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MEGÁLLAPODÁS
Ta,rtozás Elismeréséről és Fizetési Haladék Nyújtásáról

Amely létrejött egyrészről a

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos
tér 1,, adószám: 

' 
15725211104, képviseletében eljár: dr. Nagy Béla György polgármester),

mint felhasználó, a továbbiakban Felhasználó és az

M\M Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

l031 Budapest, Szentendrei út 207,209., cégiegyzékszám: 01-10-044818, adószám:

12898019-2-44, képviseletében eljámak: Szabó Nóra háttértámogalási igazgató és Turánszki
Istvánné szám\ézási osztálywezető), mint kereskedő, a továbbiakban Kereskedő

(a Felhasználó és a Kereskedő a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön Fél) között az

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően rögzítík, hogy egymással 2013.04.29. napján MVMP-AJ-105308/00,
2014.01.10, napján MVMP-AJ-140048/00 szerződéssziimok alatt,,MVM Partner
Klasszik' teljes ellátás alapú villamosenergia-adásvételi egyedi szerződést (a

továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyben Kereskedő a Szerzódésekben
meghatározott fogyasáási helyek villamos energia ellátására, a Felhasználó pedig a

fogyasztási helyeken elfogyasztott villamos energia díjának Szerződések szerinti
megfizetésére vállalt kötelezettséget.

2. Felek megátíapítják, hogy a Felhasználónak a Szerződés alapján a következő

számlaszám Összeg (forint) Esedékesség
110782311115 264.020,- 2015.07.01

12525731l115 148.|67,- 2015.07,2,1

összesen bruttó 412.187,_ Ft, azaz bruttó négyszáztizenkétezer_száznyolcvanhét
forint összegú tartozása áll fenn. A Felhasználó nyilatkozik, hogy sem a tartozás
jogalapját, sem annak összegét nem vitaüa,

3. Felek megállapodnak abban, hogy a keresked ő _ kizárólag a 2_es pontban rögzített

számlrák kiegyinlítése tekintetében - a Felhasználó részére fzetési haladékot ad az

alábbi ha!íridő szerint:

Összee (forint) Fizetesi határidő
4I2.I87,- 20l5.10.0l.

A Felhasználó összesen bruttó 412.187,_ Ft,, azaz bruttó négyszráztizenkétezer_

száznyolcvanhét forint összeget a fenti határidőben köteles megfizetni a kereskedó
K&H Banknál vezetett 10402142_49575549_53551065 számú bankszámlájára történő

átutalással, Teljesítésnek a bankszámlán határidőn belül történö hiánytalan jóváírás

tekinthető,



4. A Kereskedő fenntartja a jogot a Szerződés Általár,os Szerződési Feltételeiben
meghatározott mértékü késedelmi kamat érvényesítésére.

5. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás semmilyen kOrrilmények között nem
értelmezhetó a Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek
,,Szerzőüsszegés és jogkövetkezménye i" című fejezetben foglalt bármely jogról való
[emondásnak.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás a Felek egyedi megállapodrása
ós nem érinti a Felhasználó Szerződésben foglalt egyéb fizetési vagy más
kötelezettségeit.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezót elolvasás és közös
értelmezés után j őváhagyólag aláírják.

Budapes! 2015.08.25.
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