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Budapest Józsefvárosi onko rmányzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények

Az elmúlt években az önkoľmáĺyzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek
tekintetében a béľlők jelentős távhőszolgá|tatási díjhátľalékokat halmoztak fel. ,ł. ľuaapěstĺ
Távhőszolgá|tatő Zrt (továbbiakban Főtáv Zrt) ezen koveteléseket a DHK Hátralékke zeiő és
Pénzügyi S zo l gáltató Zrt-r e (további akban Jo go sult) engedmé ny ezte.

A Jogosult a Budapest VIII. kerület, Józsefvarosi onkormányzat (továbbiakban onkormányzat)
ľ:.aĺ hátralékos bérlői á|tat fe|haImozott kintlévőségek egy részét a tulajdonos Józsefuárosi
onkoľmányzatta| szemben kívánja ..érvényesíteni és kezdóm ényezte a pe.ek megindítását
megelőzóen egyezség megkĺitését az onkorm źnyzattal'

;'"r 'r' ,-,.-. , -. r.:-

lt,^
?CIĺĺJÚľ. 1ĺ. 16t.., l

2pĹl

Előteľjesztő: Kovács ottó; Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Aképviselő."*u,".

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefuaľosi onkormányzatí tulajdonában á1ló
lakások bérloi á|tal meg nem ťlzetett távflítés szo|gáItatási díjakéľt való helytállási
kotelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére - pereket měge|őző
egyezségkotésľe - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel.
A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásahoz minősít ett szavazattöbbség
sziikséges.

ElorÉszÍru,,*u,
KÉszÍľnľre: He.I.ÁszNÉ susr,ą. vĺÁnĺł szÁvvIrľll És HÁzplszłl,ĺoI-Ásl lRoołvpzpli
PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNypl-/Nplĺ lcÉNyeĺ, llezotĺs: Ł'-rt
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Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság véleményezi

Hum ánszolgáItatási Buottság véleményezi

Határ ozati j av as|aÍ. a bizottstĘ, száIrlźÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek
mestárwalźLsát.
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A Pesti Kozponti Kerületi Bíróságon és másodfokon, a Fováľosi Torvényszéken tobb peres és
nem peres eljfuás indult az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó lakások és nem |akás céIjtra
szolgáló helyiségek bérlői által meg nem fizetett frĺtésdíj tartozások megťlzetése iránt, amely
eljaľások az onkoľmányzat fizetési kötelezettségével zátu|tak. A bíľóság a törvényi
szabáIyozźtsra hivatkozott, mely szeľint az uĺ. Főtáv törvény, a 2005. évi XVIII. töľvény,
rendelkezései teljesen egyértelmúek a tekintetben, hogy az épületek, épĹiletľészek
tulajdonosainak áll fenrl ťĺzetési kötelezettségük elsődlegesen a távhőszolgáItatő felé. A Fotáv
töľvény koľábbi rendelkezése szerint az önkormányzat, mint tulajdonos' helytátlási
kĺjtelezettségge| tartozotr -, amennyiben együttes kérelmet nyújtottak be a lakás tényleges
haszná'|őjtwa|, azaz a béľlővel aFótźx Zrt-hęz - a távhődij megf,tzetésével kapcsolatosan' Ilyen
kéľe l em hiány áb an az onko rm ány zatnak állt fenn fizetési ko te l ezetts é ge.

A toĺvényt z)Iz.január 1. napjával módosították oly módon, hogy amennyiben a tulajdonos és a
tényleges haszná|ó ún' együttes kérelemmel foľdul aFotáv Zrt. fe|é, melyben megnevezik, hogy
ténylegesen ki a lakás, és egyúttal a távhő haszná|őja, abban az esetben a Fotáv első köľben a
használó ellen indítja meg aZ eljáľásokat díj-nemfizetés esetén. Amennyiben ęzen eljárások soľán
perelhető vagyont nem sikerült találni a bér|őveIlhaszná|őval szemben, abban az esetben az
onkoľmányzatokkezesként felelnek afe|ha|mozott és így már kamatokkal és egyéb kcĺltségekkel
megnövelt lartozás összegének eľej éíg.

A Polgári Tiiľvénykiinyvľől szóló 1959. évi IV. töľvény 274. s (1) szerint akezes mindaddig
megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelęzettől behajtható.

A távhőszolgáltatási díjtaftozások abban az esetben kerülnek a tulajdonos önkormányzat á|ta|
megfizetésre, ha (egyi.ittes kérelem esetén) a szo|gáItató hitett érdemlően ígazo|ta a szo\gá|tatási
díj bérlotől, hasznáIő r észér őI való behaj thatatlans ág tényét.

Az Önkormányzat éľdekeit az szo|gá|ja, hogy a fiitésdíj hátralékok a minimális összegľe
csökkenjenek, hogy intézkedéseivel minél koľábban megakadályozza a tartozások növekedését,
behajtását, illetve az,hogy mindez kevesebb jarulékos költséggel jarjon.

II. Indokolás

A Jogosult a követelésének behajtását _ egyezségi megállapodás hiányában - j9gi úton kívánja
érvényesíteni. A Jogosult hivatkozík a2013, május 2I. napjtn a Polgármester Urhoz írt levelére
mely szerint pereket mege|ozo egyezség hiányában, megközelítő|eg 2I millió forintkövetelést
kíván behajtani, amelynek nagysága nőhet a járulékos költségek felmeriilésével.

Perbeli egyezség esetén a járulékos költségek miatt a fenti költségnél magasabb költségek
jelenthetik az egyezségi alapot atőketartozás mellett. Amennyiben az onkormányzat megvárná,
hogy az ítéletek jogerőssé vá|janak, abban aZ esetben ezefi költségek nyilvĺínvalóan
emelkednének.

III. Tényállás

A Jogosult az e|járásban bevont követelésekľől készített kimutatásában 36lakossági fogyasńő
esetében 2013' június 18' napjáig 17 360 011 Ft ĺĺsszegű tőketartozźtst mutatott ki, amelyet a
20|3.06.18 napig felmerült 725 899,- Ft összegri kezelési koltség és 2952 856,- Ft összegű
kamat terhel, együttesen 21 038 766,- Ft osszeget tesz ki. (I. számu melléklet).

Nem ľészei a jelenlegi kimutatásnak a máľ korábban jogeľősen megítélt követelések (3. számil
melléklet) és nem taĺta|mazza azokat a ďijhátralékokat sem, amelyek folyamatban lévő ügyek,
valamint ahol a hátľalékok megfizetésére a bérlők a Jogosulttal külön ľészletfizetési
me gállapodást kötöttek . (2. számu melléklet).



A Jogosult azaz a DHK Zrt. |<ljelentette levélben, hogy a fenti ĺisszegről készített tételes
kimutatásban elévült követeléseket nem szeľepeltet.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése
A Távhőszo|gá|tatásľól szĺiló 2005. évi XVIII. ttĺľvény 44. s (3) bekezdése alapján a
Józsefuaľosi onkormĺínyzat tulajdonában álló ingatlanok fogyasńźtsi helyein a bérlők, lraszrralot
által felhalmozott távhőszolgá|tatási díjak megfizętésére a tulajdonos a20||.|f.31-ig fennálló
fiĺtésdíj taľtozások rendezésének vonatkozásźlban helytáIlási ktitelezettséggel tartozik (ha volt
egyĹittes kérelem), a 2012.0t.01. napját kłivetően keletkezett fiĺtés díjhátralékok esetében
soľtartó kezesként felel (ha van egyĹittes kérelem).

Az eddigi joggyakorlat a|apjén a bíróságok a jogszabźiyi hivatkozással minden ügyben aFőtáv
Zrt-nek, illetve a DHK Zrt-nek adtak igazat. A táĺgya|ásokon az önkormźnyzatot képviselő
ügyvédek annyit tudtak tenni, hogy töľekedtek a kamat, valamint a perköltségek elengedésére,
vagy jelentős mértékű csökkentéséte egyezség formájában, tekintettel arľa a tényre, hogy a
korábbi időszalaa vonatkozóan együttes kérelmek nem lettek alźirvaa lakások bérlőivel.

Peres eljaľások megindítása esetén a tőke követelés megťrzetésére kĺjtelezés mellett a felmerülő
további kciltségekkel is szĺímolni kell:

- kamattęrhek növekedése (a kifizetés napjáig kell a kamatot megÍizetni, amely összegét tękintve
minden naptaĺi felév teljes idejéľe a késedelemmel érintett naptári félévet megslőző uiolsó napon
érvényes j egybanki alapkamattal megegye ző mértékukésedelmi kamat)

- a lęľótt illeték, amely fizętési meghagyás esętében a peréľték 3oÁ-a, de legalább 5.000,- Ft,
peres eljárás ęsetén a perérték 6 %o-a, de legalább 10.000,- Ft, a törvény szerint meghatározott fix
közjegyzői díjak.

- továbbá a bíróság általmegítélt ügyvédi munkadíj.

A Képviselő-testtilet hatásköre a Magyaroľszág helyi önkormányzatakőI szóló CLXXXIX.
tĺirvény 41. $ (3)' (4) bekezdésén, valamint a |07. $-án alapul

v. Döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Abban az esetben, ha a kimutatott tartozásra a Jőzsefváľosi onkormtnyzat peren kívĺili
megállapodást kötne, úgy az onkoľmányzatnak nem keletkezik perkĺiltség-fizetési
kötelezettsége. A Jogosult igéný tart a 17 360 011 Ft összegú tőke megtérítésére és elengedi a
kamatot, valamint a kezelési költséget, amelyek együttes tlsszeg 3 678 755 Ft.
Az cjnkoľmźnyzat a mellékelt egyezségi megállapodás a|áírásáva| a 17 360 011 Ft-os osszegú az
önkormiányzati lakások fogyasztói á|tal felhalmozott fiĺtésdíj tartozźst kettő részlétben
töľlesztheti.

Az első rész|et8 537 046Ft, amelynek esedékessége

A második részlet 8 822 965 Ft, amelynek esedékességeZ}I4.június 20.

A döntéssęl a fęlhalmozot| hátra|ék rendęzése nem zźru| |e véglegesen, további intézkedések
szfüségesek a teljes hátralévő adósságállomźny növekedésének megakadźlyozásźra. A kialakult
gyakorlat szennt a bérlők k<jzvetleniil a Főtáv Zrt-nek fizetik a fiĺtésdíjakat, veltik állnak
szerzőďéses jogviszonyban. A hátralékok fe|ha|mozásĺĺĺól és összegéről utólag, a Jogosult által
kĹildött engedményezési nyilatk ozatbő| éľtesül csak az onkormányzat.

Mar folynak egyeztetések a Főtáv Zrt-ve|, hogy a jövőben tájékoztassa az ĺlnkormtnyzatot a
|ejźrt határidejű taľtozásokról, ezze| az önkormányzat intézkedési tervet dolgozhat ki a
hátralékok saját hatáskörben tcirténő beszedésére, így cs<jkkenthet(5 az adősságállomany ilyen
mértékű felhalmozása.



További intézkedések szfüségesek a teljes adósságállomany kimutatásiíra, a jelen
megállapodássa|alźlirásávalteljesíÍetttartozźlsbehajtásaľa.

vI. A dtintés céljao pénzügyi hatása

Az egyezségi megállapodás (4. szźlműmelléklet) megkötése biaosítja az önkormźnyzatnak,hogy
ne jelentkezzęnek a peres eljráľással jáľó többletterhek, további előnye, hogy nem kell megfizetni
a kamatokat és a perköltségeket. Ezzel a kiadások kis mértékben, de cs<jkkenthetők.

Jelenleg nincsenek arĺőI adataink, amelyből egyértelmtien megállapítható, hogy a fentieken kívül
mekkora összegú elmaradás mutatkozik.

Amennyiben a Jogosult tudomásiĺľa jutott hátľalékosok listáj át az önkoľmanyzat részéľe
rendszeresen megkĹildi az egyeztetés, ellenőrzés eređményeképpen részben megakadályozhatő a
tartozások ilyen méľtékii felhalm ozása.

Az egyezségi megállapodás aláirásával az ĺinkormźnyzat kötelezettséget vállal ana, hogy 2013.
jrinius 18. napja utźn a rész\etťĺzetésekből eredő (2. száĺrń melléklet) - nem teljesítés miatt
felmondott _ követelések esędékes hátralékźú az írásbeli értesítés kézhezvételétőI szźmitott 30
napon belül kiegyenlíti, ezzel részben elkerĹilhető a hátralékok n<jvekedésének üteme, de a
kĺiltségveté s sztlmára nem teľvezett kiadásokkal fog j árni.

A DHK Zrtfe|é fennálló követelések jogi képviseletét ellrátő dľ. Lóľrínth József Ügyvédi Iroda a
megállapodás megkötését javasolj a.

Az első részlet 8 537 046 Ft. ig esedékes, melynek fedezetétjavasoljuk a
11602 címen tewezett egyéb üzemeltetési költség e|őírźnyzatĺáľólbiztosítani.

A második rész|et 8 822 965 Ft, esedékessége 2014. junius 20., melynek fedezetének
bizto sításráh oz elozetes kötelezettségvállalás sziiksé ges 201 4. évr e.

A fentiek alapjarl kérem a Képviselő-testĹilet jóváhagyásźt,, hogy az egyezségi megállapodás a
Jogosulttal megkcitésľe kerülj ön.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. ) a DHK Hátralékkeze|ő és PénzĹigyi Szo|gáItatő Zrt-ve| egyezségi megállapodást köt
Józsefuĺírosi onkormĺínyzati|akások béľlői által felhalmozott, el nem évült fiĺtésdíj megfizetéséľe
tisszesen l7 360 011Ftösszegben.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: folyamatos

2.) a Képviselő-testĹilet felkéľi a Polgĺĺľmesteľen keresztiil a Kisfalu Kft _t, hogy kösse meg a
megállapodást a jelen előteľjesztés 4. mellékletében meghatározott feltételekkęl a DHK Zrt-vę|.
A Képviselő-testtilet egyúttal fęIhatalmazza a Kisfalu Kft ügyvezetőjét, hogy az onkormányzat
nevében fujaaIáamegá||apodást a DHK Zrt.vel'.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: folyamatos

3.) a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőját intézkedési terv készítésére,
az intézkedési teľv terjedjen ki a béľlők helyett megÍizetett frĺtésdíj hátralékok behď1tźsźra, a



felhalmozások lehetséges megelőzéséľe, a szo|gá|tatőva| való egytittműködésre, hogy a
tulajdonos helýállási kĺjtelezettségét közvetlenül a Főtáv Zrt felé teljesíthesse.

Felelős: polgarmester

Hataľidő: folyamatos

4,) az 1. pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a2013, évi költségvetésben a 11602
cím egyéb üzemeltetési költség e\óirányzata terhéľe 8 537 046 Ft-ot bizosít, és a 2OI4, évt
költségvetés terhére 8 822 965 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013'július 17.

5') felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2014. évi költségvetés tervezéséné|
vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: a2014. évi koltsésvetés tervezése

A döntés végľehajtását végző szeľvezeti
Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft .

Budapest, 2013'július 05'

egység: Józsefuárosi onkormányzat, Kisfalu
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MEGÁllAPooÁs

ame|y |étrejött egyrészről a
. DHK HÁrnnlÉrxezeĺő És PÉHzÜoyl SzolcÁlrnĺó Znr. (székhely: 1034 Budapest,

Szőĺő u. 38-40., cégjegyzékszám: 01-10-044425, adószám. 12519536-2-41,
képvise|i: De Rossi Éva az |gazgatóság E|nöke) mint jogosu|t (továbbiakban:
Jogosult)

másrészrő|

. Buołpesľ FŐvÁnos Vlll KeRÜlet, JozsepvÁnos|öNKoRuÁHyznr (székhe|y: 1082
Budapest, Baross utca 63-67.) nevében e|járó Kisfa|u Józsefuárosĺ
Vagyongazdá|kodó Kft. (székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u.2 adoszám:
10857119-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-265463 ) Képviseli Kovács ottó ügyvezető
igazgató) mint he|ytá||ásra kote|ezett (továbbiakban: Helytál!ásra Kötelezett),

továbbiakban egyÜtt: Felek _ kozött a mai napon, az a|ábbi fe|tételekke|:

L PneAMBULUM

A Budapesti Távhőszo|gáltatőzártköľűen Működő Részvénytársaság (székhe|y:11'ĺ6
Budapest, Kalotaszeg u. 3,1., cégjegyzékszám:01-10-042582, továbbiakban: Főtáv Zrt.)
lakossági távhőszo|gá|tatást nyújt Budapest terÜ|etén, ame|y szolgá|tatáséľ1 fizetendő
távhőszo|gáltatási-díjkövetelését a Főtáv Zĺt' és a Jogosu|t kozött létrejött
engedményezési szerzodés rende|kezései szerint - a Jogosultra átruházza.

A Fe|ek rögzítik, hogy a távhőszo|gá|tatásró| szó|ó 2005. évi XVll|. törvény (továbbiakban:
Tszt.) 44' s (3) bekezdésének jogviszonyra hatá|yos rende|kezései a|apján a Helytá|lásra
Kote|ezett tu|ajdonában |évo |akások (a továbbiakban: fogyasztási he|yek) esetében a
szo|gá|tatási díj _ bérlő vagy haszná|o á|tal történő - megfizetéséért a He|ytá|lásra
Kötelezett he|ytá| |ás i kote|ezettség geI tartozik'

Fe|ek megá||apítják, hogy a Helytá||ásra Koteleze|t a fenti köte|ezettségét ismeri, az ezze|
kapcsolatos teljes körĹĺ tájékoztatás birtokában nem vitatja, és tudomásuI veszi, hogy a
tu|ajdonában lévo fogyasztási he|yekre fenná||ó, Jogosu|tra engedményezett
távhoszolgá|tatási-díjkövete|éseket a Jogosult jogszerűen kívánja érvényesíteni vele
szemben.

A je|en Megá||apodás tárgyát képező e|számo|ási időszakra vonatkozó jogosu|ti
távhőszo|gá|tatási-d.ljkövete|és pontos tőkeösszegének meghatározása, továbbá az
érintett fogyasztási he|yek körének pontos és tételes behatárolása érdekében a Fe|ek
egyeztetéseket fo|ytattak. Az e|számo|ás fordu|ónapjaként a Felek 2013'június 18. napját
határozták meg.

A Fe|ek az egyeztetések eredményeképp, minden továbbijogi e|járás mege|őzése
érdekében a je|en Megá|lapodást kötik.
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1.

ll' MeoÁupooÁs

Felek megállapítják, hogy a Jogosu|tnak a He|ytá||ásra Köte|ezett tulajdonában á||ó

fogyasztási helyekre és a 20í3. iúnius í8. napjáig a Jogosu|tra engedményezett
távhődĺj-hátra|ék követe|ése - ide nem értve a jogi eljárás a|á vont illetve a bér|őkke|
kotott rész|etfizetési megá||apodásokba bevont követeléseket - osszesen
1 7. 360.01 1 Ft, azaz Tizen hótm i l l ió.háromszázhatvanezer.tizenegy forint osszeg Ĺĺ

tőke és annak 2013' június 18' napján fenná||ó 2.952'856 Ft kamata, va|amint
725'899 Ft keze|ési díja. A taĺtozás rész|etes kimutatását fogyasztási he|yekre
Iebontva a je|en megá||apodás í. számú melléklete taĺta|mazza.

A Felek megá||apítják, hogy jelen megál|apodás 1' számú me|lék|ete nem
taĺta|mazza azon fogyasztási he|yek hátra|ékait, me|yeknek tény|eges használói,
bér|ői, d,ljfizetői a Jogosu|tta| ľészletfizetési megállapodást kötöttek és a
megá||apodásban fog|a|takat Jogosult felé folyamatosan te|jesítik. Ezen, a je|en

Megállapodás aláírásának napján fo|yamatban lévő ügyekrő| készÜ|t |istát a je|en

Megállapodás e|váIaszthatat|an részét képező 2. számú me|lék|et taĺta|mazza'

Továbbá a Fe|ek azt is megállapítják, hogy je|en megá||apodás 1. számú me||ék|ete
nem tarta|mazza azon fogyasztási helyek hátra|ékait, me|yekné| folyamatban |évő
jogi e|járások vannak. A jogi eljárásokat tartalmazo 3. számú me||éklet szintén a
Megá| |apodás elválaszth atat|an részét képezi.

A He|ytá|lásra Kötelezett vá||alja, hogy 2013. június 18. napja után nemte|jesítés
miatt felmondásra kerÜ|t _ a 2. számú me||ék|etben szereplő _ rész|etfizetési
megállapodásokbó| eredő, egy összegben esedékessé vá|t hátralékot a Jogosu|t
á|ta| megktj|dött írásbe|i értesítés kézhezvéte|ét követő 30 napon belül kiegyen|íti a
Jogosult je|en Megá|lapodás 3' pontjában megjelolt bankszám|aszámára' A
Jogosu|t á|ta| kü|dendő értesítés tartalmára aje|en Megál|apodás 7. pontjában, míg
a számvite|i bizony|at kiállítására a jelen Megá||apodás 3. pontjában fog|a|t
követeImények irányadók.

Jogosu|t vá||a|ja és kije|enti, hogy a jelen Megá||apodás tárgyát képező fogyasztási
he|yekre az itt érintett e|számo|ási időszak vonatkozásában nem köt a 2, szám(l
me||ékletben megjelö|t részletfízetési megá||apodásokon felÜl újabb részletfizetési
megá||apodásokat a jelen Megá||apodás 3. pontjában megjelö|t fizetési határidő
|ejártáig, i||eto|eg teljesült fizetés esetén a határidő lejártát követően sem.

Fe|ek megá|lapodnak, hogy a je|en Megá||apodás keretében a Helytá|lásra
Köte|ezett az 1. pontban körülírt í7.360.0íí Ft, azaz Tizenhétmillió.
háromszázhaManezer.tizenegy forint tőketartozást, a Jogosu|t oTP Bankná|
vezetett íí795009.200í3578.00000000 számú bankszám|Ąára az a|ábbiak szerint
köteles megfizetni:

Első részlet összege: 8.537.046 Ft (melyet rész|etesen a 4' számú me||ék|et
tartalmaz)
E|ső részietfizetés esedékessége: W
Második rész|et osszege: 8.822.965 Ft (me|yet rész|etesen az 5. számú me||ék|et
tartalmaz)
Második tör|esztő rész|et esedékessége 2014. június 20.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

Az átuta|ássa| történő teljesítés napja a részösszeg Jogosult bankszám|áján torténo
jóváírásának a napja. Jogosu|t a te|jesítés napját koveto 5 munkanapon belÜ|
köteles a teljesített osszegro| számvite|ĺ bizonylatot kiál|ítani.

Fe|ek megá||apodása alapján Jogosu|t kije|enti, hogy az 1. pontban szerep|o dĺj- és
kamat megfizetéséľe nem tart igényt.

Amenny|ben He|ytá||ásra Kttelezett a 3. pontban meghatärozott tizetesi
köte|ezettségét e|mu|asztja, vagy határidőre nem teljeslti, az akkor fennálló tartozás
egy összegben esedékessé vá|ĺk, melyet a Helytál|ásra Köte|ezett a Jogosu|t
fe|hívását követő 15 napon be|ü| kote|es teljesíteni. Amennyiben ezt a He|ytál|ásra
Köte|ezett elmu|asztja úgy Jogosu|t azonnali beszedési megbízás a|ka|mazásáva|
é|het. Helytá||ásra Kote|ezett a késede|em minden napjára a Ptk. 301./A $ szerinti
késede|mi kamatot kote|es fizetnĺ.
Fe|ek rogzítik, hogy ebben az esetben, illetve amennyiben az azonna|i beszedési
megbízás útján történő behajtás eredményte|en, úgy Jogosu|t a je|en szerződésto|
e|á||, a megá||apodásban fog|a|tak érvényÜket vesztik.

Jogosu|t te|jes fe|e|osségge| szavato| azért, hogy a jelen Megá||apodás tárgyát
képező 1. számÚ mellék|etben megje|ölt követe|éseket a Főtáv Zń. mint eredeti
jogosu|t rá engedményezte.

Arra az esetre, ha a je|en Megá||apodás 1' számú me||ékletében meghatározott
fogyasztási he|yek vonatkozásában, a je|en Megá||apodásban érintett e|számo|ási
ĺdőszak tekintetében, a He|ytállásra Köte|ezettő| eltérő személy/ek részérő| befizetés
történik a Jogosu|thoz (vagy a ForÁv Zĺt.-hez, aki azt szerződésÜk szerint a
Jogosu|tnak tovább uta|ja), Jogosu|t a következő kote|ezettségeket vá||alja.

Jogosult minden naptári hónap 15. (tizenotödik) naptári napjáig áttekinti az
ún. tú|fizetésben |évő SZFSZ-egyenlegeket.

Amennyiben a je|en pont szerinti olyan egyen|egen, me|yre vonatkozóan
Helytá||ásra köte|ezett te|jesítésse| é|t va|ami|yen okbol tú|fizetés mutatkozik,
úgy Jogosu|t ennek okát fe|deríti.

Abban ez esetben, ha Jogosult megá||apítja, hogy a tu|fizetés oka az, hogy
He|ytá||ásra köte|ezettő| e|térő harmadik szemé|y - maga az adós, vagy
he|yette bárkĺ _ a he|ytá||t időszakra teljesítésse| élt, úgy errő| Helytál|ásra
kote|ezettet értesíti és a tú|fizetés összegét visszatéríti a Helytá|lásra
köte|ezett á|ta| megje|ö|t számú
bankszám|Ąára'

Amennyiben a He|ytá||ásra köte|ezett részére maga az adós vagy harmadĺk
szemé|y a helytá|lt időszakra vonatkozó te|jesítésseI kapcsoIatban
dokumentumot bocsát rende|kezésre, azt Jogosult fe|é továbbítja.

Ha a Helytá||ásra kote|ezett á|ta| rende|kezésre bocsátott dokumentumokból
megá|lapítást nyer, hogy azonos időszak tekintetében valóban többszörös
te|jesítés töńént, úgy a He|ytá||ásra köte|ezett számára Jogosu|t az A|ta|a
te|jesített tú|fizetés összegét visszatéríti a He|ytál|ásra koteIezett á|taĺ
megjelolt szamu
bankszámIaszámra.
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8. A Fe|ek rögzítik, hogy a He|ytá||ásra Kötelezett a Tszt. 44. s (3) bekezdése a|apján a
fogyasztási he|yek bér|ői, használoi, (díj)fizetői mint számlakötelezettek he|yett
te|jesít.

9. Jogosu|t köte|ezettséget vá||a| arra, hogy az 3. pontban fog|altak te|jesítéséhez, a
He|ytál|ásra Kötelezett által kiegyenlített kovete|ések behajtásához, a követe|és
joga|apjának és méftékének igazo|ásához szukséges, rende|kezésére á||ó
információkat, valamĺnt a befizetések tételes |ekönyve|ésérő| szólo igazo|ást a 3.
pont te|jesítését követo 15 (tizenöt) munkanapon be|ü| a He|ytállásra Köte|ezett
rendeIkezésére bocsátja.

10.Jogosu|t vá|ĺa|ja, hogy a tudomására jutott Budapest Főváros V|||. KerÜlet
Józsefuáros Önkormányzatának tu|ajdonában |évő lakások hátra|ékos fogyasztási
he|yeinek te|jes, aktuá|is |istáját az Önkormányzat részére minden hónapban
megkÜ|di'

11' He|ytá|lásra kötelezett tudomásu| veszi, hogy a Jogosu|t fe|ett a roľÁv zrt.
közvet|en tobbséget biztosító befo|yást gyakoro|, így a gazdasági társaságokrol
szó|ó 2006. évi lV. törvény alapján a rorÁv Zrt. jogosult a Jogosult á|ta| kötött
szerzodések, megá||apodások vonatkozásában fe|viláqosítást kérni, ezen iratokba
betekinteni.

12.Felek rögzítik, hogy a je|en megá||apodásban fog|a|tak teljes egésztlkben Jogosu|t
Üz|eti titkát képezik, annak megtartására időbeli kor|átozás és kÜ|ön e||enérték nélkÜl
köte|esek - eltekintve a jelen megá|lapodás 13. pontjátó|.

,l3' Fe|ek rogzítik, hogy a je|en megállapodás annak Felek á|ta|i a|áírásának napján |ép
hatá|yba és az aláírássa| a Felek á|ta| korábban hatá|yban vo|t minden szóbeli-,
írásbeli., vagy ráutaló magatartássa| |étrejott megá||apodás hatá|yát veszti.

14.Fe|ek rögzítik, hogy a je|en megá||apodás a2. számú me|lék|etben meghatározott
rész|etfizetési megá||apodások aIapján te|jesítendő fizetési kote|ezettségek
hiányta|an te|jesítéséĺg marad hatályban.

15. Fe|ek rogzítik, hogy a je|en megállapodás módosítására Felek kozös, ĺrásba fog|a|t
és egybehangzo akaratáva| van csak |ehetőség.

16.Felek rögzĺtik, hogy a jelen megá|lapodást Fe|ek nem jogosu|tak egyo|da|ú
nyilatkozattal felbontatni.

17' Fe|ek rögzítik, hogy a jelen megá||apodást - e|tekintve a 7. pontban fog|alt esetto| -
nem jogosu|tak egyo|da|ú nyiIatkozattaI megszÜntetni.

18.A Fe|ek je|en megá||apodássaI kapcsoIatosan egymáshoz intézett értesítései,
fe|szólításai stb', je|en megá||apodás e|térő rende|kezése hiányában vagy e||enkező
írásbe|i köz|ésig akkor tekinthetők te|jesítettnek, amennyĺben azt a másik Félnek a
je|en megá||apodásban meghatározott értesĺtésĺ címére az átvételt igazo|va
szemé|yesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megkÜ|dés esetén a
szabályszerű átvétel igazolásán szerep|o napon vagy ha téńivevényes aján|ott
|evélben kü|dték meg, a tértivevénnye| igazo|t átvéte| napján, a következő címre:
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Jogosult esetében: dr. Kutczmann Zsófia
Cím: 1034 Budapest, Sző|ő utca 38-40'
Fax: +36-1-483-3801
Telefon : +36-1 -483-3804
E-mail: kutczman n.zsofia@dhkzrt. hu

Helytá||ásra kötelezett esetében:
Uim:.
Fax: .

Telefon:
E-mail:

Amennyiben valamely Fél a neki szabályszerűen meg címzett téńivevényes aján|ott
levé| átvéte|ét megtagadja vagy az .'nem kereste'' je|zésse| érkezik vissza a
fe|adóhoz, és/vagy a címzett a szemé|yes átvéte|t megtagadja, a kÜldemény postai
úton történt megkÜldése esetén a feladástói számított 5' (otödik) napon, egyéb
esetben az átv éte| megtag adásának napján kézbesítettnek teki ntendo.

19'A Felek a te|efaxon Vagy postai úton megkÜ|dött kÜ|deményeket egyidejt1leg
másolatban a másik fé| je|en szerződésben meghatározott e-mai| cĺmére is
köte|esek megkü|deni.

20.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv rende|kezései az irány adoak.

21.A jelen szerzodés magyar nye|ven készĺ.l|t és kerÜlt a|áírásra.

22'Amennyiben a jelen Szerződés egyes rende|kezései érvénytelenek Vagy
hatá|ytalanok, az nem érinti a Szerződés egészének érvényességét vagy hatályát.
Szerzodo felek abban állapodnak meg, hogy az érvényte|en Vagy hatá|yta|an
rende|kezés he|yett a |ehető |egrövidebb időn belÜ| o|yan érvényes Vagy hatályos
rende|kezésben állapodnak meg, ame|y szerződéses akaratuknak megfe|e|.

23'A je|en Szerződésse| kapcso|atban felmerÜ|ő vitás kérdéseiket Szerződő felek
egyeztető tárgya|ások során kívánják rendezni.

Je|en megá||apodást a Fe|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, kozos értelmezés után
jováhagyó|ag ĺrták a|á.

Budapest, 2013.jú|ius hó napján Budapest, 2013.július hó napján

DHK Hátra|ékkeze|ő és PénzÜgyi
Szo|gáltato zrt.

Jogosult, képviseli:
De Rossi Eva

Igazgatóság Elnöke

Budapest Főváros VI||. KerÜlet
Jozsefu árosl. Ö n ko rm ány zat nevében eljá ró

Kisfalu Jizsefvárosi Vagyongazdá|kodó
Kft. He|ytá|lásra

Köte|ezett, képvise|i: Kovács otto
ügyvezeto igazgatő
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