határozati javaslat 1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Amely létrejött egyrészről,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
törzsszám 735584
KSH stat.számjel: 15735588-841 1-321-09
Adószám: 15735588-2-09
Bankszámlaszám: 11738008-15461009
Számlavezető: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Képviseli: Dr. Papp László polgármester
mint a Debrecen településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásáért felelős
szervezet — továbbiakban Önkormányzat —
másrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
(Rövid neve: DH Zrt.)
Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000482
KSH azonosító: 23506088-3530-1 14-09
Adószám: 23506088-2-09
Bankszámlaszám: 11738008-20226433-00000000
Számlavezető: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Képviseli: Csonka Tibor vezérigazgató,
mint közszolgáltató — továbbiakban Közszolgáltató —
együtt Felek között alulírott napon, és az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
1. A Felek megállapítják, hogy 2013. október 28. napján Közszolgáltatási Szerződést kötöttek
egymással távhőszolgáltatási közszolgáltatás ellátására a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretén belül a KEOP-2012-5.4.0. ”Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló
energiaforrások felhasználásával” című pályázat kapcsán, amely szerződést egy alkalommal, 2015.
október 29-én közös megegyezéssel módosították (a továbbiakban: Alapszerződés).
2. A Felek megállapítják továbbá, hogy Közszolgáltató konzorciumi tagként 2017. évben pályázatot
nyújtott be KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra, mely
pályázatot az annak elbírálására jogosult szerv KEHOP-5.3.1/17-2017-00026 azonosítószámmal
nyilvántartásba vett. A Felek a projekt megvalósítására vonatkozóan közszolgáltatási szerződés
megkötésére kötelezettek, melynek akként tesznek eleget, hogy az Alapszerződést a jelen okiratban
foglaltaknak megfelelően módosítják.

II. MÓDOSÍTÁS
3. Az Alapszerződés I. ELŐZMÉNYEK a következő bekezdéssel egészül ki:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Közszolgáltató konzorciumi tagként beruházási támogatás
elnyerésére irányuló pályázatot nyújtott be 2017. évben a KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor
energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra.”
4. Az Alapszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A szerződés tárgya
Jelen szerződéssel a Felek a Közszolgáltató által az Előzményekben hivatkozott, valamint a
további hazai és Európai Uniós pályázatokon (a továbbiakban együttesen: Pályázat) elnyert, a
távhőszolgáltatási közszolgáltatáshoz igénybe vehető támogatáshoz kapcsolódóan a
közszolgáltatás ellátásának a Határozat követelményeinek megfelelő feltételeit rögzítik.”
5. Az Alapszerződés 2.2. pont negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közszolgáltató kijelenti, hogy az érintett Pályázati felhívások által meghatározott, a
közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtható támogatásra vonatkozó
legfontosabb szabályoknak megfelel.”
6. Az Alapszerződés 2.3. pont negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a Pályázati támogatással megvalósuló beruházásokat
saját nevében és javára végzi, és a beruházás eredményeként létrejövő eszközöket saját
könyveiben aktiválja.”
7. Az Alapszerződés 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak abban, hogy a
Közszolgáltató köteles a Pályázat keretében elnyert támogatással megvalósuló beruházással
érintett, és a működési engedélyben meghatározott ellátási területen a közszolgáltatást a
Pályázati felhívásban meghatározott minimális fenntartási időszak végéig a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetni és fenntartani.
8. Az Alapszerződés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A Pályázaton elnyert közszolgáltatással
ellenőrzésének és felülvizsgálatának feltételei

járó ellentételezés

kiszámításának,

7.1. A Pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés kiszámítása:
Felek rögzítik, hogy a Pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés formájában
megítélt beruházási támogatás kiszámítására a Határozat, valamint a vonatkozó Pályázati
felhívásban rögzítettek szerint kerül sor.
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató részére a közszolgáltatással járó ellentételezésként az
állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában
megítélt kedvezmény (támogatás) összes éves összege, a jelen támogatási konstrukcióban
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nyújtott támogatás éves összegével együtt sem éri el a 15 millió euró összeget.
Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás mellett, a –
jelen szerződés 1. számú mellékletét képező – cégkivonata szerinti tevékenységeket is folytatja
Közszolgáltató kijelenti, hogy a Határozatnak történő megfelelés érdekében a közszolgáltatás
költségeit és ráfordításait az egyéb tevékenységek költségeitől és ráfordításaitól elkülönítetten,
a közszolgáltatással és az egyéb tevékenységekkel is összefüggő költségeket és ráfordításokat
pedig a számviteli politikájában meghatározott költségfelosztás szabályai szerint, a
közszolgáltatásra, eső mértékben vette figyelembe.
Közszolgáltató amennyiben a közszolgáltatáson kívül eső tevékenységet is végez, köteles belső
számvitelében elkülöníteni a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó és a megosztással
érintett eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat. Minden eszközt és forrást,
bevételt és ráfordítást a számviteli törvény szerint meghatározott számviteli politikában
rögzített, egységes és következetes számviteli elszámolás alapján tart nyilván olyan módon,
hogy az egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének módszere
egyértelműen megállapítható legyen.
Közszolgáltató a figyelembe vehető költségek körében, a pályázat keretében tervezett
beruházás teljes bekerülési költségét figyelembe vette, az ésszerű nyereséget a pályázati
felhívásban meghatározottak szerint, a közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített
6 %-os mérték alatt állapította meg oly módon, hogy figyelembe veszi a Határozat 5. cikkében
foglaltakat is.
Közszolgáltató a költségek fedezetéül az alábbi bevételeket vette figyelembe:
-

a közszolgáltatásból származó teljes bevételt.

A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem
haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett
bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket,
akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és
bevételek elkülönítésének paramétereivel
együtt.
A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen
költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem
adható ellentételezés.
7.2. A Pályázaton elnyert támogatással megvalósított
költségmegtakarítás felhasználása, és annak ellenőrzése

beruházásokból

származó

a) A pályázati konstrukció keretében elnyert támogatással megvalósított beruházásokból
származó, a Közszolgáltatónál jelentkező, egyéb, a projektet terhelő költségekkel
csökkentett nettó megtakarítást, a Közszolgáltató köteles a lakossági távhőszolgáltatási
díjat terhelő költségek megállapításánál csökkentő tényezőként figyelembe venni. E
kötelezettségéről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény VII.
fejezetében előírtak szerinti ár-megállapítási eljárásban a Közszolgáltató köteles a
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, illetve az Önkormányzatot
tájékoztatni. A ténylegesen elért megtakarítás kiszámítására a Pályázatban és az ahhoz
kapcsolódó útmutatóban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
b) Közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés
jóváhagyásától számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának változásairól a
Pályázati konstrukció szerinti illetékes Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatni.
A tájékoztatás kötelező melléklete a támogatással megvalósult beruházásokból
származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó kötelezettség teljesítéséről
szóló, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott igazolás.
7.3. A Közszolgáltató számviteli politikájában rögzített költségfelosztási elvek módosítása
Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási időszak alatt, a pályázat
benyújtásához alkalmazott, és számviteli politikájában rögzített költségfelosztási elveket
csak az Önkormányzat és a Pályázati konstrukció szerint illetékes Közreműködő Szervezet
előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítja.
7.4. A Közszolgáltató gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága
a) Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen szerződéssel
vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és finanszírozható
legyen.
b) A közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb tevékenységből származó veszteséges
gazdálkodásért Közszolgáltató teljes körű helytállással tartozik, a keletkezett veszteség
a közszolgáltatás díját nem terhelheti.
c) Közszolgáltató köteles minden évre vonatkozóan részletes üzleti tervet készíteni és
az Önkormányzat részére a tervezett elfogadás előtt 30 nappal véleményezésre
benyújtani.
d) A Közszolgáltató minden tárgyévet követő év május 30. napjáig köteles az előző évi
gazdálkodásáról részletes beszámolót készíteni, amely a számviteli törvényben előírtak
mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában és/vagy Önköltségszámítási
Szabályzatában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a
tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés általános
költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek eredményét.
e) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi
eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító
üzemeltetését és karbantartását elvégezni.
f) A Közszolgáltató köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító
létesítményekre, eszközökre, berendezésekre ésszerű vagyonbiztosítást kötni és
fenntartani.
g) A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett
káresemények esetén a Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján kifizetett
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kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására
felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen
helyreállítható.
h) A Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog,
óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés
vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy kötelezettségeinek biztosítása),
amely a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését veszélyezteti.
i) A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak
megfelelően köteles gazdálkodási adatainak közzétételére.
7.5. Értesítés
Közszolgáltató
tájékoztatni:

a

tudomásszerzést

követően

haladéktalanul

köteles

Önkormányzatot

- bármely olyan eseményről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti
közszolgáltatás teljesítését,
- a Közszolgáltató tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabályi előírások
lényeges változásairól,
- a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen szerződés
módosítását teszik szükségessé.”
9. Az Alapszerződés 8.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az esetleges túlkompenzáció ellenőrizhetősége
érdekében köteles a projekt fenntartási időszaka alatt évente, legkésőbb az üzleti évet követő év
június 15 napjáig a Pályázati konstrukcióc szerint illetékes Közreműködő Szervezet felé
elszámolni a közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel, költségekkel és
eredménnyel, az üzleti évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a vállalkozás legfőbb
szerve által jóváhagyott beszámoló benyújtásával. Az elszámolást tájékoztatás és ellenőrzés
céljából a Közszolgáltató egyidejűleg köteles az Önkormányzat részére is megküldeni.”
10. Az Alapszerződés 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.3. Túlkompenzáció visszafizetése
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet a fenntartási időszak alatt a
Pályázat eredményeként nyújtott ellentételezés kapcsán túlkompenzációt állapít meg,
Közszolgáltatót a megállapított túlkompenzáció erejéig a támogatás visszafizetésének
kötelezettsége terheli.
Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó
támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés
összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a
következő időszakra, és levonható az
arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan
elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”
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11. Az Alapszerződés 9.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3. Kötelezettségvállalás
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében eljárva nem hoz
olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert Pályázati támogatás célját, vagy
Közszolgáltató fenntartási időszak alatti kötelezettségeit veszélyezteti, vagy meghiúsítja.”
12. Az Alapszerződés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A szerződés módosítása
Felek csak akkor módosíthatják a jelen közszolgáltatási szerződést a fenntartási időszak alatt,
ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti és a
szerződés módosításához a Pályázati konstrukció szerint illetékes Közreműködő Szervezet
előzetesen, írásban hozzájárult.”
13. Az Alapszerződés 15.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.2. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a
jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató
felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, illetve a Pályázattal összefüggésben megkötött
támogatási szerződés teljesítését.”
14. Az Alapszerződés 20.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által
elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok,
a Határozat, a Tszt., a Kormányrendelet, a Ptk., továbbá az e törvények által felhívott
jogszabályok, az Mötv., az Áht., a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt
források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012.
(VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Pályázati konstrukcióra vonatkozó, a pályázati útmutatóban
meghatározott, jelen szerződésben nem nevesített egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.”
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
15. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.
17. Jelen okirat 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Közszolgáltatót, 3 példány az
Önkormányzatot illeti.
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18. Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták, az az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Debrecen, 2017. november

Debrecen, 2017. november

Önkormányzat képviseletében

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Papp László
polgármester

Csonka Tibor
vezérigazgató
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