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előteľjesztő: Fernezelyi Gergely DLA

ELóTERJEszTEs
a Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. június 17-i ülésére

Táľgy: Javaslat Teleki téľĺ piac e|ektľomos háůőzat fejlesztéséhez kapcsolódó szeľződés

módosításáľa

Előterjesĺő: Fenrezelyi Gergely ügyosztályvezető, Varosfejlesztési és főépítészi Ügyosztály
Készítette: Turóczi Tímea, Annus Viktor iľodavezető, Vaľosfejlesztési Iroda
A napiľendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A döntés elfogadásáho z egyszeru szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 4 db

Tĺsztelt Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

1. Előzmények

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság az I580120II. (x. f6.) számú batározatéyal elfogadta

Rév8 Zrt-vel kötendő, a Teleki téri piac építési eĺgedé|yezési terveinek és kiviteli terveinek

elkészítéséľe vonatkozó megbízási szerződést. Rév8 Zrt. szerződés szerint 2011. december 31-ig

elkészítette a tervdokumentációkat. Az ttj Teleki téń piac építése 2013. április 17. napjan

megkezdődött, tekintette| arta, hogy a Képviselőtestület a 83120Í3, (III.13') számu hatźlrozatában

döntött a ,'Vállalkozási szerzodés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira'' táÍgw közbeszerzési

eljárásban a nyertes ajánlattevóľől.

A Teleki téĺi piac elektromos ĺáľammal történő el|źlttsthoz szükséges az elektromos hálózat fejlesztése.

Az új energia igény e||źttásźůloz sztikséges a jelenlegi közcélú hźiőzat fejlesztése az a|ábbiak szerint: 1

kV-os kábel fektetése és csatlakozó szekľény létesítése. 
^7612011. 

(xII.21.) NFM rendelet értelében

a csatlakozási pontig az E|osztői engedélyes tulajdonába kerülő kozcéIí villamos héiőzatra

csatlakozásért a rendszerhasználótól csatlakozási díj kérhető, amely az igénybevett teljesítménnyel és

a létesítés költségével arányos. Fenti rendelet szerint az E|osztói engedélyes tulajdonába kerĹilő új

bźiőzatlétesítéseazELM|JHá|őzatiKft .feladata.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az I078l20I2. (DĹ05.) számúhatáĺozatźlban döntött a:ĺól,

hogy a Telekí ténpiachoz kapcsolódó elektromos héiőzat fejlesztéséhezŻ 008 332Ft (nettó 1 929 600

Ft + 78 732PtÁfa; összegetmegfizetazBLM,ĺi.ÉMĺszgarczati Szolgáltató Kft. részére.

Az egyeztetések során azoĺbanmegá||apitttsra kerĹilt, hogy az eredetileg kiáltított ajánlaton azELMIJ.
Élvĺĺsz Há|őzati Szolgáltató Kft. tévesen tÍintette feĺ az Á'fa méltékét, ezért a megállapodĺís és a

fizetendő összeg módosításáróldöntött a Képviselő testtilet a 1'2912013. (rV. 03.) határozatáyal, mely

szęrint a Teleki tén piachoz kapcsolódó elektromos hźiőzat fejlesĺéshez 2.450592 Ft (nettó

I.929.600 Ft + 52}.gg2 Ft ÁFA) összeget ťtzet meg az ELMŰ-Évĺĺszljrerczaú Szo|gźÄtató Kft.

részére. 20 1 3. április 30 -án amegállapodás aláíľásra került.

n. Indokolás

Az ę|ózóekben hivatkozott határozatokban foglaltak módosítása sz[ikséges, tekintettel arra, hogy az

ismételt egyeztetések soľán pontosításra kerĹilt az e|he|yezendő hźiőzati kapcsolószelr'rény helye,

melynek soľán megállapítást nyert, hogy a csatlakozási pont az eredeti|eg meghatározott helyszíntől

eltéľően, rövidebb kábel létesítése mellett, jóval kedvezőbb helyen is kiépíthető. (1. sz. melléklet)
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III. Tényállás

Az eredetileg megállapított 195 m kábel létesítése helyett 85 m kábel létesítése szükséges. Mindezekre

tekintettel taľtalmi és így összegbeli kĹilönbség került megá||apítźtsra, ezért a díjfizetésre vonatkozóan

a HLM-49O8l3l2}I2.hlvatkozási szttmű , f0I3. április 30-rán megkötött megállapodás módosítása

szĹikséges az a|ábbiak szerint:

Eľedeti fizetęĺdő csatlakozási díj :

Megnevezés Mennyiség Meruryiségi egység Egységár Összeg nettó

KIF alapdíj 81 A 3 600 291' 600

KIF kábellétesítési díj I95 m 8 400 1 638 000

Csatlakozási díj összesen 1929 600

Fizetendő Afa 520 992

Fizetendő csatlakozási díj f 450 59f

Módosított fizetęndő csatlakozási díj :

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Egységár osszeg nettó

KIF alapdíj 81 A 3 600 291 600

KIF kábel létesítési díj 85 m 8 400 7I4 000

Csatlakozási díj összesen 1 005 600

Fizetendő Áfa 27I 5I2
Fizetendó csatlakozási díj 1f77 ||2
A módosítás a megállapodás egyéb pontjait nem érinti. A fentiek szerint módosított HLM-
4g)8l4l2ol2 hivatkozási számű Hźiőzat Létesítési Megállapodás 3 eredeti példanyát az ELMÚ.
EMÁSZ Htiőzati Szo|gáItatő Kft. 2013. május 29-i ke|tezésű levele mellékleteként megktildte

onkormányzatunk részér ę.

Az EBo .....'.l2OI2. iktatószámú levelében köz|i (2. a. sz. melléklet), hogy a HLM-4908l4l20I2

hivatkozási szźlmu megállapodást (2. b. sz. melléklet) módosítja - a tervezés stádiumában

bekĺivetkezett nyomvonal hossz csölĺJ<enés miatt _melynek a|apján a megállapodás hatályát vesziti,

helyébe a HLM-4908l4l20I2 hivatkozási számu megállapodas lép.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a korábbiakban kötött megállapodás alapjan kiťrzetés még

nem történt.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A Bizottság határozata a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködési SzabäIyzatráról szóló

25l20I3. N,27) <inkormányzati rendelet 4. melléklet, a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

đöntési hatasköľ 1.1.3. pontján alapul.

V. A döntés pénzügyĺ hatása

A fedezet a 11605 Teleki téri piac előirźnyzatźtn biztosított. A Bizottság hatttrozata a Képviselő-

testĺilet és Szęrvęi Szervezeti és MÍĺködési Szabéiyzatárő| szőlő 25l20I3. N.27.) <inkormányzati

rendelet 4. melléklet a Yérosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dontési hatáskör 1.1.3. pontjan

alapul.

Fentiek alapján kéľem az alábbihatttrozati javaslat elfogadását.
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Hatátozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diĺnt' hogy

1. a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektľomos háIőzat fejlesztéshez 1277 112 Ft (nettó

1 oo5 600 Ft + 27I5I2 Ft Ár,t) összeget 2 részletben - 1. részlet I2I'7II,- Ft,2. részlęt

I.I4ł.4OI,- Ft megfizet az BrvĺU-ÉM ĺszĺla\őzati Szolgáltató Kft. részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. június 17.

2. a határozat 1. pontja alapjan felkéri a polgármestert a bovítéshez kapcso|őđő, az előterjesztés

2.b. szźtmí mellékletét képezo, HLM.4908l4l20I2 hlvatkozási számű Hźiőzat Létesítési

Me gállapod ás a|áir ásár a'

Felelős: polgármester

Határiđő: amegállapodás aláírásának2UI3.június 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és FőépítésziIJgyosztźiy
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataakózzététel módjára: honlapon

Budapest, 2013. junius I 3.
Fernezelyi Gergely DLA

ügyosztályvezető

rÉszÍrpľĺe: VÁRospplĺ-ESZTÉSI IRoo,ł' K(*\- o
_ \.lJ^r, \uJ

LpÍRrn.: TunÖczITÍMEA' ANNUS VIKToR 
l

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZoLÁS : . . .?:V' . .. .:. . l l .{ .i. .{.-.= TĹ|^JV, L- r,,uL

ALIEGYąI 2013 JÚN 
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Budapest Főváros Vll|.keľület Józsefu áros
onkormányzat

Annus Viktor

í082 BudapestVl|l. ker'
Baross u.63-67.

2đ.. a*i.e\\ô!.\ei

Lázi Káro|y

kapcsolattartl

ELMŰ Há|óZatiKft.
1132 Budapest, Váci Út72-74.

Tel.: 238-3138 Fax: 238-3128

|ktatoszám: EBoo24s8\&\2o12
Ügyszám\Sep:600848990 \4908

Tisztelt Budapest Főváľos V|||. kerület Józsefváros
onkormányzat !

Táľgy: Szerződés módosítás megküldése a|áĺrásra

Melléke|ten megkĹi|djük a 1086 Budapest V|||. ker., Te|eki téľ 351f3t11 hrsz cĺm a|atti ingat|an vi|lamos

energia e||átásářa voĺratkozl HLM-49o.8/4/2012 sz. szerződés-tervezetunket cégszerĺÍ a|áírásunkka| el|átva.

Elfogadás esetén kérjĹik, hogy 2 pé|dányt postafordu|táva|' igénybeje|ento cégszerÚ a|áÍrásával e||átva

címiinkre visszaküldeni szíveskedjenek|

A HLM4908l4t2o12 sz. szerződés módosítja a HLM-4908t3ĺ2o12 sz. szerződést a tervezés stádiumában

bekÔvetkezett nyomvonal hossz csÖkkenés miatt.

Ezen levé| a HLM4908/4l2o12sz. szeződés mellékletét képezi.

Mel|éklet: 3 pld. HLM49o8l4l2o12 szezodés tervezet

Budapest 2013.05.29

Üdvozlettel:

EtMu Háĺozati Kft.
Beľułlázásj osztály
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ELMťĺ HáIozati Kft, a'k. 
^*ľ..\tęJŁĄę--+

1. Szeľződő felek adatai

. Ĺo.-s,zrQl..t,!-,IGEp"É.t..]Y,.t.$:AD.AT4i....'...l.;......' .ll:"l.".ll.l;;''':.'l.;t:rrr";i;

E|osztói engedéIyes neve: euruÚ Há|ózatiKft.
Címe: 1132 Budapest. Václ út72-74.

Hálózat Létesítési Megállapodás

''...'.' 
. . :.:,

lqénybeieIentő neve: Budapest Főváľos V|I|.kerü let Józsefváros
Címe: 1082 BudapestVI||. ker., Baľoss u.63.67.
Adószáma/céo ieqvzék száma: 157357',,5-2421

Statisztikai azonosító száma : 157s5715-8411-321-01
Kapcsolattartó személy neve: Annus Viktor
Kapcsolattańó e.mall címe: a n n usv@iozsefvaros. h u

Telefonszám: ł59-2271 |Te|efax:
Számlavezető pénzintézet neve : Magyarországi Vol ksba nk Zrt.
Pénzintézeti számlaszáma : 1 4í 00309.1 021 3909.07000006

2. Aszerződés tárgya
Az E|osztói engedé|yes vá||alja, hogy a szerzodésben megnevezett fe|használási he|yen az |génybeje|ento
áltaI meghatározott rendeIkezésre á|lT te|jesítmény biztosÍtásának elofe|téteIeit az a|ábbi pontokban
rész|etezett mŰszaki és gazdasági feltételek me||ett megteremti.
Je|en szerzodés keretében az Elosztói Engedélyes az |génybeje|ento á|ta| a 4. pontban megje|o|t
fe|haszná|ási he|yen a vételezésre Vagy betáp|á|ásra igénye|t rende|kezésre á|ló te|jesítmény
igénybevéte|éhez szÜkséges hállzatfej|esztést e|végzi az |génybejelentó á|tal Írásban e|fogadott MGT-
49}&na1zhivatkozási számú (EBo 02488\02\2012 iktatószámon megkü|dött) műszaki - gazdasági
tájékoztatóban (MGT) |eírt mĹĺszakitarta|ommalaz 5. pontban lévó díj eľ|enében az a|ábbiak szerint:
110 fm .ĺ kV-os kábel fektetése, csat|akozi szekrény létesítése

3. A fejlesztés megva|ósításának határideje
Az Elosztói engedélyes a rendelkezésre ál|ás feltételeinek megteremtését 2013.11.20.ig válla|ia az
alábbi feltéte|ek teljesülése esetén :

a jogerós hatosági engedé|yek ĺegkésóbb 2013.10.1B-ig az Eĺosztoi engedétyes rendelkezésére
ál|nak és.
lgénybeje|entő az 5, pontban írt összeget az ott írt ütemezés szerint megfizette és,

a megfe|elo minoségű és biztonságos munkavégzéshez szÜkséges munkaterü|etet 2013.10.1B-ig az
Elosztoi engedélyes részére átadta.

4. A csatlakozás je|lemzői

Felhaszná|ási hely megnevezése: 108ô Budapest V|ll. ker,, Te|eki tér 35123111 hrsz

Kapcsolattańó személy neve: LáziKáro|v |Telefonsz.: l23B.3í38
KapcsoIattartó E.mai| : karoly.lazi@elmu.hu |Faxszám: |238-3128
Kapcsolattarto címe: 1393 Budapest Pf.511.
Számlavezető pénzintézet neve: BNP PAR!BAS Magyaľországi Fióktelepe
Pénzintézeti szám laszáma : í 31 00007.02506380-00653480
Céqieqvzék száma: 01-09-874142
Adószáma: 13804983-2-44

Statisztikai azonosító száma : 3513

-1-



ELrffia HáIőzat,i Kft,

A csATLAKozÁsl PoNT(oK) noAľRt ''

A csat|akozási pontok száma

1

Kiindu|ásipont: 8095/í 0 transzformátor állomás

Csatlakozási pont / TuIajdoni határ:
KtzcélÚ há|lzatĺ e|osztiszekrényben a biztosítócsoport
rendszerhaszná|ó fe|o|ĺ kapcsai

Há|ózati |eágazó pont / ellátó vezeték: fogyasztási cím alatt létesítendő kábe|csat|akozó szekrény

Csatlakozó vezeték típusa : KlF elosztoi tu|ajdonú kábeles csatlakozó
A méľőváltók tulajdonosa: Rendszerhaszná|i
Vételezési taľifa: K|F |Frekvencĺa: | 50 Hz

A vi||amosenergia-igény részletezése:

CsP Eneroiaiqénv meqnev' db Fesz. Tarĺfa Fázis TeIiesítmény Mód Rendszh./Beruh.

1 egyéb 1db 0,4 kv KIF 3f. 220+220+220 A üzemi.l Rendszerhasz.

I _meglévcĺ te|jesĺtmény 1db 0,4 kv KIF 3f. -193+-193+-193 A üzemi.I Rendszerhasz,

5. Díjfizetés
Fizetendo Csat|akozási Díi:

* KłF tarifa esetén csatlakozási pontonként a 32 A kedvezmény rendszerhaszná|ói beje|entésné| érvényesítésre került.

A fizetendő díjak meghatározásáná| a rendszerhasználot megil|etó 76ĺ2011. (X|l'21') NFM rende|et szerintĺ
díjkedvezményeket figye|embe vettük és érvényesítésük a fent fe|tiintetett mennyiségekben megtörtént.

A díjfizetés ütemezése:

lgénybejelentonek a 7612011. (X||.21') NFM rende|et alapján számított csat|akozási díjat az a|ábbi
ütemezésben kell megfizetnie:

1. rész|et, 10y" .-127TĄFt, amely 2o13.06.20 napján esedékes
2. részlet | 1 149 401| Ft' amely 2013.08.19 napján esedékes és a kivitelezés

megkezdésének feltéte|e

A kivitelezés befejezését követoen az eset|egesen fe|merü|ő külonbözet az e|számo|ást követő 15. napon
esedékes. Amennyiben az elszámolás eredményeképpen az |génybejelentonek fizetési kotelezettsége
ke|etkezne' annak igazolt megfizetése a felhaszná|ásĺ he|y bekapcso|ásának fe|tétele.

|génybeje|entónek a fenti Ütemezés szerint ke|l a csat|akozási díjat az E|osztoi engedé|yes BNP PARIBAs
Magyarországi Fiókte|epe 13100007-025063B0-00653480 számÚ bankszám|ájára átuta|ássaI Vagy
készpénzátuta|ási megbízássa| megfizetnie, az E|osztóiengedé|yes további kü|Ön értesÍtése nélkuĺ'

Je|en szerzodés szerinti fĺzetésĺ kote|ezettség akkor minősüI teljesítettnek, amikor az |génybeje|ento á|ta|
Íizetendo osszeg jováírásra keriiI az E|osztóiengedé|yes fenti bankszám|Ąán.

K|F kábel |étesítési díi
csatlakozási díj összesen, Ft
Flzetendő ÁFł, rt
Flzetendő csatlakozás díj összesen, Ft

{ 005 600
271 512

1 277 112

Az átutalási meqbízáson kéritik feltiintetni ieIen szerződés számát!



ELMU HáIózati Í{ťt.

A kivite|ezés befejezését követően az E|osztii engedé|yes a kozvet|en elosztóhá|izati fej|esztésként

|étesített berendezések tény|eges mennyisége (és/vagy kiviteIezési értéke) alapján eIszámo|ást készít'

Amennyiben az e|számo|ás szerint az lgénybeje|ento áltaĺ fĺzetendo csat|akozási díj nagyobb, mint az

e|ozetesen megfizetett érték, akkor lgénybeje|ento kote|es a fennmaradó részt az eĺszámolás kézhezvéte|ét

követoen 15 ňapon belÜ| az e|osżtoi engedélyes á|tal megkü|dÖtt e|számo|ás a|apján megfizetni' Az
e|számo|ás során az Igénybeje|ntő terhére megállapított fizetési kötelezettség nem te|jesítése a B.2. pontban

írt kovetkezményeket vonja maga után'

Amennyiben az e|számo|ás szerint az |génybeje|entő által fizetendó csat|akozási díj a|acsonyabb, mĺnt az
e|őzeteśen megfizetett érték, akkor az E|osztii engedélyes a küĺonbozetet kamatmentesen, az elszámo|ásto|

számított 15 näpon belü| visszauta|ja és a visszautalando osszegrol jiváíró számlát á||Ít ki és kÜ|d meg

I génybejeIento részére.

Je|en megállapodás keretében a megfĺzetett csat|akozási díj fejében megvalo-sított há|ózatfej|esztést

szezŐdo telek e|fogadják az igénye|t teljesítménnyel arányos mértékĹlnek, amiből következöen újabb

energia igény kie|égítése kizári|ag továbbicsat|akozási díj megfizetéséve| |ehetséges.
Fentřek álaójan lglénybejelentő álta| megfizetett csatlakozási díj kizárrl. lg az |génybeje|entó álta| kért

teljesítmény 
-niztosĺtaśanak 

e||enértékét tarta|mazza, és semmi|yen o|yan további díje|emet nem tarta|maz,

ańely alapjan az |génybeje|entő a 76t2O11(x||'21.) NFM rende|et a|apján a késobb befĺzetett csat|akozási

d íjakbó| visszatérítésre tarthatna igényt.

E|osztii engedélyes a fizetendő kozcé|ű há|ozat |étesítési, és csat|akozo vezeték létesítési díj S%-nálkisebb
mértékŰ vattozašarot kĹl|ön értesítést nem kĹlld, az e|térés érvényesítése a kivite|ezés befejezését követo

e|számo|ásban torténik meg.

A számlázás álta|ános a|ape|vei

A fizetendo osszeget a jelen szezodés hatá|yba|épését (12' pont) kovetően a fenti idopontig az
Igénybejelentő kÖtelós az E|osztii engedé|yes 1. pontban megje|o|t bankszám|ájára megfizetni.

A megfizetett csat|akozási díjró| számlát a pénzügyi te|jesĺtést követően állít ki az E|osztói engedé|yes

ameĺyét a kiállítástó| számított 5 napon be|ü| kü|d meg az lgénybeje|entó álta| megadott leve|ezési címre.

A szám|a esedékességéve|, i||ető|eg a szám|a benyújtásának teljesítettségével kapcso|atos jogvitákban'

valamint a fizetési koielezettség késedelmes te|jesÍtése tekintetében a Ptk. szabályai értelemszerűen
irányadiak.

6. Felek iogai és kŁĺtelezettségei
6.1 lgénybejelentő kötelezettsége

|génybeje|entó vá|la|ja, hogy a vonatkozo rende|et alapján kikü|dött és á|ta|a e|fogadott műszaki-gazdasági
tájeŕoztäto szerinti cśat|at<óżási díjat az 5. pontban írt Ütemezésben, az ott szereplo idopontĺg megfizeti.

lgénybeje|entőnek a munka biztonságos és megfele|ő minoségben torténo elvégzéséhez szukséges
ňuni<ateru|etet a 0 pont (végleges terepszint) kijelo|éséve| a létesítés megkezdésének fe|tételéü| szabott

második fĺzetési utem időpońtjáig kell biztosítania. Amennyiben az |génybejelentő a munkaterü|etet a 3'
pontban írt határidőig nem tudjá biztosítani, arrl| a munka megkezdésének feltéte|éü| szabott fizetési

hatá1dr lejártáig írášban koteĺes értesÍteni az EIosztÓi engedélyest. Az időpont módosításárlI jelen

szezodés írásbe|i módosításában kell megá||apodni'

-3-ń'
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6.2 lgénybejelentő joga

|génybejeĺentő a csat|akozási dĺj 5' pont szerinti megfizetéséve| jogot szerez az á|ta|a igénye|t rende|kezésre
á|ló teljesítmény igénybevételére a csat|akozási pont kiépítését követoen.

Az ĺgénybeje|ento á|ta| az igénybejelentés során megadott csat|akozási pontok esetén a csat|akozási
pontokig a csat|akozó vezetékek tervezését Társaságunk je|en szerződés a|apján elvégzi. A kiépítés
azonban csak abban az esetben ttrténik meg' ha az lgénybeje|entő a fogyasztási méróhe|yet kia|akította.
Amennyiben a közcé|ú há|ozat létesítésekor a csat|akozT vezeték megépítésének nincsenek meg a
fe|téte|ei (csat|akozó vezetéket nincs hova bekotnĺ), akkor je|en szeződés egyéb fe|tételeinek mindkét fé|

álta|i te|jesítését kovetoen a csat|akozó vezeték kiépítését az |génybeje|entonek ke|| kezdeményeznie az
Elosztii engedé|yes Ügyfé|szolgálati Irodáján.

lgénybejeĺento a csatlakozási pont kiépÍtése után, hatá|yos csat|akozási szerzodés birtokában jogosu|t
vi||amosenergia-vásár|ási és há|ózathasznáĺati szezodést kotni, ami a jogszerű vil|amosenergia-feIhaszná|ás
eIofeItétele.

6.3 Az Elosztói engedélyes köte|ezettségei

Az E|osztói engedé|yes jelen szerzodés szerĺnti hálózatfej|esztés megva|lsítására irányuló köte|ezettsége
csak akkor és csak o|yan mértékben á|| be, ami|yen mértékben az |génybeje|ento a fizetési és egyéb
szerzódéses kote|ezettségét te|jes ítette.

Az Elosztói engedé|yes kotelezettséget vál|aI arra, hogy há|ozatát és azok kiegészíto rendszereĺt o|yan
mértékben fejleszti, hogy az lgénybejelentő által kért teljesítmény a meghatározott fe|haszná|ási helyen és
idóben rende|kezésre á||jon, továbbá hogy az |génybeje|entő e há|lzatra az e|oírásoknak megfe|elően
csatlakozhasson.

A szeződés 3. pontjában vá||alt megva|Tsítási határido csak abban az esetben tartható, ha az
lgénybeje|entő je|en szerzidést 2013.06.1O-ig a|áírva visszajuttatja az E|osztói engedélyes részére.

Amennyiben a jogerős engedé|yekke| rende|kezo tervek szerint megkezdett kivite|ezés során az E|osztói
engedé|yesnek fe| nem róható ok miatt a csatlakozás kia|akÍtásának a jogerős engedé|yekke| rendelkező
tervek a|apján kalku|á|tvárható közcé|tl há|lzat létesítés és/vagycsat|akozi vezeték |étesítés díja a HLM 5.
pontja szerint fĺzetendő értéket 5%-ná| nagyobb mértékben meghaladja, E|osztói engedélyes errő| értesítést
ktl|d az |génybeje|ento részére. Amennyiben |génybeje|entó az értesítés kézhezvéte|étő| számított 15 napon
be|iil nem je|ez vissza, akkor E|osztTi engedé|yes azt e|fogadottnak tekinti.

6.4 p.a, Elosztói engedélyes joga

Amennyiben az lgénybeje|entő az 5' pontban megje|olt fizetési kote|ezettségének az ott megjeĺÖ|t határidoig
nem tesz e|eget, E|osztÓi engedé|yes az esedékességi határidő |ejártát követő 15 napon belu| fizetési
fe|szó|ĺtást kü|d.

Amennyiben lgénybeje|entő a fizetésife|szólĺtás e||enére az esedékességto| számított 30 napon be|tllfizetési
kÖte|ezettségét nem te|jesíti, Úgy E|osztói engedé|yes jogosult a szezodéstol e|á|lni.

pe. EĺosztTi engedélyes kizárólagos joga és köte|ezettsége a te|jesítéshez sztjkséges munka
megszervezése, a kivite|ezéssel kapcso|atban utasítások adása. Az E|osztoi engedé|yes a te|jesítéshez
jogosult harmadik szemé|yt ĺgénybe venni'

E|osztói engedé|yes a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ő minóségben történő e|végzéséhez
szükséges munkaterulet hiánya miatt a te|jesítést megtagadhatja. A nem megfele|o munkaterület hiánya
mĺattĺ te|jesítés megtagadás esetén lgénybejelentő koteles értesíteni E|osztii engedélyest a megfelelo
munkaterü|et rendelkezésre á|lásárT|.
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7 . A szerződés módosĺtása

Amennyiben e szezodésben rögzített csat|akozási pontot, a rende|kezésre á||ó teljesítményt vagy a
rendelkezésre á|lás fe|téte|eit lgénybeje|ento midosítani kívánja' Úgy jelen szerződés írásbeli modosítása
szl.lkséges a fe|ek kÖzos megegyezéséve|.

Amennyĺben a jogerős engedé|yekke| rende|kezo tervek a|apján az E|osztli engedé|yesnek fe| nem rihati
ok miatt a csat|akozás kia|akításának a jogeros engedélyekke| rende|kezo tervek a|apján ka|kulált várható
kÖzcélú há|Tzat |étesítés és/vagy csat|akozi vezeték létesítés díja az HLM 5' pontja szerint fizetendő értéket
5%-ná| nagyobb mértékben megha|adja, a Fe|ek je|en megállapodást mrdosítják a fizetendó osszeg és a
fizetési ütemek tekintetében.

Abban az esetben, ha az lgénybeje|ento az Elosztói engedé|yes elózo bekezdésben írt midosítási
kezdeményezésére 15 napon be|Ü| írásban nem vá|aszol, Elosztóiengedé|yes jogosu|t a szeződéstoĺ e|á||ni.

Szerzodo fe|ek a szeľzödést kozos megegyezésse| írásban bármikor módosíthatják.

7,1 Aszerződés megszűnése és megsziintetése

A szezodést az |génybeje|entő 30 napos fe|mondásĺ ĺdovel bármikor írásban felmondhatja, i||etve a
szezodést fe|ek közos megegyezésse| bármikor megszÜntethetik.

A szerződés megszűnésének időpontjáig fe|merü|t kö|tségekke| a Fe|ek kote|esek egymás fe|é elszámo|ni.

Amennyiben az Elosztli engedé|yes a teljesĺtéséhez szÜkséges hatósági engedé|yt nem kapja meg és
emiatt a teljesítés meghiúsu|, úgy je|en szerzodés hatá|yát veszti, és az E|osztói engedélyes az
Igénybeje|entő álta| az 5. pontban megfizetett osszeget kamatmentesen, a |ehetet|enĹi|és ĺdőpontjáig
ÍelmerÜlt kÖ|tségeket (p|d. tervezés, adategyeztetés ko|tségei) |evonva visszafĺzetni kote|es. Ha a
szezodésben vá||a|t kotelezettséget az E|osztói engedélyes a hatisági engedé|yek rendeĺkezésre ál|ásának
hiánya miatt (amely neki fel nem ľihatÓ okra visszavezethetoen ktvetezett be) nem tudja te|jesíteni, úgy az
Igénybeje|ento a szerzodésse| kapcso|atos ko|tségeit és kárát maga vise|i.

Amennyiben az |génybejelentonek fe|róhati okbo| a te|jesítés meghiÚsu|, úgy a jelen szezodés hatályát
veszti, és az e|osztói engedé|yes az Igénybeje|entő á|tal az 5. pontban megfizetett osszeget kamatmentesen,
a |ehetet|enÜ|és idopontjáig felmeru|t kt|tségeket (p|. tervezés, adategyeztetés ko|tségei) |evonva,
visszafizetni köte|es. Amennyĺben a szerződésben vá||a|t kote|ezettséget az |génybeje|ento neki fe| nem
rohato ok miatt nem tudja te|jesíteni, Úgy az a szeződésse| kapcso|atos ko|tségeit és kárát maga viseli.

Amennyiben EIosztói engedé|yes a megfe|elő munkaterü|et hĺánya, vagy késedelmes átadása miatt tagadta
meg a teljesítés megkezdését, és a megtagadástll számított 30 napon belü| lgénybeje|ento nem éńesíti
arrl|' hogy a terÜ|et a munka megkezdésére aIka|mas, Eĺosztói engedé|yes jogosu|t a szezŐdéstő| e|á||ni, és
kárának megtérítését követeln i.

Je|en szerzodést fe|ek kozos megegyezéssel bármikor megszÜntethetik, de a megszűnés időpontjáig
eĺvégzett te|jesítésekke| e| ke|| számolniuk.

Amennyiben a kivite|ezés megkezdésének feltéte|eĺ az lgénybeje|entőnek fe|rohatóan, vagy az Elosztii
engedé|yes mĹikodési körén kívü| á|ló okbó| nem te|jesÜ|nének, az E|osztli engedé|yes a rende|kezésre á|lás
feltételeinek megteremtését a jogerős vezetékjogi engedé|y rendelkezésre ál|ása esetén je|en szezodés
módosításában írt idopontra vá||alja.
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8. Szeľződésszegés és iogkövetkezményei
8.1 Szerződésszegés az E|osztói engedélyes ľészéről

Az E|osztói engedé|yes szeződésszegést kovet e|, amennyiben neki feĺrThatóan nem va|ósítja meg a
hálTzatfejlesztést a 4. pontban szerep|ő műszaki tarta|omma| a 3. pontban írt határidore.

Az E|osztli engedéĺyest nem terhelĺ fe|e|őség a számára fe| nem rlható okokbó| eset|egesen bekÖvetkező
határĺdő cstjszások, így killönosen:

. Szezodés aláírásának csúszása, amennyiben az Igénybeje|entinek fe|rÓhatian következik be,

. Az 5. pontban írt fizetési kote|ezettség késedeĺmes te|jesĺtése,

. A munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ő minőségben torténi e|végzéséhez Szükséges
munkateľü|et hiánya miatti csúszás,
. HatTsági engedélyezési eljárás e|húzTdása,
. A SzÜkséges jogerős engedé|yekke| rende|kezo kivitelĺ tervdokumentáció hiánya'

8,2 Szenődésszegés az l génybeje|entő r észérő|

Az Igénybejelento szezódésszegést kovet e|

. ha a csat|akozási dĺjfizetési kÖte|ezettségének nem, Vagy késve tesz e|eget,

. ha a munka biztonságos megkezdéséhez szükséges megfe|e|ő munkaterüĺetet az Elosztói
engedélyesnek a szükséges munkavégzésrô| szi|l értesĺtésében megadott határidőig nem biztosítja,
. ha a je|en szezodésben fog|a|t egyéb kötelezettségeit az ott |eírt határidőig nem te|jesítĺ.

|génybejelentő késedelmes fizetés esetén a mindenkori Ptk. szerinti késede|mi kamatot kote|es megfĺzetni
az E|osztli engedé|yes részére.

Az lgénybejelentő tudomásu| veszĺ, hogy az 5. pontban írt fizetési határidok eĺmu|asztása a te|jesítés
csÚszá.sát vonja maga után. Amennyiben a késede|em a 30 napot megha|adja, az Elosztli engedé|yes
jogosu|t jelen szeződéstő| elálIni.

Abban az esetben, ha az |génybeje|ento az 5. pontban ĺrt elszámo|ás eredményeként terhére je|entkező
fizetési kotelezettség az e|számolási értesÍto levé|ben szerep|ő határidőig nem fiżetĺ meg, Úgy áz E|osztli
engedélyes a fe|haszĺrálási he|y bekapcsolását a fizetésĺ kÖtelezettség te|jesĺtéseig ňegřágadja, és a
késede|mes fizetés után késede|mĺ kamatot számít fe|.

9. Kártérítés, kárfelszám Ítás
A fe|ek a szeződésszegésse| okozott, igazo|t kárt kote|esek a másik fé|nek megtéríteni.

A felek kártérítési fe|e|őssége fe|rlhatóság esetén á|l Íenn, azaz mentesü| a szeződésszegő féla fe|e|ősség
a|i|, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerÜ|ése, ĺ|letve a hibát|an te|jesítés érdekében rigý jaft e|, ahogy aź
az adott he|yzetben á|ta|ában elvárható vo|t. Nem ke|| a szeződésszegi fé|nek megtéríťeni a karnak áżt a
részét, ame|y abbó| származott, hogy a másik fé| a kár e|hárítása, illetoleg csökkentéle érdekében nem Úgy
járt el, ahogy az adott he|yzetben á|talában elvárható.

Ugyancsak mentesü|nek a fe|ek, amennyiben akár az egyik fé|nek sem felroható kÜ|ső e|háríthatatlan ok,
91ci|'3tal9m (vís major) kovetkeztében mertj|t fe|, és ame|ynek károsíti hatása emberi erőveĺ objektíve nem
hárítható e| (p|.: természetĺ katasztrlfák' vagy emberi cse|ekmény: háború, terrorcselekmény).
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10' Vitás kérdések rendezése
A jelen Szerzódésbő| eredő vitás kérdéseket a Fe|ek elso sorban tárgya|ásos úton, egyeztetéssel pribá|ják

reńdezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű idon be|Ü| nem Vezet eredményre, a Felek bármelyike jogosu|t

bĺrósághoz fordulni

1 1. Egyéb rende|kezések

A feIek kote|esek egyÜttműkodni je|en szerződés cé|jainak megvalósĺtása érdekében'

Az Igénybeje|ento e|fogadja, hogy az Elosztoi engedé|yes, vagy megbízottja a teljesÍtéshez szukséges
esetben és mértékbenä |genybějelento ingat|anára be|épjen, ott a teljesĺtéshez szükséges munkálatokat

végezzen. A |génybejelento 1óleń szerzodés aláírásával be|eegyezését adja ahhoz, hogy ingat|anán az
E|đsztói engeoetyós úezetékjôgot, haszná|ati jogot térĺtésmentesen |étesítsen, il|etve gyakoroljon a jelen

szerzodés tět;esĺiesenez szükséges méńékben és ezaz ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerÜ|jon.

Az Elosztoi engedélyes iIletve meghatalmazottai a Igénybejelentő ingat|anára a kozcé|ú há|ózati e|emek

üzemeltetése és karbantartása cé|jábo| be|éphetnek és azt használhatják, azza| a fe|téte|lel, hogy ezze| a

tárgyĺ ingat|anon megva|osu|i létesítmények műkodését a fe|tét|enül szÜkséges mértéket megha|adó módon
nem akadá|yozzák.

A jelen szezodés keretében bĺztosított forrásbó| megva|ósu|o minden eszkÖz, mint a közcélú e|osztó há|őzat

része te|jes egiészében az E|osztói engedélyes tu|ajdonát képezi, azon a lgénybejelento semmilyen
tu|ajdonosi jogosu|tságot nem szerez,

A szerzodő fe|ek rogzĺtik, hogy a vis major idejével a szerzodés te|jesÍtésének határideje automatikusan
meghosszabbodik.

Az Elosztói engedélyes az |génybeje|ento szemé|yes adatait az információs onrende|kezési jogril és az
informácioszabadságro| szó|ó 2011. évi CXĺ|, torvény rendelkezéseinek megfe|elően, a VET-ben és az
Elosztoi Üzletszabá|yzatban rész|etezett módon kezeli.

12. Zárő rendelkezések

A szerződésben foglaltakat szerzodo fe|ek, e|olvasás és érte|mezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt e|fogadják és aláírásukkaI megerosítik.

Je|en szezodésben nem szabályozott kérdésekben a vi|lamos energiárol szólo 2007. évi LXXXVI. torvény
(VET)' a Magyar Koztársaság Po|gári torvénykÖnyvériĺ szó|o,l959. évi lV' torvény (Ptk.)' a VET
végrehajtására kiadott 273t2007, (X.19.) Korm' rende|et, a közcé|ú vĺ|lamos há|ozatĺa csatlakozás pénzugyĺ
és mĹlszaki fe|tételeiro| szo|o 7612011. (x||,21') NFM rendelet előírásai' az E||átási Szabá|yzatok és az
Elosztói engedé|yes Üz|etszabá|yzahában fogla|tak az irányadóak.

Je|en szerzodés a felek aláírásáva|, az a|áírás napján jÖn |étre.

A szezodés hatálya a mindkét fé| á|ta| a|áírt' szerzodésnek az E|osztli engedéIyes á|ta| tÖrténo átvéte|e
idopontjában á|| be.

Kelt: Bud Kelt:

műszaki irányító
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