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Kepviselo-testiilet Tagjainak
H e 1 v b e n

M E G H I V O

Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

2014. juiius 24-en (csutortokon) 15.00 oral kezdettel

tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre tisztelettel meghivom.

Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal
Kulsovat, Kossuth u. 70.

N a p i r e n d:

1./ VASIVIZ Zrt. megbizasa adatszolgaltatasra
Eloado: Aczel Peter polgarmester

2.1 VASIVIZ Zrt, beruhazasi javaslata
Eloado: Aczel Peter polgarmester

3./Kommunalis hulladekkezelesi kozszolgaltatasi szerzodes
Eloado: Aczel Peter polgarmester

4./ Ugyrendi bizottsag tagjainak kiegeszftese
Eloado: Aczel Peter polgarmester

5V Vegyes iigyek
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Kulsovat, 2014. Julius 21.

A kiadmany hiteleul:

Nemesszalok, 2014. Julius 21.

/-
dr. Szabadics

jegyzo / •

Tisztelettel:
Aczel Peter sk.

polgarmester
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Tanacskozasi joggal meghivottak:

I./ dr. Szabadics Zsuzsanna

2.1

jegyzo
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Ac/el Peter
polgarmester

Kulsovat

Kelt: 2014. J u l i u s 17.
Cgyintezo: Vizi Karmen
Targy: Tajekoztatas a MEKH Nemzeti
Vizikozmu Nyilvantartasahoz sziikseges eseti
adatszolgaltatasrol
Melleklet: Megallapodas adatszolgaltatasrdl (3 pld)

Tis/telt Polgarmester Ur!

A vi/.iko/mu s/.olgaltatasrol szoio 2011 . evi CX'iX. torveny (a tovabbiakban: Vksztv.) 61/B. §-a
alapjan a vfzikozmu-szolgaliaiassal kapcsolatos kiemelt jelentosegu adatok teljesscge, a
vizikozmti-vagyon vedetme. valamint a vizikSztnu-szolgaltatassal kapcsolatos a l i a m i feladatok
megalapozottsaga erdekeben Magyar Energetikai es K6zmu-szabalyozasi I-livaial (a
tovabbiakban: Hivatai) Nemzeli Vizikozmu Nyilvantarlast vezet (a tovabbiakban: Nyilvantartas).

A I ! i \ a t a i tajekoztatasa a Nyilvantartas kialakltasahoz kapcsolodo vizikozmii-szolgahatokra es
ellatasert felclosokre vonatkozo adatszolgaltatdsi kotelezettsegekrol
htlp://\v\vv\ nickh.hu/stattsztika/vizikozmu-statisztika.htmi erheto el. A } I i vatal alia!
meghatarozott adatszolgaltatasi haiarido 2014. Jul ius 21.

Az Onkormanvzatuk szamara a Hivatai a Vksztv. 61/B. §(3) bekczdese a), b). d) cs e) pontjai,
vaiamint a 61/B. v? (4) bekczdes a) pontja szerinti adatokroi irt elo adatszolgaltatasi
kotelezettseget. Tajekoztatom Ondket. hogy az Onkonnanyzatuk cs a VASIVIZ ZRt. kozott
fermallo, a Hivatai altal a mukodesi engedely reszekent jovahagyott berleti Dzemeltetesi
szerzodesben rogzitetteknek megfeleloen az Onkormanvzatuk szamara eloirt adatszolgaltatast a
Hivatai aha! a femiekber, hivatkozoti tajekoztatoban eloirt tartalommal, az ott meghatarozott
formahan es hataridore a VASIVIZ ZRt. tcljesui.

A Hivatai tajekoztatasa szerint a Vksztv. 87/A. § alapjan szukseges az Onkormanvzatuk, mint
ellatasert fclclos es a VASIVIZ ZRt.. mint vizikozmu-szolgahato kozott cgy kiilon megallapodas
arra vonatkozoan, hogy a 61/B. § (3)-(5) bekezdesben meghatarozott adatszolgaltatasokat
melyik fel latja el. A megailapodas letrejottet koveto 8 napon beliil a Vksztv. 87/A. §(2)
bekezdese aiapjan a vizikozmii-szolgaltato tajekoztatja a Hlvatalt. Mellekelten kuldom a
megallapodas 3 peldanyat.

Kerjiik, hogy a megallapodas Onok al tal alairt 2 eredeti peldanyat. az azt jovahagyo Kepviselo-
testiileti hatarozatot taitalmazo eredeti jegyzokonyvi kivonattal egytitt resziinkrc az alairas napjat
kovetoeri haladektalanui megkuideni sziveskedjenek annak erdekeben, hogy a megallapodas
letrejotterol a Hlvatalt hataridoben tajekoztatni tudjuk.

VASiVlz

Or. Kohuth Viktor
Vezeriazato



MEGALLAPODAS
adatszolgaltatasrol

amely letrejott egyreszrol Kiilsovat Kozseg Onkormdnyzata (elm: 9532 Kill so vat Kossuth L.
u. 70. adoszam: 15426699-1-19), mint ellatasert felelos - kepviseleteben eljaro Aczel Peter
polgdrmester ~ a tovabbiakban, mint Ellatasert felelos,

masreszrol a VASIVIZ Vas megyei Viz- es Csatornamfi ZRt. (cim: 9700 Szombathely,
Rakoczi F. u. 19.. adoszam: 11316385-2-18. cegjegyzek szam: Cg. 18-10-100607). min t
Vizikozmu-szolgaltato - kepviseleteben eljaro Dr. Kohuth Viktor vezerigazgato - a
tovabbiakban. mint Vizikozmii-szolgaltato kozotL

A Felek rogzitik. hogy hataivos berleti-uzemeltetesi szerzodessel rendelkeznek a Mersevat
ivovizellatasi rendszerre (a tovabbiakban: Vizikozmu-rendszer) vonatkozoan. amelynek
alapjan a Vizikoznui-rendszer iizemelteteset a Vizikozmu-szolgaltato vegzi. A Vizikdzmu-
rendszerhez tartozo leleptilesek: Kiilsovat, Mersevat.

A Felek rogzitik, hogy hataivos berleti-uzemeltetesi szerzodessel rendelkeznek a Kiilsovat
szennyvizelvezetesi es -tisztftasi rendszerre (a tovabbiakban: VizikSzmii-rendszer)
vonatkozoan, amelynek alapjan a Vizikozmu-rendszer iizemelteteset a Vizikozmu-szolgaltato
vegzi. A Vizikozinii-rendszerhez tartozo telepiilesek: Kiilsovat.

A vizikozmu szolgaltatasrol szolo 2011. evi CCIX. torveny (a tovdbbiakban: Vksztv.) alapjan
a Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Mivatal (a tovabbiakban: Hivatal) 1970/2013.
szami'i hatarozat^val a Vizikozmii-rendszerre \onatkozoan a Vizikozmii-szolgaltatonak
rmikodesi engedelyt adou.

I.

1. A Vksztv. 61/B. §-a alapjan a vfzikozmu-szolgaltatassal kapcsolatos kiemelt
jelentosegii adatok teljessege, a vizikozmii-vagyon vedclme, valamint a vizikozmu-
szolgaltatassal kapesolatos allami feladaiok megalapozottsaga erdekeben a Hivatal Nemzeti
Vizikozmu Nyilvantartast vezet (a tovabbiakban: Nyilvantartas). A Nyilvantartas a
vfzikozmuvekre, az ellatasert felelosSkre es a vfzikozmu-szolgaltatokra vonatkozo
alrendszerekbol all.

2. A Felek a Vksztv. 87/A. § alapjan a jelen megallapodasban rogzitik, hogy Vizikozmu-
rendszer vonatkozasaban a Nyilvantartashoz a Vksztv. 61/B. § (3)-{5) bekezdeseiben
meghatarozott adatszolgaltatast a Hivatal fele, a Hivatal altal meghatarozott tartalmi es formal
kSvetelmenyeknek megteleloen hataridore es hianytalanui a Vizikozmu-szolgaltato teljesiti

3. A felek rogznik lo\'dbba. hog>' a Nyilvantartashoz a mindenkor hataivos jogszabalyok
szerint szilkseges adatszolgaltatast a Vi'zikoznnl-szolgaltato teljesiti.

4. JZllatasert felelos kotelezettseget val lal arra. hogy amennyiben az altala nyilvantartott
olyan adat is^szukseges a Vizikozmu-szolgaltato elozoekben vallalt adatszolgaltatasi
kotelez.ettsegenek teljesftesehez, mely nem all a Vizikdzmii-sz.olgaltato rendelkezesere, azt az



Ellatasert felelos a Vizikozmu-szolgaltato keresere, az altala meghatarozott tartalmi es formal
koveteimenveknek megfeleloen hataridore es hianytalanul a Vizikozmii-szolgaltato reszere -
igazolt modon - megkiildi.

5. Ellatasert felelos vallalja, hogy a hivatkozott adatok valtozasa eseten a valtozast a
Vizikozmu-szolgaltato reszere haladeklalanul - igazolt modon - megkiildi.

6. A megallapodas idotartama: a felek ko'zott a vizikozmii-rendszerre fennallo berleti-
ilzemeltetesi szerzodes idotartamaval azonos.

7. Feiek a jelen megaiiapodasban nem szabalyozott kerdesekbcn a Ptk. ide vonatkozo
eloirasait, illetve a vlzkozmuvekre, a vizikozmu-szolgaltatasra vonatkozo mindenkor hatalyos
jogszabalyok rendelkezeseit tekintik iranyadonak.

8. A Feiek jogvita esetere a hataskori szabalyok fliggvenyeben a Szombathelyi
Jarasbirosag. vagy a Szombathelyi Torvenyszek kizarolagos illetekesseget kotik ki.

9. A jelen megallapodas annak mindket fel altali alairasanak napjan lep hatalyba.

Feiek jelen megdllapoddst elolvaslak, tartalmdt megertetrek, es azt, mint akaraiukkal
mindenben megegyezot cegszerilen aldindk.

VASIVfe
.Vas rnegyei

1
Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
Ellatasert felelos kepviseleteben

Aczel Peter
polgarmester

VASIVIZ Vas megyei Viz- es Csatornamu ZRt.
Vizikozmu-szolgaltato kepviseleteben

Dr. Kohuth Viktor
vezerigazgato



VasmegyetVii-^sOotornflmuZRf.

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata

Aczel Peter polgarmester ur reszere

Kulsovat
Kossuth utca 70,
9532

Ikt. szam: F]£££r 4 /2014.
Keit:2Q14.iunius3.
Targy: uzemeltetoi szakvelemeny_
Ugyjntezo: Pinter Andrea

AJANLOTT!

Tisztelt Polgarmester Ur!

A 2011. evi CCIX torvenyben foglaltak szerint Berleti-Uzemeltetesi szerzodes alapjan a VASIVIZ
ZRt. iizemelteti a Kulsovat szennyvizelvezeto es tisztito rendszeret.

A VASIVIZ ZRt. 2014. evi Beruhazasi terveben szerepel Kulsovat, I. szamu atemelohoz szurokosar
(racskosar), valamint fix kivitelu kiemelo allvany telepitese.

A targyi munka elvegzese az alabbiak miatt sziikseges:

A nem megfelelo csatornahasznalatbol (szalas anyagok) adodo gyakori szivattyudugulasok, egyuttal
a kapcsolodo fenntartasi koltsegek csokkentese erdekeben szukseges beruhazas.

A tovabbi meghibasodaspk megelozese, illetve az erintett fogyasztoktol a folyamatos szennyviz-
elvezetes, az iizemeltetes biztonsaganak fenntartasa erdekeben indokolt es szukseges a
rekonstrukcio elvegzese.

A kivitelezesi munkak varhato intervalluma:

A munka elozetesen kalkulalt koltsege:

2014. junius-julius

500 eFt + AFA, mely a szennyviz hasznalati
dijbol keriil finanszirozasra.

Amennyiben tovabbi informaciokra lenne sziikseg, ugy a kapcsolattarto szemely neve: Pinter And-
rea beruhazasi foeloado (tel: 94/516-205, mobiltelefon: 30/631-5034, e-mail: pintera@vasiviz.hu).

Kerjiik, hogy a kozottiink letrejott Berleti-iizemeltetesi szerzodes 3, sz. melleklete alapjan a fenti
tajekoztatas elfogadasat es a targyi munka megrendeleset, hogy annak kivitelezeset a megkotendo
Vallalkozasi szerzodes alapjan elvegezhessiik. VAsivfzzm. -e.

Tisztelettel:
u^VVi ^-,

HompaszXiyMa
Fejlesztesi fomernok



VASIVJZ ZRt.
Fennlarlas es Epites

Szombaihely. Vepi u. 8

Fejlcsztesi Fomcrnokseg

Targy: Arajanlat sajat
kivitelezeseben vegzendo
vallalkozasi munkahoz

l-Ielvben

nKiilsovatL szdmu szennyvizdtemelo- szurokosdr beepitese" megnevezesu, sajat
kivitelezesben vegzendo valialkozasi munkahoz az alabbi ajdnlatot adjuk.

1./ Miiszaki iarla]om, es ar reszletezes:

- Sziirokosar gyartasa, lelepitese 68.000,- Ft
- Gravitacios becsatlakozo vezetek toldasa, elfordftasa 32,000,- Ft
- Racskosar pozicionalasa, levezcto, alatamaszto kcrel

gyarlasa, telepitese 46.000.- Ft
- Fix kieinelo allvany gyartasa, telepftese 209.000,- Ft

Szerelesidij: "" 127.000,-Ft
SzallMsidfj; 18.000f-Ft

osszesen: 500.000,- Ft + Afa

Szombathely, 2014. jiinius 12.

\ ' .--' 'f—
Horvath Jbaszlo

Ozemvezeto
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Kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés

melyet egyrészről az:

"AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
KFT.

Cím: 8400 Ajka, Szent István út liA,
Adószám: 11325479-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-501224
Képviselők: Péter Gábor és Zsolnai Tamás ügyvezetők

KÜJ: 100305834
KTJ: 100541008

a továbbiakban közszolgáltató, másrészről:

Külsővat Község Önkormányzata

Székhelye: Külsővat,

Kapcsolattartó: tel. : .

Adószáma : .

Cégjegyzék száma: .

Számlázási címe:

mint megrendelő kötöttek

1.1 Jelen szerződés kiterjed:
-Települési szilárd hulladék begyűjtésre, szállításra, előkezelésre,
tárolásra, ártalmatlanításra, mint önkormányzati rendeletben szabályozott
közszolgáltatásra.

2.1 A hulladékkezelés a megállapított díjért közszolgáltató vállalja:
- az idevonatkozó rendelet alapján a szerződés 3. pontjában meghatározott

telephelyen 3 db (bérelt) 1100 l-es, szabványos hulladéktároló edényzet a
települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.

a.1
Települési szilárd hulladék:

• Házlarlási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban,
valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak
közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben
keletkező;

• Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;
• Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági

vállalkozásoknál keletkező, külön jogszabályban meghatározott, veszélyesnek
nem minősülő szilárd hulladék.

Települési szilárd hulladéknak tekintendő például: a lakás lüzlet, üzemi
célját szolgáló épületekben, helyiségben, azok rendeltetésszerű használata
következtében keletkezett hulladék, söpredék, hamu, törött, vagy hibás
edény, eszköz, törött ajtó-, ablaküveg, szétszabdalt papírdoboz, nylon
hulladék, stb.
Nem lehet Települési szilárd hulladéknak Lekinteni az állati hullát, az em-
beri ürUléket, állati trágyát, építési törmeléket, követ, naqymé ret ű

elhaszná:t tárgyat és veszélyes hulladékot.
A 1100 literes konténerben lévő hu:'adék súlya az 360 kq-ot egy szá~:ítási
aLkaLowmal nem haladhat ja meg.
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b.!
A hulladékkezelési közszolgáltatást, a mindenkor érvényes díjak szerint végzi a
szolgáltató.
Annak jelenlegi érvényes díja:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: 5.455,- Ft+ÁFA!db!szállítási alkalom
Edénybérleti dij: 3.436,- Ft!db!hó+ÁFA

3.!Szerződés szerint az alábbi gazdálkodó egységtől kell a hulladékot el-
szállítani. A szállítás gyakorisága:

előzetes egyeztetés alapján 1100 l-es konténer

szállítási hely: Temető, Külsővat

4./ A szerződés szerinti díj fizetésére vonatkozóan felek: megállapodnak:
közszolgáltató a díjról negyedév középső hónapjában elkészíti a számlát,
melynek értékét megrendelő a számlán feltüntetett számlára, fizetési
határidőre befizeti. Késedelmes teljesítés esetében felek az aktuális
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat időarányos
alkalmazásában állapodnak meg.

5./ Ezen szerződés
szerződés írásban

2014. július 01-től határozatlan ideig érvényes. Jelen
mondható fel, illetve közös megegyezéssel módosítható.

6./ Szerződő felek a szerződésből eredő mindenkori vita esetére az Ajkai
Bíróság illetékességét kötik ki.

2014. június 27. 8#,,'
ll' ~'"
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• ügyvezető

megrendelő

Melléklet: I pid. alapjellemzési jkv.
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Szerződésszám: 511 - VE - 07452 - S - 15e-on Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés

Egyedi Felhasználónak nem minősülő
Önkormányzati Felhasználóval

1. Kereskedő és mérlegkörfelelős adatai
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Képviselőjének neve:
Kapcsolattartó neve,
telefonszáma, email címe:

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
9002 Győr, Pf. 205
Cg. 01-09-181155
Deutsche Bank 16300000-04012498-90206425
Lehoczki Balázs ügyvezető
Közigazgatási Vonal
06 40/ 200 950, kozigazgatas@eon.hu
www.eon.hu

2. Felhasználó adatai

Neve: KÜlSÖVAT KÖZS!:G ÖNKORMÁNYZATA........................................................

Székhelye: .?~?~.~W~~~C!~(.~~~~.~!~..~C!j9.~?9 .
Levelezési címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve:

Kapcsolattartó neve,

telefonszáma,

email címe:

3. Felhasználási helyek
Jelen Szerződés szerinti Felhasználási hely a települési közvilágítás hálózata.
A hálózat adatai:

Elszámolás alapja:

Beépített lámpa teljesítmény (kW)

.!~q!~~y?L település teljes közigazgatási egysége

Egész éjjeles közvilágítás

Égésidő naptár vagy mérés (Megfelelő rész aláhúzandó)

Település neve:

Profil:

4. Szerződéses feltételek
4.1 Jelen Szerződés létrejött a Kereskedő és Mérlegkörfelelős, másrészről a Felhasználó (együttesen Felek) között

a Felhasználási helyre vonatkozóan alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Felhasználó teljes
közvilágítási villamos energia igényének ellátása a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

4.2 Az átadott villamos energia egységára ~!q~...Ft/kWh, me ly ár a 2015. 01. 01. -2015. 12. 31-ig terjedő időszakra érvényes.
4.3 A szerződéses ár a villamos energia díja mellett tartalmazza határkeresztezési díjat és a mérlegkör tagsági díjat.

A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket,
díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VED 9-13. §-aiban
meghatározott és a 389/2007. (XI 1.23.) Kormányrendeletben, valamint a 109/2007. (XI 1.23.) GKM rendeletben szabályozott,
megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében
az Átviteli Rendszerirányítótói a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁD mennyiségének és
szabályozásának költségét.
A fogyasztáshoz tartozó KÁT elszámolása havonta, a MA VIR Zrt. által az adott hónapra közzétett paraméterek (részarány
és átvevői elszámolási ár) alapján történik, a fogyasztás elszámolásával megegyező kondiciókkal.
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4.4 A Kereskedő vállalja, hogyegységárat csak Fordulónappal változtat. Fordulónap minden naptári év január l-je.
A Kereskedő vállalja, hogy az egységárról annak változása esetén, a Felhasználót november lS-ig értesíti. Amennyiben
a Kereskedő eddig az időpontig az árváltozásról nem értesíti a Felhasználót, úgy a szerződés változatlan áron és
feltételekkel marad érvényben és hatályban.
Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő adó, adó módjára, vagy
egyéb módon és vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz.
amely a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a felek érdekkörén kívül eső más úton kerül bevezetésre.
Kereskedő a fentiek szerinti költségeket jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan módon beépíteni, feltéve,
hogy ezt jogszabály nem zárja ki. Ezen felül Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő
által is megfizetendő a fentiekben nem említett adó, adó módjára, vagy egyéb módon és vagy jogcímen megfizetendő
pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz, amely a köztük fennálló szerződésben
meghatározott kötelezettségeit a Kereskedő hátrányára változtatja meg.

4.5 A Felek elfogadják a Hálózat használati és Hálózat csatlakozási szerződésekben rögzített beépített teljesítmény adatokat.
A nem égő lámpatestek következtében kieső teljesítmény elszámolhatóságáról a területileg illetékes Elosztói Engedélyes
hivatott dönteni, majd az általa közölt módosított adatok alapján jogosult a Kereskedő korrekciót végezni.

4.6 A Mértékadó Éves Fogyasztást (továbbiakban: MÉF) az Elosztói Engedélyes állapítja meg, mért közvilágítási hálózat
esetén az előző éves mérési adatok alapján, méretlen közvilágítás esetén az egyes fogyasztási helyeken beépített
fényforrásoknak az előtétekkel együtt számított hatásos névleges teljesítmény-felvétele és a jelen szerződés 4. sz.
mellékletét képező hatályos közvilágítási naptárban meghatározott éves égésidő szorzatával egyenlő
energiamennyiségek összegeként. A Felek kijelentik, hogy elfogadják a Hálózat használati szerződésben rögzített MÉF
értéket.

4.7 A Kereskedő kijelenti, hogy jelen Szerződésben megadott Felhasználási helyre vonatkozóan az Önkormányzati Általános
Szerződési Feltételek 6.5. pontja szerinti felfüggesztésre vonatkozó jogát gyakorolhatja.

4.8 A Kereskedő minden hónapban a MÉF hatályos közvilágítási égésidő naptár szerinti adott hónapra esedékes hányada
alapján meghatározott villamos energiafogyasztásról számlát állít ki. Az általános rendszerhasználati díjakat a Kereskedő
fizeti meg az Elosztói Engedélyes részére, majd közvetített szolgáltatásként havonta egy számlában az energiával
számlázza a Felhasználónak.

5. A Felhasználó kötelezettségvállalása
5.1 A Felhasználó vállalja, hogya Kereskedő által szállított villamos energiát átveszi és annak jelen Szerződés szerinti díjait

a Kereskedő számára a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.
A Felhasználó banki átutalással egyenlíti ki a számlákat.
A Felhasználó a számlák összegét azok kiállításától számított 12 naptári napon belül egyenlíti ki. A Felhasználó jogosult
12 havi periódusokban két alkalommal hosszabbitott. maximum 60 napig terjedő fizetési határidőt igényelni egy-egy
számla vonatkozásában.

5.2 A beépített teljesítményadatokban történő változás esetén (növekedés vagy csökkenés, bővítés vagy korszerűsítés) a
Felhasználót minden hónap 20-áig adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Kereskedő felé a Műszaki átadási
jegyzőkönyvben szereplő és a következő hónap l-jétől érvényes teljesítményadatról.

5.3 A Felhasználó kijelenti, hogya Szerződés hatálybalépésének Üzletszabályzatban és ÁSZF-ben rögzített előfeltételei
teljesültek, ezért a Szerződés hatályba lépésének nincs akadálya.
A Felhasználó a hatályba lépési feltételek változása esetén haladéktalanul értesíti a Kereskedőt a változásról.

6. A szerződés létrejötte, időtartama
6.1 Jelen Szerződés határozatlan időtartamú Fordulónapos szerződés, amely a Felek általi aláírással érvényesen létrejön

és 2015. 01. 01-én 00:00 órakor lép hatályba.
A Felhasználó a Szerződést - kizárólag jelen Szerződés 4.4 pontjában rögzített árváltozás bekövetkezése esetén vagy
a 4.4 pontban rögzített Fordulónapra, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani. A felmondási jogot a Felhasználó
kizárólag a Kereskedő jelen szerződés 1. sz. pontjában feltüntetett - postacímére eljuttatott levél útján gyakorolhatja.

6.2 Amennyiben jelen Szerződés aláírását követően, de még a Szerződés hatályba lépése előtt a Felhasználó eláll a
szerződéstől, ill. a Felhasználónak felróható okból a jelen Szerződés nem lép hatályba, a Kereskedő az Általános
Szerződési Feltételekben (3. sz. melléklet) meghatározott mértékű bánatpénzre jogosult.

6.3 Amennyiben a Felhasználónak a felmondás benyújtásakor 50.000,- Ft vagy ezt meghaladó lejárt tartozása van
a Kereskedő felé, akkor a Kereskedő a fennálló tartozásra az Üzletszabályzata illetve az Általános Szerződési Feltételek
szerint biztosítékot kérhet vagy becsült mennyiségről szóló számlát bocsáthat ki. Amennyiben a Felhasználó nem adja át
a biztosítékot az erre kijelölt időtartamon belül, vagy nem egyenlíti ki a becsült mennyiségről szóló számlát, akkor
a felmondás hatályát veszti és a felek közti jogviszony változatlanul marad fenn. Ebben az esetben, amennyiben a
Felhasználó továbbra is kívánja a szerződés megszüntetését, úgy azt a felmondási jog ismételt gyakorlásával érheti el.
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7. Vegyes rendelkezések
7.1 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, a megkötött hálózati

csatlakozási szerződés (1. sz. melléklet), hálózathasználati szerződés (2. sz. melléklet), az Általános Szerződési Feltételek
(3. sz. melléklet), a Közvilágítási naptár (4. számú melléklet), valamint a Megbízási Szerződés (5. számú melléklet).
A Megbízási Szerződés önálló szerződéses léttel bír.

7.2 A Kereskedő működését a Kereskedőnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által elfogadott
Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata szabályozza. Az Üzletszabályzat hatályos változata elérhető a Kereskedő
honlapján (www.eon.hu) a Közigazgatási ügyfelek> Áram információk> Szerződések, törvények menüpontban. Ezen
Üzletszabályzat alapján a Kereskedő az általa kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződésekre
vonatkozóan Általános Szerződési Feltételeket dolgozott ki (ÁSZF),amelynek hatályos változata jelen Szerződés 3. számú
melléklete. Az ÁSZFjelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogviszonyára
az ÁSZFirányadó, amelynek mindenkor hatályos változata - az Üzletszabályzat mellékieteként - a Kereskedő honlapján
(www.eon.hu) a Közigazgatási ügyfelek> Áram információk> Szerződések, törvények> Üzletszabályzat menüpontban
megtalálható. A Felhasználó nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, és annak tartaimát magára nézve kötelező
jelleggel elfogadja.

A Felhasználó kérése esetén a hatályos Általános Szerződési Feltételeket a Kereskedő megküldi részére.

A Kereskedő és Felhasználó közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásával jön létre.
Jelen szerződés 2 példányban készült.

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Győr, 2014. június 25.

A Felhasználó képviseletében
p.h.

Az E. ON Energiakereskedelmi Kft. Képviseletében
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