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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Amely létrejött egyrészről a 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér. 1 

Nyilvántartási szám: (törzsszám) 726995 

KSH azonosító: 15726999-8411-321-07 

Adószám: 15726999-2-07 

Bankszámlaszám: 12023008-00153592-00100008 

IBAN szám: 1--1U31 1202 3008 0015 3647 0010 0001 

Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

Aláírásnál képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

mint a Székesfehérvár településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 

távhőellátásáért felelős szervezet — továbbiakban Önkormányzat 

másrészről a 

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó- és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. 

rövidített neve: SZÉPHÖ zrt. 

Székhely: 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1 

Cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001064 

KSH azonosító: 1 1 103413-3530-114-07 

Adószám: 11103413-2-07 

Bankszámlaszám: 11500092 11050353 00000000 

IBAN szám: HU51 1150 0092 1105 0353 0000 0000 

Számlavezető: Magyar Takarékbank 

Aláírásnál képviseli: Szauter Ákos vezérigazgató 

mint közszolgáltató - a továbbiakban Közszolgáltató 

— együtt Felek 

között a mai napon, és az alábbi feltételekkel: 

I. PREAMBULUM 

A Felek megállapítják, hogy 1992. december 22. napján 1993. január l. napjától kezdődő 

hatállyal Együttműködési szerződés jött létre az Önkormányzat és a Közszolgáltató, mint 

engedélyes között a táv-hőszolgáltatási tevékenység végzésére. 

A Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató 1993. január 1. napjától Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város jegyzője által kiadott, 110 633-2/2004. számú működési engedély alapján, illetve a 
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Magyar Energia Hivatal 623/2011 számú határozatával kiadott, majd a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal 2268/2014 számú határozatával módosított, és a Magyar Energia 

Hivatal 624/2011 számú határozatával kiadott, majd a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatal 2269/2014 számú határozatával módosított engedélyei alapján 

megszakítás nélkül jelenleg is, távhőszolgáltatási és távhőszolgáltatási célú távhőtermelői 

tevékenységet végez. 

Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató - az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával -, a 

közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtandó beruházási támogatás elnyerésére 

irányuló pályázatot nyújtott be a távhőszektor energetikai korszerűsítése, megújuló 

energiaforrások felhasználásának lehetőségével című KEOP-5.4.0./12-2015 (továbbiakban 

KEOP pályázat) pályázati konstrukcióban. 

A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság képviseletében, közreműködő 

szervezetként eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázatos Energetikai Projektek 

Végrehajtási Főosztálya K-2015-KEOP-5.4.0/12.-0081406/308 EMIR iktatószámú értesítése 

alapján a Közszolgáltató pályázata sikeres volt, a vonatkozó KEOP-5.4.0/12-2015-0023 

azonosítójú projekt Támogatási szerződése 2015. október 13-án hatályba lépett. 

A Közszolgáltató által a KEOP pályázatban elnyert, közszolgáltatásokkal járó ellentételezés és 

csekély összegű támogatás formájában igénybe vehető, működési támogatásának nem 

minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (továbbiakban vissza nem 

térítendő támogatás), melynek összege 295.415.317, - Ft, mely az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatások ellentételezése formájában 

nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-ai 2012/21/EU 

bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o) — a továbbiakban: Határozat alapján 

közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásnak minősül. 

Felek a nyertes KEOP pályázatban meghatározott beruházás közszolgáltatással járó 

ellentételezés formájában igénybe vehető támogatással történő megvalósítása érdekében 2015. 

november 30. napján közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) 

kötöttek, egyúttal tudomásul vették, hogy a támogatás feltétele az, hogy az önkormányzat és 

Közszolgáltató határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és legfeljebb 

10 naptári évre szóló időszakra a Határozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal 

közszolgáltatási szerződést kössenek. 

A Felek között létrejött Közszolgáltatási szerződés hatálya a szerződés 4.2. pontjában 

meghatározott időpontig, vagyis a KEOP pályázat szerinti projekt beruházási szakaszát lezáró 

zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig - előreláthatóan 2020. december 3 1-ig tart. 

A Felek rögzítik, hogy szerződésük megfelel a 2012/21/EU bizottsági határozat (az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról — HL L 7., 

2012.1.11.3-10.o.,a továbbiakban „Bizottsági Határozat”) előírásainak. 
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A Felek megállapítják, hogy a SZÉPHŐ Zrt. közszolgáltatási tevékenységét az 

Együttműködési szerződés és a Közszolgáltatási szerződés alapján látja el. 

A 2014-2020 programozási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) keretében lehetőség nyílik a távhőszolgáltatást végző vállalkozások 

részére a távhő rendszerek fejlesztéséhez, energiahatékonyságának javításához, megújuló 

energiaforrások felhasználásához, közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási 

kategóriában elnyerhető támogatási pályázatok benyújtására. Az eredményes pályázat 

feltétele, hogy az adott pályázat benyújtásakor a támogatást igénylő Közszolgáltatónak 

határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és legfeljebb 10 naptári 

évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő 

tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie. 

Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában 

nyújtandó beruházási támogatás elnyerésére irányuló pályázatot nyújtott be az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint 

konzorciumvezetővel, a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a 

„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, „KEHOP-.5.3.1-17” kódszámú felhívásra. 

A KEHOP pályázati feltételek teljesítése érdekében a Felek a Közszolgáltatási szerződés 

hatályát meg kívánják hosszabbítani, és annak hatályát ki kívánják terjeszteni a Király sori 

kapacitások kiváltása érdekében a 2014-2020 programozási időszakban a „Távhő-szektor 

energetikai korszerűsítése” című, „KEHOP-.5.3.1-17” kódszámú felhívásra benyújtott 

KEHOP pályázatból megvalósuló fejlesztésekre (továbbiakban: KEHOP pályázat). 

11. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

l . Felek a fentiek alapján a Közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják. 

a) A Közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak abban, 

hogy Közszolgáltató köteles legalább a KEOP pályázat és a 2014-2020 programozási 

időszakban benyújtott KEHOP pályázat keretében elnyert támogatással megvalósuló 

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

közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a projektek 

beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig (a 

továbbiakban: fenntartási időszak), előreláthatóan 2023. december 31. napjáig 

fenntartani. ” 

b) A Közszolgáltatási szerződés 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Jelen szerződés aláírásának napjával lép hatályba, és a Király sori kapacitások 

kiváltása érdekében a 2014-2020 programozási időszakban a „Távhő-szektor 

energetikai korszerűsítése” című, „KEHOP-.5.3.1-17” kódszámú felhívásra a 

Közszolgáltató, mint konzorciumi tag által benyújtott pályázat támogatási 
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szerződésében rögzített fenntartási időszak végéig, előreláthatólag 2023. december 

31. napjáig tart.” 

2. Felek a Közszolgáltatási szerződés hatályát a meglévő rendelkezések értelemszerű 

alkalmazása mellett kiterjesztik a Király sori kapacitások kiváltása érdekében a 2014-

2020 programozási időszakban a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, 

„KEHOP.5.3.1-17” kódszámú felhívásra benyújtott pályázatra, és az abból megvalósuló 

fejlesztésekre. 

111. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megkötéséhez Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 624/2017 (IX.8.) számú határozatával, a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkár VHTF/65059-1/2017-NFM iktatószámú 

levelével hozzájárult. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Jelen szerződésmódosítást — mely 6 egymással mindenben egyező, eredeti példányban 

készült, és 4 oldalon 3 fejezetből áll — Felek annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2017. szept. 22. 

Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat képvi- 

seletében: 
 

 
 

 

 

 

 

 

SZÉPHŐ Zrt. mint 

Közszolgáltató képviseletében: 

SzauterÁkos  

vezérigazgató 

Dr.  Cser-Palkovics  


