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\/ILLAMOS ENERGIa aOÁSVÉTELI

sznnzópBs
Jelen szerződés (a továbbiakb an: ,,Szerződés"), amely létrejött

egyÉszrőI Trarrsenergo Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti űt I22/b. fsz.8.,
cégsegyzékszám: 01-09-948163, adószán:22995485-2-4l), a továbbiakban: mint ,"Eladó" és

Med gyese gyház a Önkomíny zata
Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Szárrlazásicim: .9§.Q.G. - . rr.ectgv-lesequh.q+A l . ...{u. cs§rt*l-r. . . .t9ll . . 
.l.,... ....

Adószáma: . i5 }. .H !t., 9.ó. 5., ;.l .:, .Q.lf. . . ., .. . . . . ., . . .

Bankszáml a szama: . fu.Í.h3 . l kíÍ. . -- . 1.5,T. 15. z,t Á . . . .. .

Szárl,av ezető bank neve: . . . aT.?. . $á.t lr,*{, ., . . ., .. . .

Szám]avezetőbankfiókjának cimer..5QQ€..§:iee,(ci-.i9.Ss3g!r.4*4.V,9.:s#I6.Er aqc1
Képviselő ne,re, .,.........&-.vrcx-....Hd.xtoul.........., potgarmester
a továbbiakban: mint ,,Vevő" között - a továbbiakban együttesen: ,,Felek'között az alábbi napon és helyen, az alábbi
feltételek szerint.

1. ELóZWÉNYEKÉs NyrrlrrozAToK
1.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a rÖZvtt Zrt,, a Transenergo Hungary Kft. és a Vevő között 2011.

november 28-ánlétrejött Megállapodás elviálaszthatatlan mellékletét képzi.

1.2. Eladó kijelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal (,MnU'1 által kiadott villamos energia kereskedói engedéllyel
rendelkezik, amelynek alapján jogosult villamos energiát a Vevőnek értékesíteni,

1.3, Vevő kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés 1.1. ponda alapján vásárolhat villamos
energiát.

1.4. A Vevő közvilágítási célú villamos energia ellárása érdekében a Felek a jelen villamos energia adásvételi
Szerződést kívánják egyrnással megkötnijelen szerződés időbeli hatálya alatt.

1.5. Vevó kijelenti és szavatolja, hogyjelen Szerződés megkötésére ahatályos magyarjogszabályok szerintjogosult és
a Szerződés megkötésére felhatalmazása van. E kötelezettségének megszegéséből eredő krárokért a Vevő
felelősséget vállal.

1.6. BtaOO kijelenti és szavatolja. hogy jelen Szerződés megkötésére a hatályos magyaí jogszabiályok szerint jogosult
és a Szeruődés megkötésére felhatalmazása van. E kötelezettségének megszegéséből eredó károkért az Eladó
felelósséget vállal.

2. A1ZERZÓDÉsrÁncyl
2.1. A jelen Szerződés tárgya villamos energia ellátás és átvétel. Az Eladó biztosída a Vevó felhasználási helyére a

villamos energiáí.

2.2. A Vevő váIlalja, hogy az Eladó által átadott villamos energia jelen Szerződés szerinti díjait a szerződés
rendelkezései szerint megfizeti az Eladó számfua.

2.3. Az E|adó a Vevő által meghatározott villamos energia mennyiséggel a szerzódésben meghatározott feltételek
mellett az átvíteli hál,óZaton rendelkezik.

3. SZERZÓDESTÍPUSA

3.I. Jelen szeruődés teljes ellátás alapú.

4. A TELJESÍTÉS tmlvn, A FoGYAsZTÁsI IüLY MEGIIATÁROZÁSA

4.I. Medgyesegyháza viáros/község önkormányzat közigazgatási területének közvilágítási hálózata



Határozott idejű, teljes elldttís alapú villamos energia addsvételi szerződés

5. KAPCSOLATTARTÓSZEMÉLYEK

Az Etadó részérő| kapcsolattartók

név: dr. Tajti Vanda
cím:. 1026 Budapest, Pasaréti út 122lB. fsz. 8.

e-mail : vanda.tajti @transenergo.hu
telefon: 06 20 44 Z0 855
fax: 06 1 78lI 482

A Vevő részéről kapcsolattartó:

6. szÁr-r-írÁsr IDószAK, 
^sz;r,RzőDÉs 

rrlrÁr,ya
6.1. Jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre, mindkét Fél cégszerű aláírásával lép hatályba és az utolsó

szállítási nap végig tart.

6.2. A szrállítás az alábbi időszakban történik azEladó részéről;

o Aszállítás kezdete: 2012.janlát hónap 1. nap 00:00 órától

. Aszállítás befejezése: 2012. december hónap 3l. nap 24:00 óráig

7. SZERZÓDÉSES MENNYISÉG:

1ll 241,20 +|257a kWh/év (közvilágítási naptiár alapján) (a továbbiakban: ,,Szerződéses Mennyiség")

8. sZERZÓDEsEsÁR

8.1. A üllamos energia ára

Villamos energia egység fua: 16,4OHUF/kWh (a továbbiakban: ,,Szerződéses Ár")

8.2. A Szerződéses Á,r nettó ár, mely nem tartalmazza sem az általárlros forgalmi adót, sem az energiaadőt.

Amennyiben Eladó ajelen Szerződés teljesítésével összefiiggésben új adó megfizetésére vagy a Vevőtől történő

beszedésére köteles vagy Eladó egyéb _ a Szerződés aláírásakor nemlétező - pénzügyi teher megfizetésére vagy a

Vevőtől történó beszedésére köteles, Vevó fizetési kötelezettsége kiterjed ezen adó éslvagy pénzügyi teher

összegére is.

8.3. A Szerződéses Á, t*tal^-rua határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat.

8.4. A Szerződés Írr Ártalmazra a villamos energiáról szó|ó 2OO7. évi LXXXVI. törvény (..Vef) 9-13. §-okban
meghatározott és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételérőI és átvételi élrfuóI szó|ő 38912007 (XII.23,)

Korm. Rend.-ben szabályozott, a megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia termelésének elösegítése érdekében az Atviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően

megvásárolandó villamos energia (KAT) mennyiségének és szabályozásrának költségét, a kapcsoltarr termelt

energiiákat támogató jelenleg fennálló díjakat, kötelezó átvételt vagy költségeket, illetve azok szabályozási
költségeit. A szerződéses ár nem tutalmazza az esetlegesen jövóben bevezetendő egyéb megújuló

energiaforrásokat támogató adókat, jrárulékokat, illetve költségeket.

8.5. A Felek rögzítik, hogy 20l2-es évre vonatkozóan a közvilágítási célú villamos energia díjával kapcsolatban a

rendszerhasználatból adódó díjakat (RHD díjak, közvilágítási elosztási díjak) a Fogyasztó közvetlenül a területileg

illetékes Hítózati Engedélyesnek fizeti meg.

8.6. A Szerzódéses Ár továbbá nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, aYet. l47. §-ában meghatározott

pénzeszközöket, az enérgia adőt, az ÁFÁ-t, valamint ajogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat,

illetékeket, dű akat, j árulékokat és költségeket.



9.

JV

Hatórozott idejű, teljes elldtás alapú villamos energia adásvételi szerződés

8.7 . Az EIadó víllalja, hogy a Szerződéses Mennyiség felett igénybe vett villamos energia mennyiségre (túlvételezés)
a 8.1. szerinti vevő által fizetendó vételárat alkalmazza.

FIZETESI FELTETELEK

9.1. AzEladó legkésőbb aszáúlítási hónapot követő hónap 5. (ötödik) napjáig benyujda a Szerződés alapján esedékes
összegekre vonatkozó szárrtáját. A számla tartalmával kapcsolatban a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi
elóírások az ir ány adóak

9.2. A Vevő köteles a részére benyújtott szárlr:J.át, azEladó által a számlőn megielölt bankszámla számra 30 (harminc)
naptári napon belűl átutalással megfizetni, A fizetés teljesítésének időpontját legkésőbb aszállítást követő hónap
30. (harminc) napjáig az Eladó bankszámláján a szátúa összegének megfelelő magyar forintban meghatározott
összeg számlavezető bankintézet á|tali jóváírását kell tekinteni. (az Eladó bankszámlájrán a pénzösszeg
megielenése).

9.3. Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértéke a
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét szrázalékka] növelt
összege. A kamatftzetési kötelezettség az EIadó szárrlájanak kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől
esedékes.

A SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGES ZTÉSE

l0.1. HaazE|adóaSzerződéses ÁratvagyazEIadóá.ltalbeszedendőbármilyenmáspénzösszeget,adótvagydíjatnem
fizet meg az esedékesség napláig és ezt a mulasztást az Eladó írásbeli felszó|ítását követő 15 napon belül nem
orvosolja, és késedelme elérte a 30 napot, akkor az Eladó felfuggesztheti a villamos energiaszállítást addig, amíg
ez az összeg késedelmi kamattal megnövelve hiánytalanul megfizetésre nem kerül.

A9ZERZÓDÉs uÓnosÍrÁsl
11.1. Ajelen Szerzódés módosítása a Felek közös egyetértésével, a Szerződés aláírásarajogosultak áttal,kizíLíólag

írásban történhet.

SÚLYO*S ZER.ZÓDÉSS ZEGÉS

12.I. Eladó Súlyos szerződésszegése különösen:

. Eladó súlyos szerzódésszegésének minősül, ha nem rendelkezik ayevő szerződéses igényének megfelelő
mennyiségű és teljesítményű villamos energiával, Az Eladó súlyos szerzódésszegése esetén köteles a
jelen szerződés szerinti mennyiségű és teljesítményu villamos energia hiányával Vevőnek okozott igazolt
kárait megtéríteni.

12.2. Y evő súlyos szerződésszegésének minősül ktilönösen:

o A villamos energia díjának, vagy annak egy részének meg nem fizetése. vagy késedelmes fizetése, abban
. az esetben, ha a Vevő az írásos felszólítás után sem tesz eleget fizetési kötelezettségének és 30 napon túli

a kintlévőség.

o A villamos energia átvételének megtagadása vagy elmulasztása, kivéve a vis Maior eseteit.

o vevó a jelen szerzódés szerinti adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, vagy
késedelmesen teljesíti.

1 2. 3. Súlyos szer ződésszegés j ogkövetkezményei :

. Biármely Fél súlyos szerződésszegése esétén jogosult a másik Fél azonnali hatályúrendkívüli felmondás
jogával élni, és a jelen Szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatrállyal
felmondani.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Eladó kijelenti, hogy szerződésben áll egy a Rendszerirányítóval hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkező
Mérlegkör felelőssel, aki a jelen Szerződésben foglalt villamos energia mennyiségek szállításával összefuggő
kiegyenlítő energia elszámolását biztosída.

13.2. Vevőjelen Szerződés aláírásáva] egy idóben azE|adó mérlegköréhez csatlakozik.

JoGSZABÁLyvÁr,rozÁs
14.1. Amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően Jogszabályváltozás következik be és ennek következtében a

jelenszerződés valamely Jogszabály elóírásaival ellentétessé, vagy kikényszeríthetetlenné válik, illetve 6 hónapon

10.

11.

Lz.

13.

14.



Hatórozott ide.iű, telje s elltítós villamos energía adtísvételi szerződés

15.

beIűI azzáfog válni, úgy a Felek kötelesek e tényről való tudomásszerzéstŐl számított 60 (hatvan) napon keresztiil

jóhiszemű táigyalások'; folytatni abból a célból, hogy a jelen Szerződést úgy módosítsiák, hogy kikiiszöbölik a

iogszabály JÉnességet ,ágy u jelen szerződés kikényszeríthetetlenségét a Felek eredeti szándékainak

megfelelóen.

14.2. Amennyrben a Felek nem tudnak megegyezni és a jelen szerzódést nem képesek módosítani a l4.1. Pontban

meghatározott idó alatt, akkor bármelyik Éé1 jogosult-a je|en szerződést minden további jogkövetkezménY nélkÜl

15 napos hatiáridővel felmondani.

rnÁNyaoó JoG, vITÁK RENDEzÉSE

15.1. Felek jelen Szerződés szerinti jogairaés kötelezettségeire és azokértelmezésére amagyar jogazirínyadÓ,

15.2. Felek a ielen Szerzódésből eredó esetleges vitáikat megkísérlik egyeztetés Útjián rendezni, a nézeteltérés

felmerülését követó 15 napon belül. Amennyiben ez nem Yezetne eredményre, bármely vita eldÖntésére, amely a

jelen szerződésből vagy Lzal 'összefuggeircn, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagY

értelmezésével kapcsolu:tban keletkezik, úgy a Felek a Budai Központi Kerületi Bíóság kizárólagos illetékességét

kötik ki.

15.3, A Felek közötti jogviszonyra elsődlegesen jelen Szerzódés rendelkezései az irányadóak. A jelen Szerződésben

nem szabályozoti ÉérdéseÉtekintetében az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (,,Ptk.'), a Villamos

energiráról Őzó|ó 2007 . LxxXVL törvény (,,\BT'), a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVL törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásráról szóló 2'73/2007. (D(. 19.) Korm 11d, valamjnt az, egyéb vonatkozó

jogszabályok rendelk"ezései, a Kereskedelmi Szabályzaí,_*..!r::1 Szabályzat és ÜzletszabálYzatok, Elosztói
""Juaayrit valamint az El,adó Viltamos Energia Iiereskedői ÜzletszabályzatLának (a továbbiakbarr: ,,Eladói

Üz|etszabályzat")arendelkezéseiazirányadóak,

15.4. Vevő kijelenti, hogy az Eladói Üzletszabá|yzatot megismerle, megértette és az abban foglalt renrlelkezéseket

kifejezetlen etfogaJia. Vevő tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés az Etadói Űzletszabályzathoz képest eltérő

rendelkezésekettartaImaz, amelyek a Felek közötti.|ogviszonyra alkalmazandóak

VEGYES BS ZÁnÓ RENDELKEZÉSEK

1ó.1. Ha bármtly iltetékes bíróság vagy más hatóság s?,eíint ajelel Szerződés bármelyje!9elkezése érvór,ltelen,

hatálytalan, vagy végrehajthátat1.:n, akkor ez ari; az adott rendelkezésre vonatkozík;éa nem jelenti az egész

Szerzódés vagy 
-*"ui bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy

végrehajthatatl Űagat. A Szerzódés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak,

kivéve ha az adottrendelkezés hiányában a felek a Szerzódést meg sem kÖtÖtték volna.

16.2. Felek kötelezettséget válalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés_ helyett olyan érvényes, hatályos vagy

végrehajtható renáelkezésben állapodjanak meg, amely az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan

rendelkezés céljainak leginkább megfelel,

16.3. Vis_maior helyzet megrállapítására és a vis-maior helyzetre vonatkozóan azEladóiÜz\etszabályzatban foglaltak az

irányadóak.

16,4. Felek megállapodnak abban, hogy minden tólük telhetót megtesznek az adatszolgáltatási kótelezettségÜk

teljesítése?rdJkében bármely tratóiag, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget vállalnak arr:4 hogy a jelen

Szerzódés aláírását követően folyamatosan együttműködnek egymással az esetlegesen felmerÜlŐ műszaki,

pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések kolúonos megoldása érdekében. Bármely Fél kezdeményezésére a

másik Fé1 köteles a Szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljrárásban részt venni.

16.5. A jelen Szerzódés két azonos, a Felek által cégszerüen aláírt eredeti példrányban készÜlt, magyaf nyelven, melyból

egy-egy példrány azE|adőt, illetve a Vevőt illeti meg,

16.

Kelt: Budapest,2O1l. november 28.
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