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EGYüTTMÚ

KöoÉsr

M

eeÁLLAPoDÁs

amely létrejött egyrészt:

a Medgyésegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
1,, törzsszáma: 7z5z!7, adóazonosító száma: t572527I-2,04, statisztikai számjele:
I57Z527I-84I7-321-04, képviselŐ: dr. Nagy Béla György
polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészt

a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1117
Budapást, Váli u. 4. III/2., cégjegyzékszáma: 01-09-182782, képviselő: Rácz Attila Zoltán
ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Fénykör), együttesen Felek
között

1.

az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

PRÉAMBULUM

A Fénykörközösség Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés, ener9iahatékonyság és megújuló
energiák népszerűsítése,a társadalom szemléletformálása érdekébenorszá9os pro9ram
soroiatot indított ,,Fénykör" néven. amely programsorozat egyik elemeként, a Fénykörhöz

csatlakozó szervezetek ún. ,,Fénypont" jogosultságokkal és lehetőségekkel bírnak, amennyiben
teljesítik a programban rájuk háruló kötelezettségeiket. A program részletes leírását jelen
megá!lapodás 1. sz. N4elléklete tartalmazza.
A Fénypont jogosultságok és lehetőségek biztosítják a Fénypontok számára a folyamatos,
magas színvonalú,hiteles, a környezetvédelem szempontjait figyelembe vev_ő ún. ,,zöld
korimun ikációt", a megvalósult napelemes beruházás hasznosságát, az abban rejlő hosszútáVÚ
lehetőségeket kiemelten érintve, A,,zöld kómm unikációhoz" a Fénykör szakmai segítségeketés
progra mokat biztosít.

Önkormányzat napelemes rendszerek telepítésérenyert forrást KEoP-2012-4.10.0/A
pályázati konstrukcióban, ami alapján kiépítésrekerült az alábbi helyszínen, az alábbi

Az

teljesítményű napelemes rendszer (továbbiakban rendszer)
Művelődési Ház és Könyvtár
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

:

(Hrsz.i 526/I)

17,28kWp

A Fénykör a megújuló energetika és a fenntartható fejlődés elősegítése érdekébenközös

platformot hoz léirá országoian minden érdeklődővel, akik elkötelezettek a fenntarthatósá9
iránt, és akik megújuló erőforrást hasznosító termelő berendezéssel rendelkeznek. A Felek
együttmű ködésének célja a Fénypont felkészítésea Fénykör tagságra oly módon, hogy a
Fénypont együttműködik a Fénykörrel a Fénykór progra melemeinek megvalósításában.
A Fénykör program elemei:

-

Fénypont átadási ünnepség
Élménypedaqóqiaiprogram a fenntarthatóság, a megújuló energia témakörében
Napelemes háztartás bemutatója
InteraktíV ,,zöld új vilá!" bemutató

Fe|ek a jelen megállapodásban meghatározott feltételekkel működnek együtt
megvalósítása érdekében.
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A FÉLEK KAPcsoLATA
Az Önkormányzat feladatai, jogai és kötelezettség

e i:

a. A

rendszerből kinyert mérésiadatok Vizuális megjelenítésénekés felhasználásának
engedélyezésea Fénykör weboldalán.

b, A

fenntarthatóság iránti elköteleződés, melynek során munkavállalói és partnerei
felé is közvetíti ezen törekvéseit, és eközben használhatja a Fénykör tagsággal
együtt járó Fénykör és Fénypont arculatot.

c, Igény éseténegyüttműködik a

Fénykörrel

a

Fénypont átadási ünnepség

megszervezésében. helyi humán- és egyéb erőforrások biztosításáVal,

d. Népszerűsíti a Fénykör élménypedagógiai programelemeit az

oktatási
intézményekben, segíti a helyi sajtó tájékoztatását, megfelelő erőforrásokkal
támogatja a programelem népszerűsítését,működését.

e. Hozzájárul, hogy a Fénykör a napelemes rendszer termelési adatainak

függvényében. a napelemes (PV) erőművekből származó COz megtakarítás
mértékéigegy harmadik fél szakértővel együttműködve önkéntes karbon credit1
kibocsátást szervezzen. A kibocsátás megszervezésének, népszerűsítésénekés
értékesítésének
költségei és bevételei a Fénykört ilIetik, aki ezt kizáróiag a Fénykör
projekt működtetésére (2.2 pontban és 1. sz. Mellékletben megfogalmazott

f.
g.

h.

feladatok) fordítja.

a Fénypont kifejezés feltűntetésére és a Fénykör - Fénypont arculat
használatára saját kiadványaiban és minden egyéb megjelenése során,

Jogosult

Jogosult a Fénykör napelemes kültéri Vilá9ító tábla kihelyezésére,amiről
felhelyezése után - íényképetküld a Fénykör számára.
Együttműködik

2.2,

az

a

országos

Hozzájárul, hogy a fenykorkozosseg. hu weboldalon a Fénypontok menüpontban
bemutatott Fénypont tagsá99al kapcsolatos információkat, fotókat a Fénykör
részéreeljuttatja, a Változásokat jelzi a Fénykör felé.

A Fénykör feladatai és kötelezettségei

a.

annak

a Fénykör országos népszerűsítő kampányával oly módon. hogy

Fénykör által számára eljuttatott marketing anyagokat
kommunikációval együttműködve használja fel.

1,

-

:

A Fénykör fő célja, hogy népszerűsítse és ósztönözze a fen nta rth ató ságot, az ahhoz
Vezető életmódot és az ahhoz kapcsolódó Viselkedésmintákat.

b. A Fénykör feladata a Fénypont népszerűsítésea fenntartható életmód és zöld
energia kapcsán.

c. A

fenykorkozosseg.h u Weboldal üzemeltetése, mely oldalon külön aloldalként
vállalja a Fénypontjai egyéni és közösségként történő népszerűsítését.

d.

A

napelemes rendszer termelési adatainak vizuális megjelenítése a

fenykorkozosseg.hu Weboldalon.

e, Önkéntes karbon credit kibocsátás

f.
2,3.

megszervezése harmadik szakértő fél

bevonásával, melynek teljes költsé9éi a Fénykör Viseli,

Egyéb, az 1, sz, Mellékletben meghatározott szolgáltatások nyújtása,

|4indkét Fél köteles és jogosult az együttműködés időtartama alatt a másik Felet, mint
együttműködő partnerét kiadVányaiban, referenciái között feltüntetni.

l Megújuló
energiából sziimazó villamos ener8io termelés esetén nincs szén_dioxid kibocsári§, Ezz€l lehetővé válik, hogy a termelö
ol1,an szén-dioxid kvótiikat bocsásson ki. ami nem a kötelező kibocsáiási rendszer része, hanem önkéntes, Aki ilyen önkéntes széndioxid kvótát vás.irol, hozzájárul a megúiuló €nergiatermelés elterjedéséhez. A magyaí villamosenergia-termelés Co2-intenzitása
jeleItleg (20l2-sA.]4086 (20l2Al) iktató§zámú EB tájékoztatá6) 0,69 kg coJkwh, lkw-os napelemes rendszer működtetése során
éVente 0,ó9 tonrra szén-dioxid kibocsátását kerülhetjük el,
carborr credit megegyezik
tonna szén-dioxid keletkezésének
elkerülósével (szén-dioxid kvóta), nlelynek önkéntes éltékc4-10 EUR között van.

l

l

2

3.

KöLTSÉGEK

Bárminemű kiadás, költség, amely a jelen, Megállapodás teljesítésekapcsán merül fel a
Feleknél, a Feleket külön és függetlenül terheli. Egyik Fél sem felelős a másik Félnek bármilyen
ilyen jellegű kiadásért, költségért Vagy tartozásért, kivéve, ha a Felek ezt eitől eltérően, külön
me9állapodásban rögzítik,

4,

TIToKTARíÁ$MEGÁLLAPoDÁS

4,7. A

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodással összefúggésben
egymással kapcsolatban tudomásukra jutott Valamennyi információt, adatot a
me9állapodás időtartama alatt, Valamint azt köVetően is, a megállapodás
megszűnésétől számított 3 éVig üzleti titokként kezelik.

megállapodás aláírói üzleti titoknak tekintenek a gazdasági
tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy
adatot, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdeke fűződik.
és amelynek titokban tartásához a szükséges intéZkedéseketmegtették, ide nem
értve a napelemes rendszer termelési adatait, amelyek felhasználására Fénykör
korlátozás nélkü l jo9osult,

4.2. Jelen

4.3,

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha az egyik szerződő
Fél a másik szerződő Fél hozzájárulás ával hozza nyilvánosságra, vagy az erre

illetékes hatóság felhívására,
információkat, adatokat.

4.4,

5.

a

hatóság9al közli az üzleti titoknak minősített

Amennyiben valamelyik szerződő Fél a jelen megállapodásban Vállalt titoktartási
kótelezettségét megszegi. és ezzel a másik Félnek bizonyítottan kárt okoz, köteles
a kárt megtéríteni.
A MEGÁLLAPoDÁS laecszűnÉse

Me9állapodás határozatlan időre jön létre, és bármelyik
felmondási idő mellett indoklás nélkül felmondaní.

A jelen

fél jogosult 90

napos

Amennyiben az önkormányzat él a rendes felmondás jogával, ú9y köteles a részéreáta_dásra
került Valamennyi oktatási segédletet és minden egyéb eszközt a Fénykör részére
visszaszolgáltatni, és a továbbiakban nem jogosu|t a Fénykör szolgáltatásaira.
AZ együttműködés bármely módon történő megszűnése esetén az Önkormányzat nem jogosult

a ,,renykör" és ,,Fénypont" szolgáltatásokra és ezen kifejezések bármely módon

feIhasználására.

N4edgyesegyháza, 2oI5

dr, Nagy
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György

lYedgyesegyháza Városi

Önkormányzat

Rácz Attila zoltán ügyvezetó
Fénykörközössé9

Non

profit Kft.

történő

1.számú Melléklet

F§NYl(CIR

- l\ apenergiával
A

feltöltve

I

FÉNYKÖR tagiai olyan körnvezettudatos fiatalok, akiknek a

le8fóbb célkitűZéseaz, hogy minél szélesebb körben elterjesszék a
fenntartható fejlődéssel és a megújuló energiákkal - e|5ő5orban a

a

napenergiáVal
kiindulópontjai

kapcsolatos ismereteket.

FÉNYPoNTok, Ez€k

a

A

Fénykörök

FÉNYPoNTok olyan

magyarországi iskolák, intézrnények, vállalkozások, egyének, akik
napenergiát is felhasználnak az energiaellátá5ukhoz illetve

elkötelezettek

a

fenntanható életmód megoldásai iránt. A

tÉNYPoNTokbóI egy olyan tudásbázist szeretnénk létíehozni,ami
biztosítja a 5zük5ége5 ismereteket, illetve pedagógiai segítsé8et
nYújt ahhoz, hogy az általunk megálmodott ,,Zöld új uilág", azaz a

fen nta rtható jóVő megvalósu lhasson

!

Elekíól böVebb információt a tlN!(Ö8(oZO§§ÉE

Web-

oIdalunkon talál.

Bemutatkozó filmünket megtekintheti a köVetkező linkre
katti ntva

:

Eé!y!ilbca!]E!k94).,]|i!!

r{:NYPONTJAlNK

Az első

FÉNYPoNT.iainkat 2014. május 25-én avattuk fel

únnepélyeskeretek köZótt Kiskőrósön. ]el€nleg 16 intézmény
ta8ja a FÉNYKöRnek, amelyek száma folyamatosan nő. 2014

novemberében 5, december folyamán pedig 7 újabb intéZmény

csatlakozik közö55égünkhóz, Terveink 5zerint a FÉNYPoNTok
száma 2016-ra eléli a százat, így több mint 20 000 fiatalhoz

tudUnk közvetlenúl eljuttatni naprakész információkat

a

napenergia felhasZná|á5ának aktuális lehetőségeiről,

Bővebben itt olVashat a FÉNYPoNTokró1.
EddiBi rendezvénVeinkről ké5zúltbeszámolóinkat
web-oldalunkon.

i5 megta|á|ja

FÉNYKöR

Generáció
PrOgra m

A FÉNYKÖR 6eneráció Program projektpedagógiai, élményalapú
szemléletformáló eszköze a FÉNYPoNTok közósségének. A
pályázati program célja, hogy a diákok a lehető legtágabb keretek
közótt ismerjék meg a téma alapjait, minél jobban megértsék azt,
és lehetőségük le8yen a környezet-tUdatosság, a íenntarthatósá8

és az

energiatermelés összefüggéseinek megértésérea

legkézenfekvőbb ener8ia-forrásunkon, a Napon keresztúl. LeBfőbb
célcsoportjaink az 5-8., 9-12, osztályosok és pedagógusaik,
A FÉNYKÖR Geneíáció Program ré§zleteit megnézheti a FÉNYKöR

Generáció web oldalunkon.
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