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A [...] SZÁMÚ ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS
….. SZ. MELLÉKLETE
A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételei díjfizetőnkénti díjfizetés esetén
I. RÉSZ
1.1

A Szolgáltató a szolgáltatás díjait a mindenkor hatályos jogszabályokban (miniszteri és
önkormányzati rendeletek) foglaltaknak megfelelő díjalkalmazási és díjfizetési
feltételekkel számlázza.

1.2

A távhőszolgáltatás díját - annak épületrészek közötti szétosztása útján - jelen
melléklet II. részében felsorolt Díjfizetők (épületrész tulajdonosok) külön-külön fizetik.

1.3

Az éves alapdíj 1/12-ed részének megfizetése a tárgyhónap első napján esedékes.

1.4

A mért hőmennyiség hődíja a tárgyhónapot követően benyújtott számla alapján
fizetendő.

1.5

A FŐTÁV Zrt. az éves alapdíj 1/12-ed részét jelen melléklet II. részében felsorolt
Díjfizetőknek épületrészük légtérfogata után számlázza.

1.6

A Felhasználó igényének megfelelően a FŐTÁV Zrt. a mért hőmennyiség hődíját jelen
melléklet II. részében, a Felhasználó képviselője által megadott fűtési és melegvíz
arányok szerint szétosztva számlázza.

1.7

A FŐTÁV Zrt. az épület által elfogyasztott összes hőmennyiségből a fűtésre és a
melegvízfogyasztás céljára felhasznált hőmennyiséget a - jelen megállapodáshoz
mellékelt - FŐTÁV Zrt. Üzletszabályzatának 19. pontját kivonatban tartalmazó
leírásban rögzítettek szerint, a hőközpontban méréssel megállapított, melegvízként
elfogyasztott hidegvíz mennyiségéből, valamint a június és augusztus hónapokban
mért hőmennyiségekből számítással határozza meg. (A tárgyév három nyári
hónapjában mért összes hőfogyasztás elosztva a három nyári hónapban mért összes
vízfogyasztással adja az 1 m3 víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget. A havi
mérőleolvasáskor regisztrált használati melegvíz fogyasztás mennyisége és az 1 m3
hidegvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség szorzata a havi melegvíz
hőmennyiség.) A fűtési hőmennyiség az épület által felhasznált mért összes
hőmennyiség és a melegvíz hőmennyiség különbsége.

1.8

A Felhasználó képviselője kijelenti, valamint elismeri, hogy:
(a)

a jelen melléklet II. részében az egyes épületrészek és a Díjfizetők felsorolása
hiánytalan és a jelenleg fennálló tulajdoni viszonyoknak teljes mértékben
megfelel;

(b)

a Díjfizetőket a fizetési feltételekről és a Díjfizetők személyében, adataiban
bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről
tájékoztatta; és
az általa közölt fogyasztási adatok és az ebből származó díjszétosztási
arányok helyességét a díjfizető a FŐTÁV Zrt-vel szemben nem kifogásolhatja.

(c)
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1.9

Fizetési késedelem esetén a FŐTÁV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény szerinti mindenkor hatályos késedelmi kamatot külön értesítés nélkül
felszámítja.

II. RÉSZ
2.1

A felhasználói épületek (Felhasználó) azonosító adatai (épületazonosító szám, cím)
(felsorolás)

2.2

Az egyes épületrészek díjfizetőire (Díjfizető) vonatkozó adatok
(felsorolás)

2.3

A felhasznált hőmennyiség elosztásának arányai
(felsorolás)

Melléklet: A FŐTÁV Zrt. Üzletszabályzata 15. pontjának kivonata

Budapest, 20 _. év [...] hó _ . nap

FŐTÁV Zrt.

Felhasználó
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