hibêt észlel, (pld. plomba sérulése, vizszivêrgés, méréhiba, stb.) azt a
Szolgaltaté felé haladéktalanul jelzi;

Cc.

a melegvizmérék megévasdnak kêtelezettsége a Felhasznalêt terheli: amennyiben a
vizméré kilsé mechanikai hatês kêvetkeztében séril meg, illetve mozdul el, a kiëmlé

vizb6l eredé kêr viselésének felelêssége, valamint a hiba helyredllitasénak kêltsége a
Felhasznalêt terheli;

8

d.

a melegvizmérék, vagy kétéseknek a meghibasodasébol adédé vizelfolyas észlelésekor — a tovabbi karok elkerilése céljabél — a Felhasznalé kêteles a mérêk elêtti elzré
szerelvényt elzêrni.

e.

A Felhasznalê személyében bekêvetkezett valtozst a régi és az uj Felhasznalé irisban, a Szolgaltaté Ugyfélszolglata dltal biztositott dijfizeté véltozés bejelentê nyomtatvanyon a melegvizéra dlléisénak megadasaval kêteles a valtozastol szimitott 15 napon beliil bejelenteni. A valtozds-jelentés elmulasztésa esetén, amennyiben az #j Felhasznalé az elsé melegvizszAmla mennyiségét vitafja, a vitatott mennyiség dijat a régi
Felhasznalé kêteles megtériteni.

Szolgaltafasidij és szimlAzAsi rend

A lakosségi felhasznalênak nytjtott tivhêszolgaltatas (fités és hasznélati melegviz) dijat —
mint legmagasabb hat6sgi Arat — a hat6sêgi ar szerkezetét és alkalmazdsi feltételeit a Magyar
Energetikai és Kézmti-szabalyozêsi Hivatal javaslatinak figyelembevételével a miniszter rendeletben éllapitja meg. (Tszt. 57/D. $ (1) bekezdés).
A tavh6szolgdltaté altal a lakosségi felhasznaléval kêtêtt kézszolgdltatdsi szerzédésben a hatéségi
&rnal magasabb drat érvényesen kikêtni nem lehet.
A hat6sagi Arnak a kézszolgêltatisi szerz6dés megkêtése utin bekêvetkezé valtoz4sa esetén a
megvaltozott hatésêgi dr az érvényes kêzszolgdltatêsi szerz6dés részévé valik, a felek azonban az
Gj artol lefelé —- kéz6s megegyezéssel — eltérhetnek.
A hat6sêgi Armegallapitassal kapcsolatos eljarasi szabalyokrél a Tszt. 57/D, E, F $-ai rendelkeznek.
A Felhasznélé a benyujtott szimla ellen a fizetési hatdridêt kêvetê 15 napon belal kifog4st emelhet. A kifogds bejelentésének a szamla kiegyenlitésére nincs halaszté hatêlya, ha a szAmla 6sszege
az el6z6 év azonos idészakêra vetitett dij kétszeresét nem haladja meg. A tivhêszolgaltaté kêteles
a kifogst megvizsgêlni és ennek eredményérél a Felhasznalêt a reklamêci6t6l széimitott 15 napon
belil széban vagy irêsban értesiteni. Ha a Felhasznélêt visszatérités illeti meg, a tivhêszolgdltaté
a dijkilênbêzetet az értesitést kêvet6en, az elbirêlês utini szAmlaban kêteles jévairni. Ha a Szolgaltaténak felréhat6 okbél téves vagy elmaradt szAmlAzês têrtént és emiatt a Szolgaltat6t dijkul6nbêzet illeti meg, a taAvhészolgaltatis dijat a helyesbité szimlan feltintetett fizetési hatêridêig
vagy fizetési megallapodasban részletezett médon egyenlitheti ki a Dijfizetê.
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Dijfietê: a trgyi létesitmény tulajdonosa/bérlêje.

HASZNALATI

8.1

MELEGVIZ

SZOLGALTATASSAL

KAPCSOLATOS

DIJTETELEK
Dijfizetê dijtételei:
e hasznalatimelegviz alapdij
e hasznélatimelegviz hêédij
e hasznêlatimelegviz készitéshez felhasznalt hidegviz- és csatornadij
8.1.1. Alapdij
A tavhêszolgaltatis alapdija, a tizeléanyag kêltségén kivuli 6sszes olyan kêltség fedezete, mely a tavhêszolgêltat6i és tivhêtermelêi tevékenység érdekében meril fel. Az alapdij a tavhêszolgaltatas folyamatos igénybevételének lehet6ségéért és a tAvhêszolgdltatês
igénybevételéért fizetendé egy légkébméterre megallapitott éves di, melyet a Felhasznalé
V12-ed részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/Im?/év

Haszn4lati melegviz alapdij: El6zé kêltségek hasznélati melegviz készitésre esê havi
hényada. A melegviz alapdijêt Felhasznalé havonta, a szolgdltatés hénapjaban szAmla ellenében fizeti.
Dijfizeté a melegviz alapdijat a sajêt tulajdondban lévé épiletrész fitêtt l€gtérfogata utén
fizeti meg.
A melegviz alapdi] szAmlézasénak alapjat .... iese ese Im?
8.1.2. Hédij
A h6dij a Felhasznalé ltal vételezett (felhasznélt) és mérés szerint meghatêrozott, egységnyi hêmennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjêin megdllapitott érték.
A hasznalati melegvizkészités céljêra felhaszndlt hêmennyiség felhasznalénkénti meghatêrozAsa az egyes hêkézpontokban 1 m? Kêzmuves ivoviz felmelegitéséhez satikséges hêmennyiség, illetéleg a tAvhêszolgaltaténal 1 m3 kêzmtivesi ivoviz felmelegitéséhez atlagosan sziikséges hêmennyiség és a méréérén mért viz m? szorzata alapjên têrténik. A részfizetéses hênapokban a hasznélati melegviz hêmennyiségét Virpalota vêros Onkorményzatênak. têvhêszolgaltatêsrél szélé rendeletében meghatêrozott szorz6val GJ] mennyiségben kell kimutatni és FU/G)J dijjal kell szAmldzni.
ElszAmolési idészakon beliil esê hénapokra részszAmlak kerilnek kiadasra, amelyek rész-

teljesitési vizmennyiségeket tartalmaznak. A részteljesitési vizmennyiségek a felhasznalds
el6z6 elszAmolêsi idészakanak atlagos havi mennyisége alapjén kerilnek meghatdrozésra,
illetve a Felhasznalé kérésére egyedileg is meghatêrozhaté.

Szolgaltaté a Felhasznalé felé térténé kulên bejelentés nélkil jogosult évente egy alkalommal a melegviz-szolgdltatis hêkézponti elszAmolasénak alkalmazAsêra. A hasznalati
melegviz készitéshez felhasznalt hêmennyiség felhasznalékra têrténé leosztsa az elszmoldsi idészakban felhasznalt melegviz mennyiségi arAnya szerint têrténhet.
8.1.3. Tavhszolgaltatassal kapcsolatos egyéb dijak:
e

Viz- és csatornadij:
A hasznalati melegviz készitéséhez felhasznalt kêzmives ivéviz mennyiségének elszdmolêsa a lakêsok melegviz mérêinek dprilis, augusztus és december hê végén leolvasott
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szamlélé alldsainak figyelembe vételével têrténik. Az elszAmolds a majusi, a szeptemberi
és a janu4ri szamlakban realizalodik.
A hasznélati melegviz. el6éllitiséhoz felhasznalt hêlézati hidegviz dija a Bakonykarszt
Zrt. vizszolgaltaté hatalyos dijai alapjên, csatorna-hasznalattal egyitt keril megallapitêsra. A melegviz-felhasznalds uténi viz- és csatornadijat a tAvhêészolgaltaté a felhaszndlék felé tovabb szAmldzza.
e

Potdij:
A felhasznal6 vagy a dijfizetê V&rpalota vêros Onkormanyzata Képviselê-testiletének
rendeletében meghatérozott mértéki pétdijat kêteles fizetni, ha:

o

aTszt. 49. $ (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabalyozott szerzédésszegést

val6sit meg.
e

Dijvisszatérités:

A tavh6szolgéltaté kêteles a felhasznalé, vagy dijfizeté részére a szerzédésben meghatêrozott alapdij — sztineteltetés idétartamdaval ardnyos részét — visszatériteni, ha felréhaté
magatartisa folytên a tivhészolgaltatas megsziinik, vagy azt a Tszt.40-41. $-okban foglaltakon tilmenéen szinetelteti vagy korlatozza.
9

Szerz6désszegés
9.1.

Szolgdltat6 részérdl:
Szerz6désszegést kêvet el a tAvhészolgaltaté, ha

. a melegviz szolgaltatêst a k6zszolgaltatêsi szerz6dés szerinti idépontban nem kezdi

meg;

. a hasznélati melegvizet nem a kêzszolgaltatêsi szerzédésben meghatêrozott, illetêleg
nem a téle elvêrhaté médon szolgaltatja;

. ahasznélati melegviz Felhasznalé részére têrténé szolgaltatdsat nem hitelesitett mérêeszkêz hasznalataval végzi;

. a hasznalati melegviz elêre tervezheté munk4k miatti szineteltetésérél a Felhasznalêt
az Uzletszabélyzatban vagy a szerzédésben elêirt médon és idében nem értesfti;
. felréhaté magatartasa folytin a melegviz-szolgaltatês megszlinik, vagy azt a Tszt. 4041. $-okban foglaltakon talmenéen szinetelteti vagy korlêtozza:
. amelegviz-szolgaltatês felfiggesztése esetén a felfiggesztési ok megszintetésére vonatkozé irêsbeli értesitése kézhezvételét kêveté munkanapon a Felhasznél6 részére a
tavh6szolgaltatêst nem kezdi meg.
9.2.

Szerz6désszegés a Felhasznalé részérdl:
Szerz6désszegést kévet el a Felhasznal6, ha:
. a hasznalati melegviz folyamatos és biztonsagos szolgaltatasêt, illetêleg mas felhasznal6 vagy dijfizeté szerzédésszerd melegviz vételezését zavarja vagy veszélyezteti;

. a mérbeszk6zt vagy a mérbeszkéz hitelességét tanisito jelet vagy plombat megrongalja, eltêvolitja vagy ezek séralését, illetve hiënyat a tavhészolgaltaténak haladéktalanul nem jelenti be;
. a mérbeszk6z befolydsoldsêval vagy megkerilésével — ideërtve a mér6eszkêz vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongalasêt és eltavolitêsêt is — melegvizet vételez:
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. amelegviz dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg;
e. amelegvizméré 6ra leolvasêsat, karbantartasêt, javitasêt, cseréjét akadélyozza;
. a korlêtozasi rendelkezéseknek nem tesz eleget;
9.3.

A kêzszolgaltatasi szerz6dés megszegésének kévetkezményei:
-

dijvisszatérités, illetêleg potdijfizetés;
kêtbér;

-

kêrtérités;

-

csêkkentett mértéki szolgaltatês;
tAvhészolgaltatês felfiggesztése;
kézszolgéltatêsi szerz6dés felmondasa.

. Ha a Felhasznal6/Dijfizetê a Tszt. 49. $ (2) bekezdésének c), d), D és g) pontjaiban
szabalyozott szerz6désszegést, vagy egyéb médon szabélytalan vételezést valésit meg,

a szolgaltatês dijan felal pétdijat kételes fizetni, valamint részére a helyi énkorm4nyZati rendelet 1. sz. mellékletében szereplê lak4snagysêg szerint meghatêrozott 4talanynak megfelelê melegviz-felhasznalast kell széml4zni.
.A pétdij mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkozé rendelkezéseket a tivhêszolgaltatisra vonatkozé Snkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
. A dijvisszatérités, a potdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kêr megtéritése alol.

.A Felhasznalé az altala izemeltetett berendezésének minden olyan hib4jabél, amely a
melegviz kiëramlasat, vagy a szolgéltatds biztonsgat, folyamatossêgat veszélyezteti,
a hiba elharitêsêig a melegviz vételezésbêl kizarhatê.
. Kizérési feltétel lehet az is, ha a Felhasznalé a szolgéltatas dijat a Szolgéltaté t6bbszêri
felsz6litêsêra sem egyenliti ki. Ebben az esetben a hasznalati melegviz-szolgaltatsi
célG taAvh6szolgaltatês teljes mértékben megszintethetê.
. A melegviz-szolgéltatas felftiggesztésével, valamint a felfiggesztés megszlintetésével
felmerdlt kéltségeket a Szolgaltaté jogosult a szerz6désszegés elkévetêjére athêritani.
. Ha a Felhasznalé, illetéleg a Dijfizeté a melegviz-szolgaltatas felfiggesztése okdnak
megsziintetésérél a Szolgaltat6t irêsban értesitette, az Ertesités kézhezvételét kêvetê
munkanapon a melegviz-szolgaltatêst meg kell kezdeni.
.A Szolgaltaté kêteles a Felhaszn4l6/Dijfizeté részére a melegviz alapdijanak arAnyos
részét visszatériteni, ha a melegviz-szolgaltatês felfiggesztése esetén a felfiiggesztési
ok megszintetésére vonatkozo irAsbeli értesités kézhezvételét kêveté munkanapon a
Felhasznalé részére a melegviz-szolgaltatêst nem kezdi meg.
10 A tavhêészolgaltatis szimeteltetése, korlatozaisa
10.1

A Szolgaltaté jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsig veszélyeztetése, a
szolgaltatéi berendezés izemzavara esetén, valamint mas médon el nem végezhetê
munkak elvégzéséhez a tavhêszolgaltatast a sziikséges legkisebb felhasznalêi kêrben
és idétartamban sziineteltetni.
Az elêre tervezhetê karbantartdsi, felajitasi munkat az év méjus 16. napja és szeptember 14. napja kêzétt kell elvégezni. A munkalatokrdél, azok megkezdésének és varhaté
befejezésének idépontjarol a felek kêtelesek egymast nyolc (8) nappal kordbban
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frêsban (éptiiletekben kifuiggesztett hirdetményben, helyi médiéban) têjékoztatni. Eltéré megallapodas hiinyêban a Szolgaltaté a munkat kêteles 8 napon belil befejezni.
A varatlan meghib4sod4s miatt szikséges munkat a felek — egymas egyideji irAsbeli
értesitése mellett — a lehetê legrévidebb idén belil végzik el. A felek a munkdlatok
lehet6 legrêvidebb idén belili elvégzése érdekében minden télik elvarhaté egyGttmuikédést, informaci6t és segitséget megadnak egymasnak.
10.2

A Szolgaltaté jogosult Vêrpalota Vêros OnkormAnyzatinak tAvhészolgaltatêsrél sz6lé
rendeletében foglaltak szerint
e
e

orszêgos tizelbanyag-hiény miatti termeldskiesés esetén, vagy
kérnyezetvédelmi érdekbêl

a szolgaltatêst korlatozni.
A korlêtozs bevezetésérél és annak okairél a Szolgéltaté Varpalota Vêros Onkormanyzatat kételes tajékoztatni.
10.3

Lakossêgi felhaszn4lé korlêtozAsêra akkor kerilhet sor, ha az egyéb felhasznalé kor-

létozésa utén az még sziikséges.
10.4

Korlêtozs esetén a Szolgaltaté kêteles a hirkêzlê eszkêzékén keresztil a Felhasznélékat téjékoztatni a korlêtozas szikségességérêl és varhaté idétartamarél.

11 Az altaldinos kêzszolgaltatisi szerzédés m6dositisa, felmond4sa
A kêzszolgéltatasi szerz6dést a Felek kézé6s megegyezéssel barmikor médosithatjak és felmondhatjék.
11.1 Szerz6édés felmond4sa a Felhasznalé részérêl:

A kê6zszolgaltatêsi szerzédést a felhasznalé 30 napos felmondasi hatêridêre, frêsban jogosult felmondani.
A Szolgdltaté 15 napon belël irêsban kêteles a felmondés feltételeirêl, az elêirt eljérasrél

a Felhasznalét têjékoztatni.
A szerz6dés megsziintetésének aldbbi egytittes feltételei vannak:
A melegviz-szolgêltatis megszintetéséhez a tavhével ellêtott épilet tulajdonosi
kêzêssége az 6sszes tulajdoni hinyad szerinti legalabb négyëtédês szavazattébbségi hatêrozatAval hozzajérul és ezt frêsban nyilatkozza.
Az épiletben vagy épiletrészben a taAvhêellêtissal azonos komfortfokozata hêellêtast valésitanak meg.
A szerzédés felmondésa nem okoz jelentês kêrt az épilet tébbi tulajdonosa szémara és nem korlêtozza masok tulajdonosi, hasznalêi és bérlêi jogait.
A melegviz-szolgêltatêst megsziinteté Felhasznalé viseli azokat a kêltségeket,
amelyek a felhasznêl6i berendezéseknek a szolgéltatês igénybevételének megsziintetésével Gsszefiggésben szikséges, miszaki talakitêsêval merilnek fel.
A szolgaltatês megszintetését a meglév6é rendszer miiszaki megoldasa lehetêvé
teszi és az nem Gitkêzik egyéb jogszabalyba.
A mtiszaki feltételeket a felmondas elfogad4séval egy idében dllapitja meg a szolgaltat6.
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11.2 Szerzédés felmonddisa a taAvhéêszolgaltaté részér6l:
A szerz6dést a tAvhêszolgaltat6 a kévetkezé esetekben mondhatja fel:

-

tudomdst szerez arrél, hogy a vele szerzédéses viszonyban dll6 Felhasznalé a t&vhé
vételezését a felhasznaléi helyen megszintette. Ez azonban nem mentesiti a Felhasznal6t a têrgyévi alapdij megfizetésétêl;

-.

haa Felhasznal6, illetêleg Dijfizeté a tivhé folyamatos és biztonsdgos szolgéltatasat, illet6leg mas felhasznalé vagy dijfizeté szerzédésszerë tavhêvételezését zavarja
vagy veszélyezteti;

-

atévhé dijét nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg.

A kézszolgêltatêsi szerz6dés felmondasêt frasban kell kêz6lni. A kézszolgaltatêsi szerZ6désnek a tavh6szolgéltaté altal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerz6désszegésen alapulé felmondasa esetén a tavhészolgaltaté értesiti a felhasznal6t, a dijfizetêt és a tavhêével ellêtott ingatlan tulajdonosat.
11.3 A szerz6dés felmondasa és a szerzédés médositisa esetén a Felhasznalé vagy Dijfizetê
dijfizetési kételezettsége abban az idêpontban sziinik meg, amikor a Felhasznalé a jogszabêlyi feltételeket teljesitette, a tAvhé bêrmilyen médon val6 igénybevételét megsztintette.

12 (egyfélszolgalat
(gyfélszolgélati helyek, igyfélfogadasi idék

A vairpalotai és inotai fitémi vonatkozasiban

a diszpécserszoleilat elérhetésége:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 — 24 6rdig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu
Telephely cime: 8100 Varpalota, Hétvezér u. 6.
Ugyfélszolgalati iroda:
- Cime: Vêrpalotai Kêzszolgaltaté Nonprofit Kft. Vêrpalota, Fehérvari ot 7.
- Ugyfëlszolgélat telefonszAma: 36 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfëlfogadas:

Pénztar:
Nyitva tarts:
Telefonszêm:

Hetf6, kedd, csitêrték, péntek: 7:00 — 15:00 6réig
Szerda: 7:00 — 19:00 ordig

Heétf6, kedd, csutêrtêk, péntek: 6:00 — 14:00 érêig
Szerda: 6:00 — 19:00 6raig
36 B8/AT79-017

13 A kêzszolgaltatisi szerz6édésben nem szabalyozott kérdések, jogszabalyvaltozdsok, tajékoztafds
E kézszolgéltatêsi szerz6édésben hasznalt fogalmi meghatêrozAsokra és a benne nem szabalyozott kérdésekben a TAvhêszolgaltaté Uzletszabalyzata, valamint az alêbbi jogszabalyok elêirésai irinyadoak:
1. atavhêszolgaltatasrol sz6lé 2005. évi XVIN. têrvény,
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a tavh6szolgéltatasrél sz6lé têrvény végrehajtasérél szolé 157/2005. (VIN.
15.) Korm. rendelet,

Vérpalota Véros Onkorményzati Képviseld-testiletének 3/2015. (M. 24)
4.
5.
6.

Gnkormanyzati rendelete a taAvhêszolgaltatasrol,
a tarsashêzakrol szolé 2003. évi OOSXTII. térvény,
a lakéssz6vetkezetekrél szélé 2004. évi CXV. têrvény,
a Polgéri Térvénykényvrél sz6lé 2013. évi V. térvény.

Amennyiben a szerz6dés érvényességének ideje alatt az elêbbi 1. — 6. pontokban felsorolt
jogszabêlyok médosulnak, a Szolgltat6 jogosult a szerzédésben foglaltak helyett az @j
jogszabalyi rendelkezéseket alkalmazni.

Ezen szerz6dés 2 példényban készalt, melybêl 1 példany a Felhasznélêt, 1 példany a Szolgéltatêt illet
meg.
Varpalota, ... eesese
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25.7

7.sz. melléklet Egyedi kêzszolgaltatasi szerzédés egyéb céli felhasznal6êval fitésszolgaltatds esetén

EGYEDI KOZSZOLGALTATASI SZERZODEÉS
tavfditési szolgaltatasra
(Nem haztartêsi fogyasztéknal térténé elszAmolas esetén)

1.

Amely
e
e
e
e
e
e

létrejëtt egyrészrêl:
V4rpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit KT.
székhelye: 8100 Vaêrpalota, Fehérvêri Gt 7.
Cégjegyzék szAima: 19-09-505188
KSH szAma: 11943972-3530-113-19
AdészAima: 11943972-2-19
Képviseli: Horvath Tamas J6zsef igyvezetê, mint Szolgaltaté (tovAbbiakban: Szolgaltaté)

masrészrol:
RE
e

cim: (székhelye)....

ie ee Ee ke Ge RR ER ER ER ER ER Ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

e

KSH SZAMa'....

e

Képviseli: ..... iese

ieke ee ek Ge RR ee ee Re ee RR ee ee ee ek ek ee ee de ee ee ee

ee ee RR Ge ee ER ee RR ee ee ee ee ee ee ee ee ee

mint Felhasznal6 és Fizetê (tovAbbiakban: Felhasznalé)
kêzétt, az alulirt helyen és napon az alabbi feltételek szerint:
2.

A szerz6dés targya:
A Szolgaltaté kételezettséget vallal, hogy a szerzédésben foglalt feltételekkel a Felhasznalé
szamara folyamatosan és biztonségosan olyan mennyiségé hêenergiat szolgéltat, amennyi a
felhasznéléi berendezések iizemképes és biztonsêgos 4llapota mellett a Felhasznélé igényének —a kézszolgéltatêsi szerz6désben régzitett legnagyobb lekétêtt hêteljesitmény mértékéig
— megfelel. A Felhasznélé arra vallal kêtelezettséget, hogy a tivhêenergiët a szerzédésben
foglaltak szerint vételezi és annak ellenértékét a szerzédésben meghatArozott Gtemezés szerint
rendszeresen megfizeti.

3.

A felhasznalési hely (az épilet vagy épiletrész, amelynek tévhêvel têrténé elldtiséra e szerz6désta felek megkêtik) megnevezése és cime, helyrajzi szêma:
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A dijfizetê cime' ....
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A tAvhéellatas médja
A Szolgaltaté h6atalakitêssal megvalêsulé tAvhêenergia szolgaltatist végez, mely esetben a
taAvhot a héatalakité berendezés muikëédtetésével a felhasznalêi vezetékhal6ézat hêhordozé kêzegét felmelegitve adja 4t a Felhasznalénak.
A Szolgaltaté a felhasznélasi hely ellatêsaként fitési céla tAvhêszolgaltatêst teljesit.
4.1.

E kézszolgaltatisi szerzédéssel a Szolgaltaté arra vallal kêtelezettséget, hogy akkora
h6teljesitményt biztosit az 4tadési ponton, amennyi a fenti szolgaltatis teljesitéséhez a
felhasznélési hely ellêtéséhoz sziikséges. Biztositja a tulajdondban lévé berendezések és
h6ékézpontok megfelelê, biztonsêgos izemeltetését, fenntartist.

4.2.

A Felhasznalé tudomdsul veszi, hogy a Szolgaltaté elêbbi kêtelezettségének csak megfelelê allapotban lévé felhasznaléi berendezésekkel tud eleget tenni.

Felhasznilasi hely miszaki adatai:
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Hêéhordozé kézeg: valtozé témegaêramu forr6viz
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Felhasznélêsi hely azonosit6ja:

HOkëzpont adatai:
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d.
e.
f.

Hêéhordozo kêzeg: valtozé témegêramu forréviz
A tavhêszolgaltaté altal biztositott legnagyobb hêteljesitménY: ...... eie
ËEveshémennyiség ..... ii
GJ

TN

kW

A fitési hêenergia mérése
A szolgdltatott, illetve vételezett hê mennyiségét Szolgaltaté a héfogadéban elhelyezett,
MKEH alta hitelesitett hAmennyiségmérével méri, melynek adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A hiteles hêmennyiségmér6 felhasznalé felêli oldala a têvhészolgaltatas atadas-êtvételi helye. A méréberendezés bontatlansgat biztosité plombak épségérél, valamint a méréberendezések dllagmegévasarél a Felhasznalé kêteles gondoskodni.
7.1.

Szolgdltaté a hêmennyiségmérêt havonta leolvassa és ellenêrzi, valamint meggyëz6dik
Zavartalan mikëédésérêl.

7.2.

Szolgaltat6i hékézpontbol ellêtott egyéb célu felhasznalok fitési hêenergia elszAmoldsa
havonta térténik, az épaletek héfogadéiban felszerelt hitelesitett hêAmennyiség-méréknek a hénap utalsé 5 napjaban leolvasott széamlalê 4llêsa alapjan.
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8.

9.

73.

Felhasznaléi hék6ézpontbél ellêtott egyéb célu felhasznalék hêenergia elszamoldsa havonta têrténik a hOk6zpont primerkêri hitelesitett hêmennyiség-méréjének a hênap
utolsé 5 napjAban leolvasott szAmlalé éllésa alapjan.

7.4.

A hémennyiségméré adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

7.5.

Mêérési hiënyossêg, valamint hibs méré esetén a méretlen idétartam alatt a szolgaltatott,
illetve a vételezett tivhé mennyiségét — egyéb megallapod4s hiënydban — az elêz6 év
azonos idészakéban mért hêmennyiség azonos szolgaltatasi, illetve vételezési kêrilményekre têrténé korrekci6javal kell meghatêrozni. Hyen idészak hiinydban a meghib4sodês elhêritasat kêvetê, vagy a meghibasodês idépontjêt megel6zê, legalabb egy hênap
h6felhasznaldsa képezi a korrekcié alapjat. Jelentêsebb idéjêrasi kilênbség esetén azonos kilsê atlag-hêmérséklet melletti mért fogyasztdst kell idéegységre visszaszAmolni
és a méretlen idétartamra vonatkoztatni.

Mérémiiszer ellenêérzése

8.1.

Szolgaltaté a felszerelt hêmennyiségmérét a jogszabalyban elêirt idészakonként hitelesitteti. Az elszAmolasi szAmlal64llês leolvasdsa a têrgyh6 végén a Felhasznalé és a Szolgêltaté képviselêjével kézësen têrténik.

8.2.

Felhasznélé a Szolgaltaté izemeltetésében lévé méré ellenêrzését irAsban barmikor kérheti. Ha a Felhasznalé altal ellenêrizni kért méré hibés, a felmerilé kêltség a Szolgaltatot, ellenkezé esetben a Felhasznalét terheli. Nem hib4s a méré, ha az ellenêrzéskor az
elêirAsokban foglalt hibahatêron belal mér.

8.3.

Amennyiben Felhasznalé a hêmennyiségmérê zavarêt észleli, Szolgaltat6 felé 8 napon
belil bejelentésre kêteles. A hêmennyiségméré karbantartisa és hitelesttése Szolgaltat6
terheli, az ltala észlelt hibat a Felhasznalénak bejelenti.

8.4.

A mérbcserét Szolgaltaténak a Felhasznalé alêirisêval jegyzékényvezni kell, melynek
egy példénya csatolandé az 1. sz. melléklethez. A jegyzékênyvnek tartalmaznia kell a
le- és felszerelt méré adatait, szémlal6alldsait és a cserdlés idépontjt.

A szolgdltatis atadis — dtvételi helye: a csatlakoza4si pont

10. Ozemvitellel kapcsolatos megallapod4sok:
10.1 A Szolgaltaté hozzêjérul, hogy a Felhasznélé a rendelkezésre éllé miiszaki adottségokon
belil a hêfogyasztêst szabalyozza.
10.2

A Szolgéltaté jogosult a Felhasznalé vételezését a felhasznal6i berendezés allapotdt a
felhasznaldsi helyen ellenêrizni. Az ellenêrzés soréin tett megallapitasrél a felek bérmelyikének kérésére kêz6s jegyzékênyvet kell felvenni.

10.3

A Felhasznélé tulajdondban |évé berendezéseken 4talakitêsi, bêvitési munkat csak a
Szolgaltat6 altal miszaki, biztonsêgtechnikai szempontbol felalvizsgalt tervek alapjén
végezhet. A munk4k megkezdését Felhasznalé kêteles Szolgaltatonak elêzetesen frêsban bejelenteni.

10.4

A Felhasznalé kêteles folyamatosan gondoskodni arr6l, hogy a tulajdondban lévé berendezések alkalmasak legyenek a hêenergia fogadasêra. Az alkalmassêgi-, vagy Uizemeltetési hiënyosségokbdl eredé karokat Felhasznal6 viseli.
Ha a Felhasznélê kezelésében 1évé berendezések miszaki allapota és szinvonala a biztonsdgos és gazdasêgos iizemeltetést veszélyezteti, a t6bbi fogyaszt6 érdekében Szolgêltaté a hiinyossêgok megsztintetésére sz6litja fel Felhasznl6t. Amennyiben a
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felszolitast kévetéen Felhasznélé hatêridêre a szikséges intézkedések megtételét elmulasztja, a fogyasztasbél - a hiënyossigok megsziintetéséig — kizirhat6.
10.5

A Szolgaltaté feladata, hogy a tulajdondban 1lévé berendezések izemképes Allapotban
tartasêrol (felujitasêr6l, karbantartasêrél) és mikédésérél folyamatosan gondoskodjon,

a szolgaltatés teljesitését akadalyozé és tudomdséra jutott hiba elhêritêsêt vagyont, vagy
életet veszélyeztetê esetben azonnal, egyéb esetekben 4 6rén belil megkezdje és azt a
lehetê legrévidebb idén bell befejezze.
10.6

Felhasznélé a héêfogadé szolgaltat6i tulajdont képezé szerelvényeinek, mérêinek és szabêlyoz6inak hozzaférését mindenkor biztositani kêteles, hogy sajêt tulajdonu berendezéseiket ellenêrizhessék, azokon karbantartêst, esetleg cserdjét elvégezzék.

10.7

Felhasznalê gondoskodik a leosztott 4gak, strangok beëllitisénak, vagy szabalyozAsênak sziikségér6l. A beëllitatlansêg és szabalyozhatatlansêg nem lehet Felhasznaléi panasz alapja.

10.8

Az épilet (épiletrészek) fitési és melegviz halêzaténak Gritése és toltése a Szolgaltat6
kizêrélagos joga, amelyet a felhasznalêi berendezések dlet-, vagy vagyonbiztonsdgot
veszélyezteté meghibésodésa esetén az épiletrész tulajdonosa (Dijfizetê), vagy a Felhasznalé képviselêje, vagy a jelen szerz6édés szerinti Megbizott a TAvhêszolgéltato diszpécserszolgélatan a 88 479-018 telefonszamon jelenthet be. Az Uirités és visszatoltés téritéskêteles.

10.9

Egycb esetekben az épilet (épiletrészek) Gritését az épiletrész tulajdonosa (Dijfizetê)
és a Felhasznal6 képviselêje, vagy ajelen szerzédés szerinti Megbizott egyëttesen,
ban rendelheti meg a TAvhêszolgaltat6tol. Az irités és visszatoltés téritéskiteles, a
galtaté altal kézzétett mindenkor érvényes dij alkalmaz4saval. A Szolgéltaté a dj
vêltoztatêsénak jogét fenntartja. A szolgaltatis dijêt a szolgéltatist megrendelê a
galtat6nak kêteles megtériteni.

irsSzolmegSzol-

10.10A szolgaltatés teljesitése sordn a Szolgaltaté feladata a megfelelê témêrségi szivargésmentes épiiletfitési haAlézat azemeltetéséhez sziikséges feltoltêttség biztositasa és a kêzponti légtelenités elvégzése. Kézponti légtelenité az a berendezés, mely legalébb egy
felszallé vezeték légtelenitését szolgalja, az épiilet kêz6s teruletén van és kêzvetlen hozZaférhet6sége mindenkor biztositott.
11. Tulajdoni hatêrok a héfogadéban:
TEE

ET

és visszatéré kéz6s fitévezeték az osztokon lévé alap elzêrékig bezdrélag, valamint a
hémennyiségmérd és tartozékai, melyeket szolgaltat6 hitelesittet és cserél.
Felhasznaléi tulajdon: fenti elzêrészerelvények fogyaszt6 felé esê oldala. E szerelvényektél kezdve az épileten belili fitési és hasznalati melegviz rendszer.
Tételesen:
e
e
e
e
e
e
e

ahéfogadék csatlakozasi pont utini szerelvényei
fGtési csêvezetdk halêzat
fitêtest az elzaré és szabalyozé szerelvényekkel egydtt
hasznélati melegviz- és cirkuldci6ës halêzat
kifoly6k és ehhez kapcsolédé szerelvények
afitésikêltségmegosztok
légtelenitêk

A felhasznaléi berendezések iizemeltetése, karbantartêsa, felujitasa a felhasznalêk feladata.
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12. Vételezés

Fuitési idészak a szeptember 15. és majus 15. napja kêz6tti idészak. A fitési idény okt6ber 15.
és Aprilis 15. kéz6tti idészak.
A fitési idészakban a Szolgaltatonak rendelkezésre éllési kêtelezettsége van, ezen belil a f&-

tési idényben fitési kêtelezettsége van.
Szeptember 15 — oktéber 15. és éprilis 15 — majus 15. kêzétt a Szolgaltaté abban az esetben
inditja el, illetve allitja le a fitésszolgéltatést, amennyiben a Felhasznalé képviselêie, vagy a
jelen szerzédésben megnevezett Megbizott azt irisban a tAvhêszolgaltaténak bejelenti. A Felhasznal6val kêtêtt eltéré tartalm4 megallapod4s hiiny&ban a Szolgaltaté kérés nélkil akkor
indithatja el a fGitési szolgdltatêst, ha a kilsê hêmérséklet hêrom napon keresztil a H12 “C,
vagy egy napon a 10 “C napi atlagot nem haladja meg. Kérés nélkil megsziimteti a fitési
szolgaltatast, ha a kilsé hémérséklet napi atlaga a H15 “C-ot meghaladja.
13. Szolgdltatasi dij és szimlAzAsi rend
SzAmlakészités, fizetési kêtelezettség havonta têrténik és All fenn.

A kilén kezelt intézménynek nyujtott tivhêszolgaltatis dijét — mint legmagasabb hatésdgi
rat — a hat6ségi &r szerkezetét és alkalmazasi feltételeit a Magyar Energetikai és Kézmiszabêlyozasi Hivatal javaslatênak figyelembevételével a miniszter rendeletben 4llapitja meg.
(Tszt. $7/D. $ (1) bekezdés).

A tavhészolgaltaté 4ltal a kulên kezelt intézménnyel kététt kézszolgaltatasi szerzédésben a
hatésêgi érnal magasabb arat érvényesen kikétni nem lehet.
A hatésgi armak a kézszolgaltatasi szerzédés megkêtése utin bekêvetkezë valtozdsa esetén a
megvaltozott hat6sêgi &r az érvényes kêzszolgaltatêsi szerz6dés részévé valik, a felek azonban
az Ly artél lefelé - kéz6s megegyezéssel — eltérhetnek.

A hat6sêgi Armegallapitassal kapcsolatos eljêrési szabalyokrol a Tszt. 57/D, E, F $-ai rendelkeznek.
Az egyéb céla felhasznalé hédijêt a rêszAmitott tizelêanyag-kêltség, valamint az értékesitett
hé hinyadosa adja meg. Mértéke: FUY/GJ.
Az egyéb célu felhasznalêk médositott dijtételeit tivhêszolgaltaté az 6nkormanyzat képviselê-testiletének téjékoztatasképpen bemutatja.
A tivh6szolgaltaté a megvêltoztatott tivhêszolgéltatêsi dijakat hatalyba lépésiik elêtt a helyi
informaci6s kiadvanyban, sajêt honlapjan és a kikildêtt szimlalevélben kêteles kêzzé tenni.
13.1 Dijtételek
Alapdij:

A tavhêszolgaltatas alapdija a tizelêanyag kêltségén kivili 6sszes olyan kêltség fedezete,
mely a tavhêszolgaltatêi és tivhêtermelêi tevékenység érdekében meril fel. Az alapdij, illetve
teljesitménydij a tAvhészolgaltatês folyamatos igénybevételének lehetéségéért és a tavhészolgaltatds igénybevételéért fizetendé egy légkébméterre, illetve 1 kW egységre megallapitott
éves dij, melyet a Felhasznalé 1/12-ed részben, havonta elêre fizet.
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Kilén kezelt intézményeknek alapdij kêltségét az alapdij és a fatëtt légtérfogatok szorzataként vagy az alapdij és a szerzédêtt legnagyobb teljesitmény szorzataként kell meghatêrozni.

Mértéke: FUlm/év vagy FUkW/év.
Az egyéb célu felhasznaléknak alapdij kêltségét az alapdij és a fitott |égtérfogatok szorzataként vagy az alapdij és a szerzédêtt legnagyobb teljesitmény szorzataként kell meghatrozni.

Mértéke: Fy/lm/év vagy FY/kW/év.

A Felhasznalé a jelen szerzédésben lekêtêtt hêteljesitménynek, vagy a felhasznaldsi hely légtérfogaténak megfelelé éves alapdijat akkor is kêteles a tivhêszolgéltaté részére megfizetni,
ha têvhêt nem vételezett. Meg kell fizetni az alapdijat akkor is, ha a tivhêszolaltaté a Tszt.
51. $ (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban szabalyozott jogaival élve a tivhêszolgaltatast felfigpesztette, tovAbb4 a szerz6dés megsziinéséig abban az esetben is, ha a tAvhêszolgéltaté a
szerz6dést a Tszt. 38. $ (7) bekezdése alapjan felmondta.

HG6dij
A hêdij a felhasznalé altal vételezett (felhasznélt) és mérés szerint meghatêrozott, egységnyi
hémennyiség (1 GJ) mindenkori dijtétele alapjin megallapitott érték.
A felhasznalt hêenergia dijanak elszAmoldsa és beszedése széimla alapjan havonta têrténik,
k6ézés szimlalé leolvasas Gtjan és a teljesitést kêvetëen.
Fizetési feltétel: Dijfizeté a szimldkat az azon feltintetett hatéridêig, t&rgyhénapban kêteles
kiegyenliteni. Késedelmes teljesités esetén a Szolgéltat6 a mindenkori jegybanki alapkamatot,
mint késedelmi kamatot jogosult felszAmitani. Nemfizetés esetén a fogyasztéi helyen a szolgaltatas felfiggeszthetê.

Potdij
A Felhasznélé vagy a Dijfizeté Vêrpalota v&ros Onkorményzata Képviselê-testiletének rendeletében meghatêrozott mértékd pétdijat kêteles fizetni, ha:
e alekêtêtt csticsteljesitményt folyamatosan 30 percnél hosszabb idétartamon keresztal
tullépi,
e aTszt.49.$ (2) bekezdésének c), d), $ és g) pontjaiban szabalyozott szerzédésszegést
valêsit meg.
Dijvisszatérités:
A tavh6szolgaltaté kêteles a felhasznalé, vagy dijfizetê részére a szerzédésben meghatêrozott alapdij — sztineteltetés idétartam4val arinyos részét — visszatériteni, ha felréhaté
magatartêsa folytên a tivhészolgéltatis megszinik, vagy azt a Tszt.40-41. $-okban foglaftakon talmen6en szinetelteti vagy korlêtozza.
14. Szerz6désszegés
a.)

Szerzédésszegés a taAvhészolgiltaté részérl:
Szerz6désszegést kêvet el a tavhészolgaltaté, ha

-

ah6energia szolgltatasta kêzszolgaltatêsi szerzédés szerinti idépontban nem kezdi
meg;
a hêenergidt nem a kêzszolgaltatêsi szerzédésben meghatêrozott, illetéleg nem a
téle elvêrhaté médon szolgaltatja;
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-

atavhé felhasznalé részére têrténé szolgaltatdsat nem hitelesitett mérêeszkéz hasznalataval végzi;
ativhêszolgaltatês elêre tervezheté munkak miatti sziineteltetésérêl a felhasznalêt
az. Gizletszabalyzatban vagy a szerzédésben elêirt m6don és idêben nem értesiti:
felr6haté magatartasa folytan a tavhészolgaltatês megszinik, vagy azt a Tszt. A4041 $-okban foglaltakon tilmenéen sziinetelteti vagy korlêtozza;
ativhoszolgaltatês felftiggesztése esetén a felfuiggesztési ok megszintetésére vonatkoz6 irisbeli értesitése kézhezvételét kéveté munkanapon a felhasznalê részére
a tAvhészolgaltatast nem kezdi meg.

-

b.) Szerz6désszegés a Felhasznald, Dijfizeté részér6l:
Szerz6désszegést kêvet el a Felhasznalo, illetéleg Dijfizeté, ha:
a szerz6désben meghatarozott hêteljesitményt tallépi:

-

a tivhé folyamatos és biztonsêgos szolgaltatasêt, illetéleg mas felhasznalê vagy
dijfizetê szerz6désszeri tavh6êvételezését zavarja vagy veszélyezteti
amêrbeszkézt vagy a mérbeszkêz hitelességét tanusité jelet vagy plombat megrongélja, eltdvolitja vagy — amennyiben a mér6eszkéz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a fogyaszté 4llandé bejutésa, illetve feligyelete biztositott — ezek
sérilését, iletve hianydt a tAvhészolgaltaténak nem jelenti be;
améêrbeszkéz befolydsoldsaval vagy megkerëilésével - ideërtve a mér6eszk6z vagy
annak hitelességét tanusité jel megrongaldsat és eltavolitisat is — têvhêt vételez;
atévhé dijat nem vagy nem a szerzédésben meghatêrozott idében fizeti meg;
akorlêtozésirendelkezéseknek nem tesz eleget;
atavhé vételezését nem a Tszt. 38. $ (2), (4), illetve (5) bekezdésében foglalt feltételekkel sziinteti meg.

-

-

c.) A kêzszolgdlfatasi szerz6édés megszegésének kêvetkezményei:
-

-

dijvisszatérités, illetêleg pétdijfizetés;
kêtbér;
kêrtérités;

csékkentett mértéki szolgaltatds;
tévh6szolgaltatas felfiggesztése;
kézszolgaltatêsi szerzédés felmondêsa.

A potdi] mértékét és a dijvisszatéritésre vonatkozé rendelkezéseket a tivhêszolgaltatasra vonatkozé Snkormanyzati dijrendelet tartalmazza.
A dijvisszatérités, a potdij és a kêtbér megfizetése nem mentesit az okozott kar megtéritése aldl.
15. A tivhészolgaltatis sziimeteltetése, korlêtozdsa

15.1

A Szolgéltaté jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonsdg veszélyeztetése, a
szolgaltatéi berendezés (izemzavara esetén, valamint mas médon el nem végezhetê
munkék elvégzéséhez a tAvh6szolgaltatast a sziikséges legkisebb felhasznaléi kêrben és
idétartamban szimeteltetni.

15.2

Az elêre tervezheté karbantartêsi, felujitisi munkat az év majus 16. napja és
szeptember 14. napja kêzétt kell elvégezni. A munkélatokr6l, azok megkezdésének és
vêrhaté befejezésének idépontjêrél a felek kêtelesek egymést nyolc (8) nappal korébban
irasban (Epiletekben kifuiggesztett hirdetményben, helyi médiéban) têjékoztatni. Eltéré
megallapod4s hiiny4ban a Szolgéltaté a munkat kêteles 8 napon belil befejezni.
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A vêratlan meghibésod4s miatt szikséges munkat a felek — egymas egyidejd irasbeli

értesitése mellett — a lehetê legrévidebb idên belil végzik el. A felek a munkalatok leheté legrêvidebb idén belali elvégzés érdekében minden télik elvrhaté egyëttmikêdést, informaci6t és segitséget megadnak egymdasnak.
153

A Szolgaltaté jogosult Vérpalota Vêros Onkorm4nyzaténak taAvhészolgaltatasrél sz6lé
rendeletében foglaltak szerint
e
orszAgos tizelêanyag-hidny miatti termeldskiesés esetén, vagy
e
kêrnyezetvédelmi érdekbêl
a szolgaltatêst korlêtozni.

15.4
15.5

A korlêtozas bevezetésérél és annak okairol a Szolgéltaté Vérpalota Véros OnkorményzZatêt k6teles tajékoztatni.
Korlêtozs esetén a Szolgaltaté kêteles a hirkézlé eszkézékên keresztil a Felhasznalékat tajékoztatni a korlêtozds szuikségességérêl és varhaté idétartamar6l.
A tavh6szolgaltatês korlêtozAséhoz a felhasznaléi korlêtozasi sorrendet V4rpalota v&ros
Onkorm4nyzatdnak tAvh6észolgéltatisrél sz6l6 rendelete tartalmazza, mely szerint Felhasznalé besorolésa:
esse
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A tAvhêé vételezését korlêtozé eszkêzdk, berendezések beszerzése, felszerelése, izemel-

tetése, karbantartasa és ellenbrzése, az ezekkel kapcsolatos kêltségek viselése a tévhêszolgaltaté kêtelessége. (Tszt. 17. $)
16. Az egyedi kêzszolgaltatasi szerzédés médositaAsa
Jelen szerz6dés médositêsat bérmely fél a têrgyévet megelézé évben szeptember 15-ig kez-

deményezhet. Szolgaltaté altal készitett médositott szerzédés tervezetet Felhasznalé a kézhezvételt6él szaAmitott 15 napon belil visszakiildi.
Amennyiben a szerz6dés érvényességi ideje alatt a tavhêszolgéltatêsi tevékenység jogi szabalyoz4sa, illetéleg az &r alkalmaz4s jogszabalyi feltételei megvaltoznak, a szerzédés valtozssal
érintett részei helyébe az uj jogszabaly rendelkezései lépnek.
17. Szerz6dés hatalya, megsziintetése
17.1. Ezen

szerz6dés
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17.2. A hatêrozott idêtartamu egyedi kêzszolgéltatêsi szerzédést csak rendkivili felmonddssal (sulyos szerzédésszegés), illetve kêzés megegyezéssel lehet felmondani.
17.3. A hatérozatlan idétartamu szerz6dést felek az év szeptember 30. napjêra 6 (hat) hênapi
felmondési idével mondhatjak fel a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak betartasval.
17.4. Szerz6dé felek k6z6s megegyezéssel a szerzédést bérmikor megszintethetik.
17.5. A miszaki feltételeket a felmondds elfogadsêval egy idében allapitja meg a Szolgdltato.

17.6. A kézszolgaltatêsi szerz6dés felmondasêt irisban kell kêzélni. A kézszolgaltatasi szerZ6désnek a taAvh6szolgaltaté ltal a Tszt. 49. $ (2) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatêrozott szerz6désszegésen alapulé felmondasa esetén a taAvh6szolgaltaté értesiti a felhasznalot, a dijfizetêt és a taAvhêvel ellêtott ingatlan tulajdonosêt.
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17.7. A szerz6dés felmondasa és a szerzédés médositAsa esetén a Felhasznélé vagy Dijfizetê
dijfizetési kêtelezettsége abban az idépontban sziinik meg, amikor a Felhasznélé a jogszabalyi feltételeket teljesitette, a tivhé barmilyen médon valé igénybevételét megszintette, tovabba épiletrész levaldsa esetén a hêdij szétosztasêra vonatkoz6an a szerz6dés
médositisa megtêrtént.

18. Ugyfélszolgalat

Ugyfélszolgalati helyek, iigyfëlfogadasi idék
A vêrpalotai

és inotai fatéma

vonatkozasaban

a diszpécserszole4lat

elérhetésége:

Telefon: 436 88/479-018 (naponta 0 — 24 6rdig)
E-mail: vezenylo@vpkozuzem
hu
Telephely cime: 8100 Vêrpalota, Hétvezér u. 6.
Ugyfélszolgslati iroda:
- Cime: Vêrpalotai Kézszolgéltaté Nonprofit Kft. Varpalota, Fehérvari At 7.
- Ugyfëlszolgélat telefonszAma: 436 88/592-113, 88/592-114
- Ugyfdlfogadas:
Hétf6, kedd, csiitêrték, péntek: 7:00 — 15:00 éraig
Szerda: 7:00 — 19:00 6rêig
Pénztar:
Nyitva tartds:
Telefonszam:

Hétfé, kedd, csitêrtêk, péntek: 6:00 — 14:00 6rêig
Szerda: 6:00 — 19:00 6raig
436 88/479-017

19. Vegyes rendelkezések
19.1 Uzemzavar esetén intézkedésre jogosult:
e Szolgaltaté részérol: teriletileg illetékes uigyeleti szolgalat (Tel.: 88/479-019)
e Felhasznélê részérOL
ee ee ee ee ER ER Ee ee ee RR ee ee ee ee ek dd
19.2 Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. dltalêinos rendelkezései az irêinyadok.
20. A kêzszolgaltatdisi szerzédésben nem szabalyozott kérdések, jogszabalyvaltozisok, tajékoztatas
E kézszolgaltatêsi szerzédésben hasznalt fogalmi meghatdrozAsokra és a benne nem sza-

balyozott kérdésekben a TAvhêszolgaltaté Uzletszabélyzata, valamint az alabbi jogszabêlyok elêirdsai irinyadéak:
a.) tavh6szolgaltatasrél szélé 2005. évi XVIN. térvény,
b.) a tivhêszolgaltatisrol sz6lê têrvény végrehajtêsêrol szélé 157/2005. (VUL 15)
Korm. rendelet,
c.) Vêrpalota Vêros Onkorményzati Képviselê-testiletének 3/2015. (II. 24.) #nkormanyzati rendelete a taAvh6szolgaltatasrol,
d.) a têrsashAzakrol sz6lé 2003. évi COOOXIN. têrvény,
e.) alakasszévetkezetekrél szélé 2004. évi CXV. têrvény,

f)

a Polgdri Têrvénykênyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény.
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Amennyiben a szerz6dés érvényességének ideje alatt az elébbi a.) — f.) pontokban felsorolt
jogszabêlyok médosulnak, a Szolgéltaté jogosult a szerz6désben foglaltak helyett az uj
jogszabalyi rendelkezéseket alkalmazni.

Ezen szerzédés 2 példényban készilt, melybêél 1 példany a Felhasznalét, 1 példêny a Szolgaltat6t illet
meg.
Ezen szerzédés a csatolt 1. sz. melléklettel egyitt érvényes, melyet felek alAirasukkal lêttak el.
Vaêrpalota,
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1.

sz.melléklet

A Varpalotai Kézszolgaltaté Nonprofit KfL. és a
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Felhasznalé
EN

szAmu Egyedi Kézszolgaltatêsi Szerz6déséhez

Az elszAmolés alapjêt szolgélé hêmennyiségméré adatai:
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Hêteljesitmény igény meghatêrozasa:
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ese se

Belsé hêmérséklet:

ees ee C

Osszeslégtérfogat:

esse

Lek6tétt teljesitmény:

ees

Vaêrpalota, ...

“ees

“SC

In?

eke kW

ees ek ek ee ER ee ee ee ee ee ee

Ee EE ROER

RE

EO ER

AA RR ER ERA

Szolgaltaté

REM

RARR

RAAR O RE REED

EO

RO RR ERA AE RS ee

Felhasznalé
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25.8

8. sz. melléklet: Munkavillalasi feltételek az épiletek szekunder rendszerein végzendê beavatkozisoknal

Az épileten belali fitési rendszer a Tarsashaz/Lakassz6vetkezet osztatlan k676s tulajdona, annak tizemeltetése a tulajdonosi kézésség feladata, igy az azon végzendé munkakra megrendelést csak a T4rsashêz/Lakassz6vetkezet hivatalos fogyasztoi képviselêjét6l fogad el a tAvhêszolgaltaté. Az Grités-t6ltés megrendelését a tervezett munka megkezdése elétt minimum 2
munkanappal a tavhészolgaltaté részére el kell juttatni.
Fitési rendszer évi egyszeri dijmentes iiritése:
Az épuletek fitési rendszerein végzett munkak megkezdése elêtt azokat le kell iriteni. Az épuletben, a lak4sokban a felujitêsi munkak miatti Gritéseket majus 16. és augusztus 15. kêzëtt
tervezetten, az épileten belil elêre egyeztetett idépontban, maximum 2 hetes idêszakra szikséges elvégeztetni. A Szolgaltaté a Felhasznalé kéz6s képviselêjének kérésére évente egy alkalommal a szolgdltatési idészakon kivil (mêjus 16 — augusztus 15. kêzét) a fGtési rendszert
dijmentesen letiriti, illetve a munkalatok befejezését kêvetéen a rendszert feltolti.
Fitési rendszer dijkêteles iiritése:

A Szolgaltaté a 2 hetes dijmentes tritésen fell ezen szolgaltatst a felhasznal6i berendezések
meghibésod4sa, korszertisités elvégzése esetén az épuletrész Tulajdonosa (dijfizetê), vagy a
Felhasznalé képviselêjének kezdeményezésére a kézés képviselê engedélyével a kêvetkezë
feltételek mellett teljesiti:
e

maijus 16 - augusztus 15. kêz6tt a leirités — visszatéltés, valamint légtelenités koltsé-

get a Megrendel6/Dijfizeté a taAvhészolgéltato felé kételes a munka megrendelésekor
kiegyenliteni a www.vpkozuzem.hu honlapon kêzzétett, mindenkor érvényes dijak figyelembevételével. A munka megkezdésének feltétele a szaAmla kiegyenlitése, mely
tartalmazza a letrités — visszatêltés dijat, a légtelenités és a kiszallês kêltségét. A fitési
rendszer visszatêltésének augusztus 31-ig meg kell térténnie és a rendszer legfeljebb 7
napig lehet leiiritett allapotban.
e

augusztus 16 — oktéber 14. kêzêtt, valamint dprilis 16 — majus 15. kézêtt (rendelkezésre allési idében) a letirités — visszatéltés, valamint légtelenités kêltségét a Megrendel6/Dijfizeté a taAvh6szolgéltaté felé kêteles a munka megrendelésekor kiegyenliteni a www.vpkozuzem.hu honlapon kézzétett, mindenkor érvényes dijak figyelembevételével. A munka megkezdésének feltétele a szAmla kiegyenlitése, mely tartalmazza
a leirités — visszatoltés dijêt, a légtelenités és a kiszallas koltségét. A fatési rendszer
legfeljebb 24 6rat lehet letritett allapotban.

e

oktéber 15 - 4prilis 15. kêzêtt (fGtési idészakban) csak nagyon indokolt esetben, pld.
az Epilet fitési rendszerén bekévetkezett lyukadas esetén végzi el az Uiritést a tivhêszolgaltaté. A leiirités — visszatéltés, valamint légtelenités kêltségét a Megrendelé/Dijfizet6 a tAvhészolgaltaté felé kêteles a munka megrendelésekor kiegyenliteni a
WWwWw.vpkozuzem.hu honlapon kézzétett, mindenkor érvényes dijak figyelembevételdvel. A munka megkezdésének feltétele a szamla kiegyenlitése, mely tartalmazza a leGrités — visszatoltés dijat, a légtelenités és a kiszallas kêltségét. A fitési rendszer legfeljebb 6 6rat lehet leuritett allapotban.

Tlegalis leiirités:
Az Gritést tevékenység csak a Felhasznélé Képviselêjének vagy a kêzszolgaltatasi szerz6désben megjelêlt megbizottjanak irêasbeli engedélyével, a tavhêszolgaltaté vagy megbizottja altal
végezhetê.
Amennyiben a tévhészolgaltato illegalis letiritést tapasztal, (nem a tavhészolgéltaté vagy megbizottja altal tértént letirités) abban az esetben a tarsashaz felé kisziml4zza a fGtési szezonban
végzett leëirités — visszatéltés mindenkori dijanak a négyszeresét.

kreé.

VARPALOTAI KOZSZOLGALTATO NONPROFIT KET.
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Varpalota, Fehérvari ut 7.

Munka megrendelêlap
Fitési rendszer iritésének megrendeléséhez sziikséges adatok:
Trités cime:

Urités idépontja:
'Toltés idépontja:

Kéyji, ax aldbbiakban X-el jellie a Efvdut stoldltatdst!

1.

Fiitési rendszer iiritése fitési idészakon kivil (majus 16 - augusztus 15. kêzét)
Dijmentes irités: A Felhasznalê képviselêje évente egy alkalommal kérheti, maximum 14 napos
idészakra.
Dijkbteles isrités: A fitési rendszer szimlizott rités esetében legfeljebb 7 napig lehet leëritett
allapotban.

2.

Fiitésirendszer iritése rendelkezésre allsi idêben (Aprilis 16 — majus 15., augusztus 16 —
oktéber 14. kêz6t0
Dijkbteles irités: A fitési rendszer rendelkezésre 4ll4si idészak alatt legfeljebb 24 6rat lehet
leutitett allapotban.

3.

Fiitési rendszer iiritése fiitési idészakban (okt6ber 15 — Aprilis 15. kêzêtt)

Dijkdteles irités: A fitési rendszert csak nagyon indokolt esetben lehet leëriteni, pld. hibaelh4titas miatt. A fatési rendszer legfeljebb 6 6rit lehet leiiritett Allapotban.
A

fGtési rendszer

leëritésének

— visszatoltésének

és légtelenitésének

mindenkor

érvényes

dijai a

wWwW.vpkozuzem.hu honlapon metallhatêk.

Megrendelé szamlAzasi adatai
Név:

'Telefonszam:

Szimlazasi cim: (Ha eltér a FelhasznAl4si hely cimétéD):

Varpalota, 20... ÊV ee
ee ee sk ee HO sesse soflap

Megrendelêé alairésival tudomasul veszi, elfogadja a fentieket, és nyilatkozik, hogy a Megrendelêlap h4toldaldn szereplé ,,Fontos tudnivalok az Grités megrendeléséhez” c. tajékoztatét elolvasta. A Felhaszndlé

képviselêje al#irasival hozz4jarul a fenti szolgltatis megrendeléséhez. Alairisommal hozz4jarulok ahhoz,
hogy a fenti telefonszAmot a Varpalotai Kézszolgaltaté Kt. szolgAltatasaival 6sszefiggé kapcsolattartis
érdekében nyilvantartisiban rêgzitse.

Megrendelê (cégszera) alairisa

Felhasznalé Képviselêjének (cégszerë) alAirasa
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