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Megállapodás

MEGALLAPODAS
A jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejÖtt

o egyrészről a Váci Távhő Kft' mint megrendeló
o székhely:
o cégjegyzékszám:
o adÓszám:
o képviseli (név' beosztás):
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(a továbbiakban: Megrendelő)
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o másrészrol a Dalkia Energia Zrt. mint szolgáltatÓ
o székhely:
o cégjegyzékszám:
o képviseli (név, beosztás):
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1 1 17 Budapest' Budafoki Út 9'l-93.
01-'10-041986
Péterffy Attila és Varga Tamás igazgatÓsági

tagok

(a továbbiakban: SzoIgáltató)
kÖzÖtt (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott napon,

1.

A

Felek elozetesen rÖgzítik, hogy

Energetikai Kft. kÖzÖtt

o
.
.

2.

3.

Megrendelő és a SzolgáltatÓ jogelodje,

a KlPcALoR

1998' december 15' napján ,,HÓszolgáltatási Szerződés'' címmel hosszú távú szerzodés
jött létre (a továbbiakban: Hőszolgáltatási Szerződés);
1999' jÚnius 1. napján .,Üzemeltetési Szerződés''cÍmmel hosszú távÚ szerződés jött létre
(a továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés);
a Hőszolgáltatási SzerzŐdés és az Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban egyÜtt: Régi
Szerződések) vonatkozásában - több mÓdosítÓ, illetve kiegészítő megállapodás mellett 2012. szeptember 28. napján megállapodás jÖtt létre a díjak megállapításárÓl és a haszon
Felek közötti megosztásáról (a továbbiakban: Haszonmegosztási Megál!apodás).

Tekintettel arra, hogy a Régi Szerzodések alapján a Felek kÖzÖtt fennállÓ jogviszonyok
időtartama 20'l4. május 31. lejár, a Felek ezennel megállapodnak, hogy ezen idotartamot 2015'
június 30. napjáig (a gázév végéig)meghosszabbítják.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy 2015 januárjában tárgyalásokat kezdenek egymással a
Régi Szerződések alapján kÖzÖttÜk fennállÓ jogviszonyok további 1 évvel tÖrténó
meg

4.

a

azalábbi feltételek mellett:

hosszabbításának lehetőségéról'

A

Haszonmegosztási Megállapodás 3.'1. pontjában rÖgzÍtettek alapján a SzolgáltatÓ úgy
nyilatkozik, hogy a Megrendelő az általa lekötött gázteljesítmény meghatározásakor a Gázmotor
villamosenergta-termelésre esó teljesítményigényétis 0,- gnm'/Óra értékenVegye figyelembe.

Ehhez kapcsolÓdÓan a Felek rÖgzítik tehát, hogy a SzolgáltatÓ a Megrendeló által lekötött
gázteljesítmény keretei közÖtt teljesíti a kÖtelezettségeit, és a Megrendeló gázteljesítménylekÖtés után nem számít fel díjat a Szolgáltató felé.
Amennyiben a Megrendelo által lekÖtött gázteljesítmény keretei között a SzolgáltatÓ teljesÍtése
nem lehetsóges, Úgy a SzolgáltatÓ (a) megfizeti a teljesÍtmény-túllépésköltségeit a Megrendelo
felé, vagy (b) egyéb mÓdon gondoskod ik kÖtelezettségei teljesítéséról.
5.

A jelen Megállapodásban nem Vagy nem kielégítoenszabályozott kérdésekben a
TÖrvénykÖnyv vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓak.
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Megállapodás

6.

A Régi Szerződések, illetve azok
Haszonmegosztási Megállapodásnak
változatlanul hatályban maradnak.

mÓdosÍtásainak, kiegészítéseinekköztÜk a
Megállapodással nem érintett rendelkezései

_ jelen

A jelen Megállapodást a Felek _ elolvasás és értelmezés után
mindenben megegyezot Írták alá.
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mint szerzódéses akaratukkal

Budapest, 2014. május 29.
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