
Általános közüzem i szerződés

rnelyet egyrésnőla Komáromi rÁVrrÓ KFT 2900 Komarom, Csokonai u.2.,adőszám: 11l83855-2-11., mint

szolgá|tűó (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ), másrészről a

vqdal 'ó.b^c[c{

áddazonosító jele, személyi azonosító

száma) és vele együtt élő házastára

név, szül.hely, idő, anyja neve, levelezési lakcíme, személyi ig.száma, adóazonosító jele, személYi azonosító

szhna) mint fogyasztó (a továbbiakban: FOGYASZTO)

a FOGYASZTÓ
alatti épületének
melegvízzel való

5.

1. A SZQLGÁLTATÓ e szerződéssel arravállal kötelezettséget, hogy a bevezetőben meghatarozott

fogyasáói helyerr lévő csatlakozási pontnál meghatarozott trOtetlesitménnyel á1l a FOGYASZTÓ
rendelkezésére és olyan mennyiségű távhőt szoigáltat (ad áIFOGYASZTÓNaK;, amennyi szükséges a

fogyasztói helyen 1év9 Lőflités és használati melegvíz igényének kielégítéséhez.
rriiótt tOgerro sú, /Í4 G|b lm3, melegvíz:,mérés szerint.

bOm
hevű fogyasáói hely) távhővel éslvagy haszrrálati

ellátása 1 a következők szerint

A FOGYASZTÓ e szerződéssel a rendelkezésre álló hőteljesítrnény figyelembe vételével az 1, pont

szerinti szolgáltatás átvételére, a fogyasztói vezeté|dtálőzat és a felhasználó berendezések üzemképes

állapotbantartására és a 5.5. pont szerinti díjfizetésre vállal kötelezettséget.

Az űzemv itelle 1 kap cs o lato s rn e gállap o dás ok :

3.1. A mellékletben megjelölt című szolgáltatói hőközpont és a hőfogadó állomás a SZOLGALTATO
tulaj donában és üzemeltetésében van.

3.2. A FSGYASZTÓ lehetővé teszi, hogy a SZoLGÁLTATÓ munkavállalói a fogyasztói helyre

bejuthassanak, a höfogadó- állornást magában foglaló helyiséget térítés mentesen használják, A
SZQLGÁLTATÓ koteles a munkavállalói által kizarólagosan használt helyiségeket saját költségén

karbantartani, de a külső falak üvegkárainak viselésére nem kötelezhető. A SZOLGALTATO - a

FOGYASZTÓ kérésére _ a hőközpont üzemeltetésével a távhő frítési célú felhasanálását a fiitési

időszakon kívüli időszakban megkezdi, illetőleg a futési időszakon belül is leállítja és rijra indítja.

3.3. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb üzemviteli kérdésekben történő rnegállapodást a felek
j egyzőkönyvben rögzítik.

A szolgáItatás teljesítési (átadás-átvételi) helye a csatlakozási pont. A csatlakozási pont a fogyasztói
vezetéldtálőzatnak a hőfogadó állornás utáni első foelzárő szeielvényének a FOGYASZTÓ felé eső

pereme.

Mérés, elszámolás, díjfizetés

5.1. A szolgáltatott távhő elszámolása hőmennyiségmérés szerint töfténik.

- hőközponti mérés

- egyedi mérés (a fogyasáó fulajdonában lévő lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség
távhőellátását szolgáló fogyasáói vé2etél<hálózaton ellrelyezett hőmennyiségmérővel mérik)

5.2. Mérés szerinti elszámolás esetén a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatott távhö mennyiségét a
höközpontban és a hőfogadó állomáson méri, Mérés szeriati elszámolás esetén a szolgáltatott távhö

mennyisége épületrészenként is mérhető és elszámolható, ha a fogyasztó az épület valamennyi

* 
épületrészében a mérőműszernek és felszerelésének, valamint a fogyasztói berendezés szükséges

^

kötöttek
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átalakításanak költségét viseli. Amennyiben a távhővel ellátott épiiletnek, épüleb,észeknek tobb
tulajdonosa van, a mért fogyasztás díjának kiegyerrlítése a tulajdonosok egymással törtétrő

megállapodása szerint együttesen vagy épületrészenként külön is törlénhet.

, 5.3. Egyedi mérés esetén a lakóépületben és a vegyes cékahasznált épületberr Iévő lakások és

helyiségek használói áItalvételezett flitési céiú távhő rnennyiségének mérésére alkalrras
hómennyiségmérók felszerelése nem tartozka távhőszolgáltató kötelezettségei közé, azokat az
épület tulajdonosajogosult felszerelni, úgy hogy az épület valanrerrrryi lakásának, helyiségének
használója á7talvételezett távhő mennyisége kiilön-kiilön mérhető legyen, Az egyedi mérésre

. szolgáló hőmennyiségmérök karbantartása, cseréje, újrahitelesíttetése a lakóépület, illetőleg vegyes
cékahasznált épület tulajdonosának a kötelessége. A távhőszolgáltatő és a lakóépület, illetőleg a

vegyes cékahasznált épület tulajdonosa köteles egymást kölcsönösen tájékoztatni a mérőcseréről
annak érdekében, hogy atávhőszolgáltatás, illetőleg vételezés és annak elszámolása zavalmentes
legyen,

5.4, Aszolgáltatott távhő elszárnolásávaI, adijfizetéssel, valamintaszabályozatian vételezéssel
kapcsolatos szabályokat az önkormiányzat a dijalkalmazási feltételekben határozza meg.

5.5. Hőszolgáltatási díjak:
5.5. 1 , Alapdíj : állandó összeg, amely a fogyasáási hely csúcsigénye szerint kerül kiszámításra

5.5,2, Hődíj;a fogyasztói hőközpontban mért hőrnennyiség díja a fiitött légköbméter arányában

5.5.3. Melegviz alapdíj: az 7. poní szerirrti fűtött légköbnréter utáni díj (FVlíniév)

5 .5 ,4 . Melegvíz hődíj : A véte\ezelt melegvíz felfűtési díj a (Ft/m3)

5.6. A szolgáltatott hőenergia díjainak kiegyenlítése:

5,6.1. A SZOLGÁLTATÓ azévihőa\apdíj és melegvizalapdíj 1/12részétlravonta előre
szám7ázza

5.6.2. Hődíj utólag kerül elszámolásra a leolvasott hőmennyiség mérők fogyasúása alapján.

5.6-3. Aszámla kiegyeniítése történhet készpénzzel, vagy banki átutalással,

6. A szolgá7tatás szíjneteltetése:

6. 1 . Ha a szolgáltatói berendezés rendszeres karbantatlása, j avítása, felújítása aá irrdokolj a, a

távhöszolgáltató jogosult a távhőszolgáltatást a legkisebb fogyasztói körben, a legr övidebb
időtartarnb an szüneteltetni.

6,2. Az6.1. bekezdés szerinti munkákat - a rendkívüli rneglribasodás kijavításának kivételével - a
flítési időszakorr kívüli idószalóan kell elvégezrri, a fogyasztók legalább 8 nappal korábban történő
elözetes írásban fo glalt értes ítés ét követö en,

6.3. Az értesítési kötelezettség teljesítése esetén a felek a hőszolgáltatás szüneteltetéséből, illetőleg a
hővételezési szünetből eredő kár,uk megtérítését egymástól nern követelhetik.

7. A berendezések fenntartása, ellenőrzése:

7.1. A szolgáltatói berendezéseket a SZOLGÁLTATÓ, a fogyasztói bererrdezéseket a tulajdonosa tartja
fenn.

7.2. A FOGYASZTÓ a fogyasáói berendezésein a lrőteljesítmény igényt (hőfogyasaást) befolyásoló
átalakítási munkát csak a SZOLGÁLTATÓ hozzájarutásával végeáet,

7.3, A FOGYASZTÓ biáositja,hogy a fogyasáási helyen a SZOLGÁLTATÓ eilenőrzö személyzete a
FOGYASZTÓ berendezéseit bárrnikor - a FOGYASZTÓ rrregbízottjának jelenlétében -
ellenőrizhesse. Az ellenőrzés során tett rnegállapításolaól a felek bárrnelyikének kérésére közös
jegyzőkönyvet kell felvenni.

8, I(ártér,ítés,..a szolgáltatás felfliggesztése:

8.1. A szerzödésszegéssel okozott kár összegét a felek a polgárijog szabályai szerint egymásnak
megtérítik.

\_)
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8.2. Abban az esetben, ha a FOGYASZTÓ fizetési késedelembe esik, a SZOLGÁLTATÓ a
szolgáltatást a fizetési késedelem rrregsninéséig felfiiggesáheti,

9. Szerződésfelmondása:

9.1. Ha a felmondás, illetőleg az általános közüzemi szerződést megsziintető szerződés másképp nem
szól, az kiterjed mind a fiítési, mind ahasználatí melegvíz-szolgáltatás megszüntetésére.

9.2. Ha az átalány szerinti távhőszolgáltatást a lakás, helyiség új használója nern kívánja igénybe venni,
ahaszná|at megkezdése előtt a távhőszolgáltatással azonos komforlértékű höellátást kell
megvalósítania, és a lakásban, helyiségben levő, falon kívüli fogyasáói vezetékhálózatot el kell
szigetelnie. Az elvégzett mrrnkát köteles a SZOLGÁLTATÓNAK bejelenteni.

10. Egyéb megállapodások:

Ez a szerződé, 2O0ó eu l Ú ' y6 O4 nup:ától érvényes és hatálya lratározatlan ideig
tart. A szerződés melléklete tartalmazzaa SZOLGÁLTATÓ és FoGYASZTÓ adatait.

A SZOLGÁLTATÓ és a FOGYASZTÓ közötti jogviszonyr a vonatkozó további részletes szabályokat a
települési önkormányzat képviselő-testiilete rendele tben határ ozza meg.

A felek között nem szabályozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

I(omárom, /,O{Á. o.,,, r0 S, nt,C/ 'nup
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MELLEI{LET

.ttogyaszto szama:. lh 8a,

_ hóközponti mérés
- egyedi mérés,

átalány szerinti

Fogyasztói közösség megbízottjának neve és címe:

neve és címe:

Távhőszolgáltatás jeIIege:

érő típusa és száma:

Távhő szolgáItátás és vételezés lrezdete: "tOO t*.l, /O. O r
Banlri fizetés esetén, bank megnevezése, számlaszám:

Szükséges (vételezni kívánt) távhő teljesítménye: /-tLO,X KW
Mennyiségei 

-ar
l- Egyedi hőm ennyiségm érő leolvasásának időpontj a : min d en hónap 25-28.
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