határozati javaslat 1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI 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: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
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: Csányi Jenő 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 (a
továbbiakban: Alapszerződés) 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.
A Felek az Alapszerződést két alkalommal, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 210/2015. (X.29.) határozata és 245/2017. (XI. 23.) határozata alapján módosították.
2. A Felek megállapítják továbbá, hogy Közszolgáltató konzorciumi tagként 2019. évben
„Debrecen, Szent Anna utcai és Monti ezredes utcai távhőkörzetek távhőrendszerének primer oldali
rekonstrukciója” címmel pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra, melyet az annak elbírálására jogosult szerv KEHOP-5.3.1/172019-00036 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 2019. évben „Debrecen, Szent Anna utcai és
Monti ezredes utcai távhőkörzetek távhőrendszerének primer oldali rekonstrukciója” címmel
pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” tárgyú
felhívásra, melyet az annak elbírálására jogosult szerv KEHOP-5.3.1/17-2019-00036
azonosítószámmal nyilvántartásba vett.”
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6. Jelen okirat 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Közszolgáltatót, 3 példány az
Önkormányzatot illeti.
7. Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták, az az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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