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Kedves Zsuzsa!
Ez a jo szerzodes.
Udv: Peter

Tovabbitott level
Felado: Berecz Monika <mberecz@mvmp.hu>
Datum: 2014. november 10. 12:05
Targy: MVM Patner Zrt. villamos energia ajanlat megkuldese
Cimzett: "pmkvat@gmail.com" <pmkvat@gmai 1 .com>

Tisztelt Aczel Peter Ur!

Koszonom, hogy eljuttatta reszemre szamlait, adatait, amellyel lehetove tette, hogy elkeszitsem cegere
szabott, jelen levelemhez csatolt villamosenergia-ajanlatunkat, amely a szerzodessel azonos formatumban
kesziilt.
A megbizhato, stabil hazai hatter mellett Tarsasagunk szakertelme es tobb mint 10 eves versenypiaci
tapasztalata is garanciat jelent ugyfeleink szamara, amelyek kozott kis- es kozepvallalkozasok,
nagyvallalatok, onkormanyzatok es intezmenyek egyarant megtalalhatok.
Milyen elonyoket kinalunk Onnek?

Atvallaljuk a kereskedovaltas adminisztrati'v feladatait
A szerzodes teljes idotartama alatt versenykepes, garantalt arat biztositunk, jol tervezhetove
valnak a villamosenergia-koltsegek.
A szerzodes csak cegszerii alairast kovetoen lephet ervenybe, ennek hianyaban semminemu kotelezettseget
nem jelent.
Kerem, tekintse at a mellekelt dokumentumokat es merlegelje a veliink valo szerzodeskotes elonyeit.
Amennyiben a szerzodeskotes mellett dont, a gyors es hatekony ugyintezes erdekeben kerem, az alairt
szerzodes masolatat, alairasi cimpeldanyat es cege 3 honapnal nem regebbi cegkivonatanak masolatat
e-mailben vagy faxon is juttassa el hozzank az ervenyessegi ido lejartaig.
Felhivom szives figyelmet, hogy villamosenergia-ajanlatunk valtozatfan feltetelekkel 2014.11.17. 08:00ig ervenyes.

Szerzodeses ajanlatunkat 2 eredeti peldanyban, valamint a meghatalmazast a sztikseges adatokkal
kiegeszitve, tanuk altal is alairva 1 peldanyban 15 napon beliil sziveskedjen postazni resziinkre cegszeru
alairassal ellatva.

MVM Partner Zrt
Ertekesitesi Igazgatosag
1518 Budapest Pf. 127
Fax: 06 1 202 0373
E-mail cim: mberecz@mvmp.hu

Tajekoztatom, hogy a lejart esedekessegii tartozas a sikeres kereskedovaltast akadalyozza, ezert
kerem, a felmondas elott tajekozodjon kereskedojenel aktualis egyenlegerol!
Tarsasagunk a villamos energia mellett energetikai szolgaltatasok szeles valasztekat kinalja.
Ugyfeligenyekhez igazodo termekfejlesztesunk eredmenyekent termekpalettankon megtalalhato a viflamos
energetikai allapotfelmeres (Aramor), a Hokameras Eptiletdiagnosztika es az Energetikai Tanusitas.
Energetikai megoldasainkrol reszletes tajekoztatast a www.energiatudatossag.mvmp.hii honlapon talal.
Amennyiben ajanlatunk kapcsan, vagy kesobbi villamosenergia-vasarlasi donteseiben segltsegere lehetek,
keszseggel allok rendelkezesere lenti elerhetosegeimen.
Udvozlettel,
Barabas Beata
Berecz Monika helyettese

Berecz Monika
Telefonos iigyfelkapcsolati menedzser
Kis es Kozepes Fogyasztoi Ertekesitesi Osztaly
Ertekesitesi Igazgatosag
mberecz@mvmp.hu
Tel: +36 I 304^3867
Fax: +36 1 202-0373

m m partner

MVM Partner Zrt.
] 031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.
Levelezesi cim: 1518 Budapest Pf. 127.
www. m vmpartner.h u

Aczel Peter
Polgarmester Kulsovat
+3620/4188690
www.kulsovat.hu

6=(5=ė'e66=È00903$-

„MVM PARTNER KLASSZIK”
TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ
VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI
(*<(',6=(5=ė'e6
amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Partner ZRt.PLQW.HUHVNHGĘ V]pNKHO\H%XGDSHVW
Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszáma: 01-10-044818; adószáma: 12898019-2-44; mérlegkör azonosító kódja: 15X090% N|]|WW±HJ\WWHVHQ)HOHN±M|WWOpWUHDMHOHQHJ\HGLV]HU]ĘGpVEHQ WRYiEELDNEDQ(J\HGL6]HU]ĘGpV IHOVRUROW
felhasználási hely(ek) villamos energia ellátásának vonatkozásában, teljes ellátás alapú villamos energia adásvételre,
PHQHWUHQGDGiVLN|WHOH]HWWVpJQpONO$)HOHNN|]|WWLUpV]OHWHVV]HU]ĘGpVHVIHOWpWHOHNHWD.HUHVNHGĘPLQGHQNRUKDWiO\RV
ÈOWDOiQRV6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHL È6=) WDUWDOPD]]iNDPHOO\HONDSFVRODWEDQ)HOKDV]QiOyNLMHOHQWLKRJ\D]WPHJLVPHUWHpV
DQQDNWDUWDOPiWPDJiUDQp]YHN|WHOH]ĘQHNHOIRJDGMD-HOHQ(J\HGL6]HU]ĘGpVpVDPLQGHQNRUKDWiO\RVÈ6=)UHQGHONH]pVHLW
PLQGHQHVHWEHQHJ\WWHVHQNHOOpUWHOPH]QLD]RQEDQD](J\HGL6]HU]ĘGpVpVD]È6=)N|]|WWLHOOHQWPRQGiVHVHWpQD](J\HGL
6]HU]ĘGpVUHQGHONH]pVHLLUiQ\DGyDN $](J\HGL6]HU]ĘGpVpVD]È6=)HJ\WWHVHQ6]HU]ĘGpV $MHOHQ(J\HGL6]HU]ĘGpVEHQ
nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF irányadó.
$PLQGHQNRUKDWiO\RVÈ6=)HOpUKHWĘD.HUHVNHGĘJ\IpOV]ROJiODWiQLOOHWYHZHEROGDOiQ ZZZPYPSDUWQHUKX 
1. Felhasználó
neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:

.OVĘYDWgQNRUPiQ\]DWL+LYDWDO
.OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD
15426699119
11748045-15426699

2. Kapcsolattartó személyek
név:
e-mail:
mobil:
telefon:
fax:

)HOKDV]QiOyUpV]pUĘO
Aczél Péter
pmkvat@gmail.com
(20)418-8690
(89)342-090
(89)342-090

.HUHVNHGĘUpV]pUĘO
Berecz Mónika
mberecz@mvmp.hu
(1)304-3867
(1)202-0373

7HOMHVtWpVLLGĘV]DN
WHOMHVtWpVLLGĘV]DNyUiWyOyUiLJ
6]HU]ĘG|WWYLOODPRVHQHUJLDPHQQ\LVpJ
V]HU]ĘG|WWPHQQ\LVpJN:K
A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi kötelezettsége
(„take or pay”).
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5. Számlázás, fizetés és elszámolás
A számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket az ÁSZF tartalmazza.
6. Számla postázási címe
.OVĘYDWgQNRUPiQ\]DWL+LYDWDO.OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD
7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, alkalmazandó áramdíjak

Profil elszámolású felhasználási hely(ek):
Sorsz.

Cím

Telephely kód

Mérési pont azonosító (POD)

Egyéb azonosító*

.OVĘYDW5DIIHO0XWFD
1

550383

HU000110-11S00000000000000876545

915270

HU000110-11S00000000000000895242

934261

934302

HU000110-11S00000000000000895275
.OVĘYDW6]pFKHQ\L,VWYiQXWFD

6

HU000110-11S00000000000000899976

110

48
17,90

110

2 456
17,90

110

2 280

2
550382

936767

17,90

2
550381

934318

14 772

2
550380

HU000110-11S00000000000000895263

110

2
550384

.OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD$
5

5 486
17,90

.OVĘYDW.DRVVXWK/DMRVXWFD
4

110

HU000110-11S00000000000000029994

.OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD$
3

KÁT-ot****
tartalmazó
áramdíj (Ft/kWh)

kód*
606010

.OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD
2

Elosztói
MÉF (kWh)**
engedélyes***

17,90
110

96

2

17,90

* (1) - Felhasználási hely azonosító, (2 6]HU]ĘGpVV]iPD 3 0pUĘJ\iULV]iPD
** Mértékadó Éves Fogyasztás
*** Elosztói engedélyesek táblázata
$]ÈWYpWHOL5HQGV]HULUiQ\tWyWyOD.HUHVNHGĘiOWDON|WHOH]ĘHQPHJYiViURODQGyYLOODPRVHQHUJLD
Elosztói engedélyes kódszáma

Elosztói engedélyes neve

Elosztói engedélyes székhelye

110

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

*\ĘU.DQGy.X

120

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

7626 Pécs, Búza tér 8/A.

130

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. sz.

210

(/0ĥ+iOy]DWL.IW

1132 Budapest, Váci út 72-74.
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220

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa utca 13.

310

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

6720 Szeged, Klauzál tér 1.

1000

MAVIR ZRt.

1031 Budapest, Anikó u. 4.

Az áramdíj nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót,
D]È)ÈWYDODPLQWMRJV]DEiO\RNDODSMiQHVHWOHJHVHQIHOPHUOĘHJ\pEDGyNDWLOOHWpNHNHWGtMDNDWMiUXOpNRNDWpVN|OWVpJHNHW
amelyeket – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Felhasználó az áramdíjon felül köteles megfizetni.
8. Mérlegkör tagság
$.HUHVNHGĘDYLOODPRVHQHUJLiUyOV]yOypYL/;;;9,W|UYpQ\pUWHOPpEHQ|QiOOyPpUOHJN|UDODStWiViUDMRJRVXOW
)HOKDV]QiOyDMHOHQ6]HU]ĘGpVEHQIRJODOWDNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQpVD6]HU]ĘGpVKDWiO\iQDNWDUWDPiUD.HUHVNHGĘPLQW
PpUOHJN|UIHOHOĘVPpUOHJN|UpKH]FVDWODNR]LN$)HOKDV]QiOyPLQWPpUOHJN|UWDJNO|QPpUOHJN|UWDJViJLGtMDWQHPIL]HW$
.HUHVNHGĘPLQWPpUOHJN|UIHOHOĘViWYiOODOMDD)HOKDV]QiOyWyOPLQWPpUOHJN|UWDJWyOD]iWYLWHOLUHQGV]HULUiQ\tWyYDOYDOy
NDSFVRODWWDUWiVDGPLQLV]WUDWtYIHODGDWDLW$PpUOHJN|UPĦN|GWHWpVpYHONDSFVRODWRVDGDWV]ROJiOWDWiVLN|WHOH]HWWVpJ
PHJV]HJpVpEĘOHUHGĘPLQGHQIHOHOĘVVpJDPpUOHJN|UIHOHOĘVWWHUKHOLDNLPHQWHVtWHQLWDUWR]LNPpUOHJN|UWDJRWPLQGHQHEEĘO
HUHGĘNiUDOyO
96]HU]ĘGpVSpOGiQ\DLpVPHOOpNOHWHL
$MHOHQ(J\HGL6]HU]ĘGpVHOYiODV]WKDWDWODQUpV]pWNpSH]LD]È6=)-HOHQ6]HU]ĘGpVNpWD]RQRVD)HOHNiOWDOFpJV]HUĦHQDOitUW
HUHGHWLSpOGiQ\EDQNpV]OWPDJ\DUQ\HOYHQPHO\EĘOHJ\SpOGiQ\D)HOKDV]QiOyWHJ\SpOGiQ\D.HUHVNHGĘWLOOHWLPHJ$
)HOHNQHYpEHQDOitUyNpSYLVHOĘNUHQGHONH]QHNPLQGHQRO\DQMRJV]DEiO\LpVHJ\pEV]HUYH]HWLIHOKDWDOPD]iVVDODPHO\QHN
DODSMiQDV]HU]ĘGpVDOitUiViUDMRJRVXOWDN
106]HU]ĘGpVHVDMiQODWpUYpQ\HVVpJH
$6]HU]ĘGpV.HUHVNHGĘiOWDOLDOitUiViQDNIHOWpWHOHD]È6=)EHQPHJKDWiUR]RWWpUYpQ\HVVpJLIHOWpWHOHNWHOMHVOpVHYDODPLQWD
)HOKDV]QiOyiOWDOD6]HU]ĘGpVFpJV]HUĦDOitUiVDpVGRNXPHQWiOWPHJNOGpVHD.HUHVNHGĘUpV]pUH2014.11.17. 00:00-ig.
$)HOHNDMHOHQ6]HU]ĘGpVWDQQDNpUWHOPH]pVHpVHOROYDViVDXWiQPLQWDNDUDWXNNDOPLQGHQEHQPHJHJ\H]ĘWMyYiKDJ\yODJtUMiN
alá.
Kelt: Budapest, 2014. november 10.

……………………………………….
.HUHVNHGĘ
MVM Partner ZRt.

……………………………………….
)HOKDV]QiOyFpJV]HUĦDOitUiVD
.OVĘYDWgQNRUPiQ\]DWL+LYDWDO
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MEGHATALMAZÁS
(gazdálkodó szervezetek és társasházak)
.e5-h.1<207$72771$*<%(7ĥ..(/9$/Ï.,7g/7e6e7

Alulírott(ak) ........................................................................................................................................................................ mint a
Cégnév .OVĘYDWgQNRUPiQ\]DWL+LYDWDO
Székhely .OVĘYDW.RVVXWK/DMRVXWFD
Cégjegyzékszám
Adószám 15426699119
Ajánlat iktatószám MVMP-AJ-171503; 625076
WRYiEELDNEDQÄ)HOKDV]QiOy´ FpJMHJ\]pVUHMRJRVXOWNpSYLVHOĘMHNpSYLVHOĘLH]HQQHO
meghatalmazom
(meghatalmazzuk)
az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: Cg. 01DGyV]iP YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘWKRJ\D)HOKDV]QiOyKHO\HWWpVQHYpEHQD
NHUHVNHGĘYiOWiVVDONDSFVRODWEDQDMHOHQPHJKDWDOPD]iVEDQPHJQHYH]HWWHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyQiOYDJ\
YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘQpOpVD]LOOHWpNHVKiOy]DWLHQJHGpO\HVQpOWHOMHVN|UĦHQHOMiUMRQ, különösen a hatályos
YLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVQNHWKHO\HWWQNpVQHYQNEHQIHOPRQGMD
)HOKDWDOPD]RPIHOKDWDOPD]]XND]0903DUWQHU=5WWKRJ\D)HOKDV]QiOyUyODYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpV
megkötéséhez szükséges adatokat kérjen a jelen meghatalmazásban megnevezett egyetemes szolgáltatótól vagy
YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘWĘOpVD]LOOHWpNHVHORV]WyLHQJHGpO\HVWĘO, és hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy ezeket az
adatokat az MVM Partner ZRt. megismerje és a hatályos jogszabályok szerint kezelje.
Kijelentem/kijelentjük, hogy az MVM Partner ZRt. jelen meghatalmazás szerinti eljárása során a Felhasználó válik jogosítottá
pVN|WHOH]HWWp7XGRPiVXOYHV]HPYHVV]NKRJ\D)HOKDV]QiOyKDWiO\RVYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVpQHN
felmondásával kapcsolatos bármilyen következmény a Felhasználót terheli. Kijelentem/kijelentjük, hogy az általunk átadott
DGDWRNDYDOyViJQDNPHJIHOHOQHND]RNSRQWDWODQViJiEyOYDJ\HOpJWHOHQVpJpEĘOHUHGĘNiURNpUWD]0903DUWQHU=5WW
VHPPLO\HQIHOHOĘVVpJQHPWHUKHOL
7XGRPiVXOYHVV]NDPHQQ\LEHQDPHJKDWDOPD]iVFpJV]HUĦHQDOitUWHUHGHWLSpOGiQ\DOHJNpVĘEED)HOKDV]QiOyKDWiO\RV
YLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHV]HULQWLIHOPRQGiVLKDWiULGĘWPHJHOĘ]ĘPXQNDQDSSDOQHPiOOD]0903DUWQHU=5W
UHQGHONH]pVpUHD]0903DUWQHU=5WWIHOPRQGiVLN|WHOH]HWWVpJpVD]HEEĘOHUHGĘHVHWOHJHVNiUpUWIHOHOĘVVpJQHPWHUKHOL

-HOHQOHJLHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyYDOYDJ\YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘYHOIHQQiOOyYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpV
adatai:
+DDMHOHQOHJLYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyYDOiOOIHQQNpUMND]DOiEELDGDWRN
megadását:
1./ Egyetemes szolgáltató neve: ……………………………………………………………………………………
6]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVpQHNOHKHWVpJHVGiWXPD««««««««««««««««««««««««««
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+DDMHOHQOHJLYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHYLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘYHOiOOIHQQNpUMND]DOiEELDGDWRN
megadását:
2./9LOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘQHYH««««««««««««««««««««««««««««««
6]HU]ĘGpVLGĘWDUWDPD NpUMNDPHJIHOHOĘUpV]W;±HOMHO|OQLDNDSFVROyGyIHOVRUROWDGDWRNDWWHOMHVN|UĦHQPHJDGQL 

ƑKDWiUR]DWODQLGHMĦFVDNDYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVEHQU|J]tWHWWIRUGXOyQDSRQIHOPRQGKDWy
6]HU]ĘGpVEHQU|J]tWHWWIHOPRQGiVLLGĘ«««QDS
6]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OWIRUGXOyQDS«««««««««««««««««««««««

ƑKDWiUR]RWWLGHMĦDEHIHMH]ĘGiWXPHOP~OWiYDOPHJV]ĦQĘV]HU]ĘGpV
6]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVpQHNGiWXPD««««««««««««««««««««

ƑKDWiUR]RWWLGHMĦEL]RQ\RVLGĘN|]|QNpQWDXWRPDWLNXVDQPHJKRVV]DEERGyV]HU]ĘGpV
6]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OWIRUGXOyQDS«««««««««««««««««««««««
6]HU]ĘGpVEHQU|J]tWHWWIHOPRQGiVLLGĘ«««QDS
6]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVpQHNGiWXPD««««««««««««««««««««««
Kelt:
ph.

........................................................................
PHJKDWDOPD]y N  FpJV]HUĦ DOitUiVD

Cégnév: ......................................................................................................................................................
Képviseli: ...................................................................................................................................................
meghatalmazó(k) neve
Tanúként:
Aláírás: ...............................................................

Aláírás: ...............................................................

Név: ....................................................................

Név: ....................................................................

Lakcím: ...............................................................

Lakcím: ...............................................................
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MEGHATALMAZÁS
(gazdálkodó szervezetek és társasházak)

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL VALÓ KITÖLTÉSÉT!
Alulírott(ak): a villamosenergia kereskedőt (MVM Partner ZRt.) a kereskedőváltás ügyintézésével, ill. jelenlegi
egyetemes szolgáltatójával vagy kereskedőjével fennálló villamosenergia vásárlási szerződésének
felmondásával megbízó vállalkozást, intézményt képviselő személy(ek), ill. egyéni vállalkozó neve.
Fontos tudnivaló:
 Gazdálkodó szervezet esetén a cégbíróságon bejegyzett képviseleti szabályoknak megfelelő kitöltése
szükséges, csak a cég képviseletére felhatalmazott, aláírási joggal rendelkező személy(ek) adhat(nak)
meghatalmazást!
 Intézmények, társasházak esetén az aláírásra jogosult személy(ek) neve.
 Egyéni vállalkozó esetén kérjük a név mögött EV rövidítés feltüntetését is!
A *-al jelölt adatok elsődleges kitöltését az MVM Partner ZRt., az ajánlattal azonos tartalommal végzi –
érvényes meghatalmazáshoz minden rovat kitöltése szükséges.
Cégnév*:
Székhely*:
Cégjegyzékszám*: Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám kerül feltüntetésre
Adószám*: Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám kerül feltüntetésre
Ajánlati iktatószám*:
Kérjük ellenőrizze, szükség esetén szignó mellett pótolja, javítsa fenti adatokat!

Jelenlegi egyetemes szolgáltatóval vagy villamos energia kereskedővel fennálló szerződés adatai
Fontos tudnivaló:
A felsorolt adatok alapján történik a hivatkozott szerződés felmondása, pontos kitöltése kiemelt fontosságú.
Javasoljuk a meglévő szerződésben rögzített adatok és felmondási feltételek áttekintését követően történő
kitöltését.
1./ Egyetemes szolgáltató neve: Jelenlegi –felmondásra kerülő- szerződésében rögzített adat, egyetemes
szolgáltatójának neve
Szerződés megszűnésének lehetséges dátuma
 Annak a naptári napnak a dátuma, melyre a meghatalmazó jelenleg fennálló villamos
energia vásárlási szerződésének rendes felmondása lehetséges. Fontos, hogy a
meghatározott dátum a felmondási idő (egyetemes szolgáltatásban 30 nap)
figyelembe vételével meghatározott, bármely hó végi fordulónap legyen,
összehangolva az MVM Partner ZRt.-vel kötött szerződésben rögzített szállítási
időszak kezdő dátumával.
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2./ Villamos energia kereskedő neve: Jelenlegi –felmondásra kerülő- szerződésében rögzített adat, villamos
energia kereskedőjének neve
Szerződés időtartama (kérjük a megfelelő részt X –el jelölni, a kapcsolódó, felsorolt adatokat teljes
körűen megadni): Jelenlegi –felmondásra kerülő- szerződésében rögzített adatok
 határozatlan idejű, csak a villamos energia vásárlási szerződésben rögzített fordulónapon
felmondható szerződés
Jelölje, ha szerződése eltérő rendelkezés hiányában határozatlan ideig
érvényes, fordulónap kikötése mellett.
Szerződésben rögzített felmondási idő …nap: Szerződésében rendes felmondás esetére
kikötött felmondási idő hossza (napok száma)
Szerződésben megjelölt fordulónap: Szerződésében meghatározott fordulónap, vagy dátum
(pl. naptári év december 31., vagy év, hó, nap, ), melyre rendes felmondással indoklás nélkül a
határozatlan idejű kereskedelmi szerződés felmondása lehetséges


határozott idejű, a befejező dátum elmúltával megszűnő szerződés
Jelölje, ha szerződése
határozott idő elteltével megszűnik.
Szerződés megszűnésének dátuma: Szerződésében meghatározott megszűnési dátum



határozott idejű, bizonyos időközönként automatikusan meghosszabbodó szerződés
Jelölje, ha
szerződése jelen kitétel rögzítésével jött létre
Szerződésben megjelölt fordulónap: Szerződésében meghatározott fordulónap, vagy dátum (pl.
naptári év december 31., vagy év, hó, nap, ), melyre rendes felmondással indoklás nélkül a
kereskedelmi szerződés felmondása lehetséges
Szerződésben rögzített felmondási idő …nap: Szerződésében rendes felmondás esetére kikötött
felmondási idő hossza (napok száma)
Szerződés megszűnésének dátuma: Szerződésében meghatározott megszűnési dátum arra az
esetre, ha az automatikus hosszabbodás feltételei nem állnak fenn

Kelt: Meghatalmazás aláírásának helye, dátuma (év, hó nap)
ph.: Amennyiben a meghatalmazó jogi személy vagy egyéni vállalkozó bélyegzővel rendelkezik, a pecsét helye
aláírás: fentiekben megnevezett (ld. alulírott(ak)) személy(ek) aláírása

Fontos tudnivaló:
Jogi személyek esetén a képviseletre vonatkozó szabályok (pl.: cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány)
betartásával történő aláírást fogadunk el.
A MEGHATALMAZÁSHOZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CSATOLÁSA IS SZÜKSÉGES!
Cégnév: A meghatalmazást adó ügyfél neve (egyéni vállalkozói nyilvántartásban, vagy alapítói okiratban, vagy
cégbíróságon bejelentettel azonos módon)
Képviseli: Ügyfél képviseletére jogosult, jelen iratot aláíró(k) neve
Tanúként: Tanúként aláíró magánszemélyek adatai
Aláírás: Tanú aláírása
Név: Tanú neve.
Lakcím: Tanú lakcíme
Fontos tudnivaló!: Mivel az eljárás eredeti meghatalmazás csatolásával lehetséges, amennyiben több, eltérő
egyetemes szolgáltatónál vagy kereskedőnél meglévő szerződés felmondása szükséges a villamosenergia
kereskedőváltása
kapcsán,
meghatalmazás
kitöltésére
minden
érintett
egyetemes
szolgáltatónál/kereskedőnél való eljáráshoz külön-külön szükség van.
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
(NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE)

1.

2.
2.1
2.2
2.3

2.4

SZERZŐDÉS FOGALMA
Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek
Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi
Szerződést és mellékleteit (továbbiakban:
Egyedi Szerződés), valamint az Általános
Szerződési Feltételeket (továbbiakban:
ÁSZF) együttesen értik.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYA
Jelen ÁSZF hatálya a Felhasználó részére
történő
villamosenergia-értékesítési
Egyedi Szerződésre terjed ki.
Az adott szerződés típusra - mint termékrevonatkozó egyedi feltételeket az Egyedi
Szerződés tartalmazza.
A villamos energia adásvételi Szerződés
hatályba lépésének feltétele, hogy a
Felhasználó:
 rendelkezzen a Szerződésben érintett
felhasználási
hely(ek)re
vonatkozó
hálózathasználati szerződéssel;
 rendelkezzen a Szerződésben érintett
felhasználási
hely(ek)re
vonatkozó
hálózati csatlakozási szerződéssel;
 a Szerződésben érintett felhasználási
hely(ek)en
villamos
energia
díj
megfizetésével nem tartozik, amiatt
ellene behajtási eljárás a Szerződés
megkötésének időpontjában nincs, és az
elmúlt 6 hónapban nem is volt
folyamatban.
A Felhasználó a Szerződés aláírásával
elismeri, hogy vele szemben fennállnak a
villamos energia adásvételi szerződés
hatálybalépésének fenti feltételei.
Kereskedő a Felhasználó nyilatkozatának
valóságtartalmát
a
Szerződés
megkötésekor
nem
vizsgálja,
de
amennyiben a Felhasználó nyilatkozata a
Szerződés megkötésének időpontjában
valótlan, úgy a Szerződés nem jön létre,
illetve,
amennyiben
a
nyilatkozat
valótlanságára utóbb derül fény, úgy a
Szerződést a Kereskedő jogosult azonnali
hatállyal felmondani. A Szerződés ilyen
okból történő megszűnése esetén a
Felhasználó a Szerződés szerinti díjak
alapul vételével számított 10 (tíz) napi
átlagfogyasztásnak megfelelő összeget

köteles kötbér jogcímén a Kereskedő
részére megfizetni.

3.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Villamos energia adásvétele az Egyedi
Szerződésben meghatározott Felhasználó
és a Kereskedő között.

4.

A SZERZŐDÉS TÍPUSA
A Szerződés a Magyar Villamos Energia
Rendszer
(VER)
Kereskedelmi
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően
lehet:
teljes ellátás alapú,
részleges ellátás alapú
villamos energia adásvételi szerződés.

5.

A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződést
az Egyedi Szerződésben meghatározott
teljesítési
időtartamra
köthetik,
a
Szerződés azonban a teljesítési időtartamot
követően a Felek teljeskörű elszámolásával
szűnik meg.

6.

A SZERZŐDÉS ALANYAI
A Felhasználó a villamos energiát saját
felhasználás céljára vételező, a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(továbbiakban: VET) által meghatározott
Felhasználó.
A Kereskedő a Magyar Energia Hivataltól
villamos
energia
kereskedelemre
vonatkozó
működési
engedéllyel
rendelkezik és jogosult villamos energiát
rendszeresen és üzletszerűen vásárolni és
értékesíteni, emellett a villamosenergiaértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat
közvetíteni.

6.1

6.2

7.

TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE
A Kereskedő villamos energia átadásával
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítési
helye a Magyar Villamos Energia Rendszer
(VER) Átviteli Hálózata, a teljesítés ideje
megegyezik
az
érvényes
Egyedi
Szerződésben foglalt teljesítési időszak
idejével.

8.

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
A Kereskedő kötelezettsége,
Felhasználó Egyedi Szerződés
igényének megfelelő mennyiségű
energia
teljesítés
helyén
betáplálásáról gondoskodjon.

8.1
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

A megfelelő mennyiségű villamos energia
átviteli hálózatba történő betáplálásáról a
Rendszerirányító bármelyik fél kérésére
igazolást ad, amely a vita esetén
bizonyítékul szolgál.
A Felhasználó kötelezettsége, hogy a
villamos energiát átvegye, az átvétel
feltételeiről a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződések alapján
gondoskodjon, továbbá a szerződéses árat
Kereskedő részére megfizesse.
A villamos energia továbbítása a
Felhasználó csatlakozási pontjáig a
Felhasználó hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződése szerint a
Rendszerirányító, az Átviteli Engedélyes és
a területileg illetékes Elosztói Engedélyes
feladata.
Amennyiben a Kereskedő nem biztosította
a
Szerződés
szerint
a
megfelelő
mennyiségű villamos energia betáplálását a
villamos energia rendszerbe, úgy a
különbség
tekintetében
köteles
a
Rendszerirányítóval elszámolni és viselni a
szükséges kiegyenlítő energia költségét. A
Kereskedőnek
a
villamos
energia
biztosítása
vonatkozásában
további
felelőssége
nincs
a
Felhasználóval
szemben.
A Szerződés tekintetében az Egyedi
Szerződés szerinti szerződéses mennyiség
értékesítését
a
Villamos
Energia
Rendszerre
(VER)
alkalmazandó
szabályozásoknak és előírásoknak, a
Kereskedelmi
Szabályzatnak,
Üzemi
Szabályzatnak és a Rendszerirányító
szabályainak
megfelelően
kell
lebonyolítani.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
mérlegkör-felelőssel kötött mérlegkörtagsági szerződés megszűnésének napján a
Szerződés automatikusan hatályát veszti.
Felhasználó
a
Szerződés
aláírását
megelőzően
köteles
tájékoztatni
a
Kereskedőt az általa vételezőként ellátott
természetes vagy jogi személyekről,
akiknek a Kereskedőtől vásárolt villamos
energiát – a VET és végrehatási
rendeletének megfelelően – a szerződés
megkötésekor és a jövőben is tovább
kívánja adni. Ha Felhasználó a Szerződés
hatálybalépését
követően
mérővel
rendelkező újabb vételező(k)nek, más
természetes vagy jogi személyeknek is
tovább akarja adni a felhasználási helyen
átvett villamos energiát, akkor erről a
Kereskedőt
írásban
haladéktalanul

8.9

9.

9.1

9.2

9.3

értesítenie kell. Kereskedő a villamos
energia továbbadását jogosult megtagadni,
vagy feltételhez kötni. Ha a Felhasználó
által ellátott vételező a Szerződés
hatálybalépését követően felhasználóvá
válik, akkor erről Felhasználónak a
Kereskedőt
haladéktalanul
írásban
értesítenie kell.
A
Felhasználó
köteles
Kereskedőt
haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a
Szerződés aláírásakor a Szerződés hatálya
alá
tartozó
csatlakozási
pontokon
háztartási
méretű
kiserőművet
csatlakoztat, illetve üzemeltet. Felhasználó
köteles
a
Kereskedőt
a
létesítés
megkezdése
előtt
haladéktalanul
tájékoztatni,
amennyiben
háztartási
méretű kiserőművet, illetve kiserőművet
kíván csatlakoztatni a közcélú hálózathoz.
Felhasználó és Kereskedő a tájékoztatás és
a területileg illetékes elosztói engedélyes
által jóváhagyott Csatlakozási terv adatai
alapján a háztartási méretű kiserőműre,
vagy
a
kiserőműre
vonatkozóan
villamosenergia-kereskedelmi szerződéskiegészítést köthet. A Felhasználó jelen
pont
szerinti
tájékoztatási
kötelezettségének elmulasztása Súlyos
Szerződésszegésnek minősül.
MÉRLEGKÖRTAGSÁG
A teljes vagy részleges ellátásra szerződő
Felhasználó a VET alapján köteles
mérlegkörhöz csatlakozni. A Felhasználó
jelen Szerződés aláírásával csatlakozik a
Kereskedő mérlegköréhez.
A Felhasználó mérlegkör tagsága kapcsán
vállalja, hogy a tervezett villamos energia
fogyasztásáról
a
Szerződésben
meghatározott módon adatszolgáltatást
biztosít a Kereskedő részére.
A Kereskedő átvállalja a mérlegkör-tag
Felhasználóktól a Rendszerirányítóval való
kapcsolattartás adminisztratív feladatait,
valamint vállalja, hogy a szolgáltatott
tervadatoktól eltérő vételezés esetén a
kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval
elszámolja, és ezzel kapcsolatosan vele
szemben pénzügyileg helytáll. A felmerülő
költségeket
a
Szerződés
szerint
meghatározott módon háríthatja tovább a
Felhasználóra, mint mérlegkör tagra. A
Felhasználót teljes ellátás alapú szerződés
esetén mérlegkör tagsága kapcsán külön
díjfizetési kötelezettség nem terheli.
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10.
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

A VILLAMOS ENERGIA ÉS TELJESÍTMÉNY
MÉRÉSE, LEOLVASÁSA
A villamos energia mennyiség mérésére és
igazolására a vonatkozó jogszabályok és a
Kereskedelmi Szabályzat, valamint az
Üzemi
Szabályzat
rendelkezései
az
irányadóak.
A Felek közötti villamos energia forgalom
mérése a vonatkozó szabványoknak
megfelelő, - idősoros felhasználó esetén
működő távleolvasással rendelkező hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő
berendezéssel
történik,
amely
a
csatlakozási ponton, vagy annak közvetlen
közelében a Felhasználó rendelkezésére áll.
A fogyasztásmérő berendezés leolvasását
az illetékes hálózati engedélyes végzi, és az
adatokat továbbítja a Kereskedő részére.
Profilos elszámolású felhasználási hely
esetén a Kereskedő jogosult a vételezési
szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó
MÉF (Mértékadó Éves Fogyasztás) érték
esetén rendkívüli leolvasást végezni vagy
azt az Elosztói Engedélyestől megrendelni
és ennek eredménye alapján, vagy a
Felhasználóval
egyetértésben
egyéb
esetekben is a MÉF-et módosítani.
A Felhasználó idősoros elszámolású mérési
pont esetében hozzájárul ahhoz, hogy az
Elosztói Engedélyes a távmérést kiépítse.
Amennyiben a felhasználási helyen a mobil
adatátviteli szolgáltatás lefedettsége nem
biztosított, a Felhasználó biztosítja a
távleolvasáshoz szükséges telefonvonalat
és annak működtetését.

11.

FOGYASZTÁS ELSZÁMOLÁSA
11.1 Profil
elszámolású
Mérési
Pont
elszámolása:
Profil elszámolású Mérési Pont esetén a
Kereskedő a Felhasználó számára havonta
számlát, valamint – az Elosztói Engedélyes
által küldött leolvasásból eredő fogyasztási
adatok alapján - mennyiségi eltérést
tartalmazó számlát állít ki. A havi
számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás
(MÉF) 1/12-ed része kerül kiszámlázásra.
A mennyiségi eltérést tartalmazó számlán a
mért fogyasztás alapján az Egyedi
Szerződés szerinti egységárral kiszámított
éves díj és a korábban kiállított számlákon
már kiszámlázott díjak különbözete kerül
elszámolásra.
11.2 Idősoros
elszámolású
elszámolása:

Mérési

Pont

Idősoros elszámolású Mérési Pont esetén a
Kereskedő az Elosztói Engedélyes által
közölt negyedórás mérési adatok alapján
készíti el minden hónapban a Felhasználó
havi villamosenergia-számláit, amennyiben
nem áll rendelkezésre a mérési adat, úgy a
szerződésben foglalt VÉF/12 (Várható Éves
Fogyasztás) alapján készül el a számla.
11.3 Minimális villamos energia mennyiség
ellenértékének megfizetése („take or pay”)
A Kereskedő és a Felhasználó az Egyedi
Szerződésben megállapodhatnak abban a
minimális villamos energia mennyiségben,
amelynek
ellenértékével
megegyező
összegű pótdíjat a Felhasználó akkor is
köteles megfizetni, ha a ténylegesen
elfogyasztott villamos energia mennyisége
– bármely okból – a minimális villamos
energia mennyiséget nem érte el
(alulfogyasztás) Alulfogyasztás esetén
Felhasználót az alábbi fizetési kötelezettség
terheli:
- pótdíj, amelynek összege a ténylegesen
elfogyasztott és a Szerződés szerinti
minimális villamos energia mennyiség
közti különbözet Szerződés szerinti – a
jelen ÁSZF 12. pontjában foglaltak
szerinti - ára alapján számítandó;
- a Felhasználó felróható magatartásától
függetlenül, objektív alapon fizetendő
(csak abban az esetben nem kell
megfizetni, ha az alulfogyasztást vis
maior vagy olyan körülmény okozta, ami
a Kereskedő felelőssége);
- ÁFA fizetési kötelezettséget nem von
maga után;
- meg nem fizetése esetén a Felhasználó a
Szerződésben foglalt általános szabályok
szerint a villamos energia ellátásból
kikapcsolható.
11.4 A fogyasztás elszámolásának részletes
szabályait, a termék speciális jellemzőit az
Egyedi Szerződés tartalmazza.

12.

SZERZŐDÉSES ÁR
12.1 A szerződéses árat a Felek között aláírt
Egyedi Szerződés tartalmazza.
12.2 A
szerződéses
ár
tartalmazza
a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági
díjat,
de
nem
tartalmazza
a
rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §–
ában meghatározott pénzeszközöket, az
energiaadót,
az
ÁFÁ-t,
valamint
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő
egyéb
adókat,
illetékeket,
díjakat,
járulékokat és költségeket, amelyeknek a
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vonatkozó
jogszabályokban
foglalt
mértékben és módon lehetővé tett
megfizetésére
a
Felhasználó
kötelezettséget
vállal.
Amennyiben
jogszabály olyan új adótípusról, illetékről,
járulékról vagy bármilyen egyéb, a
villamosenergia-ellátással kapcsolatos új
költségelem alkalmazásáról rendelkezik,
amelynek
hatálya
kiterjed
jelen
Szerződésre, a szerződéses áron felül a
Kereskedő jogosult ezen új tételeket is
felszámítani és számlázni, feltéve, hogy azt
jogszabály nem zárja ki.
12.3 Az energia adóról szóló törvény alapján a
törvény hatálya alá tartozó Felhasználók
energia adó megfizetésére kötelezettek,
melynek összegét a villamosenergiafogyasztásról szóló számlán fel kell
tüntetni.
12.4 Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett
meghatározva, a Forintban megadott
energiaadó
árának
Euróra
történő
átszámítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
által tárgyhónap utolsó munkanapján
közzétett,
hivatalos
HUF/EUR
devizaárfolyamon történik.
12.5 A Felhasználó a rendszerhasználati díjakra
vonatkozó
számlát
az
Elosztói
Engedélyestől kapja. A Felhasználónak
lehetősége van arra, hogy a Kereskedő és a
Felhasználó között létrejött megállapodás
alapján a rendszerhasználati díjakat a
Kereskedő fizesse meg az Elosztói
Engedélyes részére, majd közvetített
szolgáltatásként havonta továbbszámlázza
a Felhasználónak.

13.

KÁT KÖLTSÉGEK
13.1 A KÁT költség a VET 9.-13. §-okban
meghatározott és a 389/2007 (XII.23.)
Kormányrendeletben,
valamint
a
109/2007 (XII.23.) GKM rendeletben
szabályozott megújuló energiaforrásból és
hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése
érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a
Kereskedők
által
kötelezően
megvásárolandó
villamos
energia
mennyiségének
és
szabályozásának
költsége.
13.2 Az olyan szerződések esetében, ahol a
szerződéses ár nem tartalmazza a KÁT
költségét, a Felhasználó köteles azt „átfolyó
tételként”, azaz a MAVIR ZRt. által az adott
hónapra közzétett KÁT átvételi arány és ár
szerint a Kereskedőtől megvásárolni és

kifizetni, a szerződéses árral azonos
devizanemben és fizetési feltételek szerint.
13.3 Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett
meghatározva, a KÁT energia díja az MNB
által tárgyhónap utolsó munkanapján
közzétett,
hivatalos
HUF/EUR
devizaárfolyamon kerül átváltásra.
13.4 Az olyan szerződések esetében, ahol a
szerződéses ár tartalmazza a KÁT
költségét, a Felhasználónak nem kell külön
KÁT költséget megfizetnie a Kereskedő
felé.
13.5 Amennyiben a KÁT elszámolásának
szerződéskötéskor, MAVIR ZRt. által
meghatározott elszámolási rendszere hitelt
érdemlően megváltozik, és ezzel a KÁT
elszámolásának díjai megemelkednek,
akkor Kereskedő jogosult a KÁT díjának
megváltoztatásából eredő esetleges vételár
emelkedést érvényesíteni, amely vételár
emelkedést Felhasználó tudomásul vesz.
Változatlan KÁT elszámolási rendszer
mellett a KÁT energia havi, illetve átlagos
részarányának
és
egységárának
szerződéses
időszak
alatt
történő
megváltozása miatt a Kereskedő nem
emelheti meg a szerződéses árat.

14.

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
14.1 A Kereskedő a szállítási hónapot követő 10
munkanapon belül megküldi a Felhasználó
szállítási időszakra vonatkozó villamos
energia fogyasztási számláját.
14.2 A Felhasználó a szállítási hónapot követően
25 napon belül köteles megfizetni
Kereskedő részére a megküldött számla
szerinti összeget. A Felhasználó a részére
benyújtott számlán feltüntetett összeget a
Kereskedő bankszámlájára átutalással,
csoportos beszedési megbízással vagy
elektronikus számla esetén a Kereskedő
által elfogadott egyéb módon köteles
megfizetni. A kétségek elkerülése végett a
Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének
a Kereskedő bankszámláján történő
jóváírást kell érteni.
14.3 A Felek kijelentik, hogy amennyiben
valamely fizetési határidő napja hétvégi
vagy munkaszüneti napra esik, abban az
esetben a hétvégi vagy munkaszüneti napot
követő első munkanapot tekintik határidőnapnak. A Felek kijelentik továbbá, hogy a
számla
tartalmával
kapcsolatban
a
vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi
előírások az irányadóak.
14.4 Amennyiben bármely Fél a jelen szerződés
alapján elismert esedékes összeget a lejárat
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napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást a
másik Fél írásbeli felszólítását követően
haladéktalanul nem orvosolja, az adott Fél
ezt az igényét fizetési meghagyás útján is
érvényesítheti.
14.5 Késedelmi kamat
A fizetési kötelezettségek késedelmes
teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő
Fél a késedelembe esés napjától a kifizetés
napjáig terjedő időszakra a mindenkori
jegybanki
alapkamat
kétszeresének
megfelelő késedelmi kamatot fizet a másik
Fél részére.
14.6 Számlamódosítás
Amennyiben
Kereskedő
a
számla
kibocsátását követően, de még a
Felhasználó
által
történő
kifizetést
megelőzően a kibocsátott számlában hibát
észlel (különösen az Elosztói Engedélyes
által szolgáltatott mérési adatok utólagos
korrekciója esetén), jogosult módosított
számlát
kiállítani
és
megküldeni
Felhasználó részére. Ebben az esetben
Felhasználó köteles a módosított számla
keltétől számított 10 naptári napon belül a
módosított
számla
ellenértékét
a
Kereskedő részére megfizetni.

15.

SZÁMLAKIFOGÁS
15.1 Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy
számla helyességét, a Felhasználó köteles a
vonatkozó számla fizetési határidejét
megelőzően írásban ismertetni azon
okokat, amelyek alapján a számla
helyességét
vitatja.
A
vitatás
bejelentésének a számla kiegyenlítésére
halasztó hatálya nincs, ha a számla alapjául
szolgáló mennyiségek a Felhasználó által a
korábbi azonos időszakban vételezett
mennyiségek 130%-át nem haladja meg.
15.2 Amennyiben bebizonyosodik, hogy a
vitatott összeg kifizetése mégsem volt
indokolt, a megállapított és mindkét fél
által elfogadott összeget a Kereskedő a
Felhasználó részére a Felek megállapodása
alapján a következő esedékes számlában
köteles jóváírni vagy eltérő megállapodás
hiányában
köteles
azt
az
Üzletszabályzatában
foglaltak
szerint
visszafizetni.
15.3 Amennyiben
a
Felhasználó
számlakifogásának
a
számla
kiegyenlítésére halasztó hatálya volt és
bebizonyosodik, hogy a Felhasználó
alaptalanul vitatta a számla helyességét,

köteles a számla szerinti összeget
haladéktalanul
megfizetni
Kereskedő
részére, amely esetben Kereskedő jogosult
késedelmi kamatot is érvényesíteni a
számla esedékessége és a Felhasználó általi
kifizetésig terjedő időszakra.
15.4 Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati
engedélyes(ek) és/vagy a rendszerirányító
által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott
vagy a Kereskedő rendelkezésére álló
vételezési adatok nem felelnek meg a
valóságnak, úgy a Kereskedő jogosult a
valós vételezési adatoknak megfelelően
módosítani a számláit és/vagy új számlát
kibocsátani.

16.

BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSE
16.1 Amennyiben
Felhasználó
fizetési
kötelezettségét két egymást követő
alkalommal késedelmesen teljesíti, a
Kereskedő kérésére a Felhasználó köteles
biztosítékot, illetve kiegészítő biztosítékot
adni.
16.2 A
Kereskedő
–
a
Felek
eltérő
megállapodásának
hiányában
–
a
Felhasználó
tervezett
átlagos
havi
fogyasztási
díja
háromszorosának
megfelelő mértékű biztosítékra (bank
garancia, óvadék) jogosult.
16.3 A Felhasználó köteles a Szerződésben
rögzített, illetve a Kereskedővel történt
megegyezés szerinti biztosítékokat a
Kereskedő rendelkezésére bocsátani. A
Kereskedő – választása szerint és a
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően –
különösen, de nem kizárólag a következő
biztosítékok nyújtását követelheti a
Felhasználótól: zálogjog, kezesség, óvadék,
bankgarancia,
fedezetigazolás,
váltó,
azonnali beszedési megbízás a Felhasználó
bankszámlájára vonatkozóan és az Egyedi
Szerződésben rögzített egyéb biztosítékok.
16.4 Súlyos
szerződésszegésnek
minősül,
amennyiben a Felhasználó a Kereskedő
kérésére a biztosítékot a Kereskedő által
meghatározott módon és az általa megjelölt
határidőben nem nyújtja.
16.5 A Felhasználó köteles a Kereskedő által
megjelölt határidőn belül minden ahhoz
szükséges
nyilatkozatot
és
egyéb
jogcselekményt – a Kereskedő és a
jogszabályok által megkívánt formában –
megtenni, hogy a Kereskedő által kikötött
biztosítékok
érvényesen
létrejöjjenek
(különös tekintettel az ingó és ingatlan
jelzálogjogoknak
a
megfelelő
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16.6

16.7

16.8

16.9

nyilvántartásokba a Kereskedő javára
történő bejegyzésére).
A Felhasználó köteles gondoskodni a
Kereskedő javára lekötött vagyontárgyak
és jogok fenntartásáról és megóvásáról. A
Kereskedő jogosult (a helyszínen is) a
Felhasználó
üzleti,
kereskedelmi
tevékenységének
zavarása
nélkül
ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául
szolgáló ügylet fedezet és biztosítéka
megfelelő-e. A biztosítékok értékében,
értékesíthetőségében
bekövetkezett
változásokról a Felhasználó írásban köteles
a Kereskedőt haladéktalanul tájékoztatni.
Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak
értéke és a Felhasználó fennálló tartozása
közötti arány a Szerződés megkötésének
időpontjában fennállott arányhoz képest a
Kereskedő hátrányára megváltozik, a
Felhasználó köteles az eredeti arányt – a
biztosítékok kiegészítésével, illetve más a
Kereskedő által elfogadott módon – a
Kereskedő által meghatározott időre
helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, amennyiben a Felhasználó a
Kereskedő
kérésére
a
meglévő
biztosítékokat
a
Kereskedő
által
meghatározott módon és az általa megjelölt
határidőben nem egészíti ki.
A
Kereskedő
a
Felhasználó
kezdeményezésére lemondhat, de nem
köteles azokról a biztosítékokról, amelyek
megítélése szerint a továbbiakban nem
szükségesek a Szerződésből származó
követelései biztosításához.
A Kereskedő jogosult beszerezni minden
olyan iratot, amelyet szükségesnek vél
megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával,
kezelésével,
feldolgozásával
és
érvényesítésével
kapcsolatosan.
Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az
ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági,
illetve
bírósági
eljárást,
valamint
közreműködőt igénybe venni a biztosíték
megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A
biztosítékok létesítésével, rögzítésével,
kezelésével
és
érvényesítésével
kapcsolatos minden felmerülő költség –
ellenkező megállapodás hiányában – a
Felhasználót terheli.
A biztosítékok értékét a Kereskedő által
meghatározott értéken kell figyelembe
venni, azok összértéke a Felhasználó teljes
tartozását
meghaladhatja.
A
Felhasználónak a fedezet felajánlása során
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az
általa felajánlott biztosíték más ügylet

kapcsán már terhelésre került-e, és ha igen
akkor
milyen
mértékben.
Továbbá
nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték
per-, és igénymentességéről. A felajánlott
biztosíték elfogadásáról a Kereskedő
jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi
tilalomba ütköző biztosítékot nem lehet
felajánlani és ilyet a Kereskedő nem fogad
el. A biztosíték egyéb szabályai szükség
szerint külön biztosítéki szerződésben
kerülnek szabályozásra.
16.10 A biztosítéki szerződések, illetve az
azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok és egyéb
dokumentumok
a
Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

17.

SZERZŐDÉSSZEGÉS
ÉS
JOGKÖVETKEZMÉNYEI
17.1 Súlyos Szerződésszegés
A Felek szerződéses kötelezettségeinek
megszegése, így különösen a teljesítés, az
átvétel elmulasztása jelen Szerződésben
meghatározott
jogcímen
fizetési
kötelezettséget keletkeztet. A Felek
mentesülnek
a
Szerződésszegés
jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják,
hogy az Vis Maior miatt következett be.
17.2 A Kereskedő jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül,
írásban, az ok megjelölésével felmondani kivéve ha az Vis Maior következménye –, ha
a) Felhasználó
megszegi
bármely
szavatossági nyilatkozatát vagy a
Felhasználó
bármely
jognyilatkozatáról
bebizonyosodik,
hogy az nem felel meg a valóságnak
vagy tájékoztatási kötelezettségének
elmulasztása jelen Szerződés szerint
Súlyos Szerződésszegésnek minősül;
b) Felhasználó hálózati csatlakozási vagy
hálózathasználati szerződése bármely
okból megszűnik;
c) Felhasználó
mérlegkör
tagsági
megállapodása
vagy
mérlegkör
szerződése bármely okból megszűnik;
d) Felhasználó fizetésképtelenségét az
illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul;
e) Felhasználó megszűnik, kivéve, ha a
megszűnés célja olyan átalakulás,
egyesülés vagy átszervezés, amely
nem érinti a jogutód társaság azon
képességét, hogy Felhasználó a
Szerződés szerinti kötelezettségeit
teljesíteni tudja és erről a Kereskedőt

Általános Szerződési Feltételek nem lakossági felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítési szerződéshez
Hatályos 2013. január 1-től

6/12 oldal

MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.
megfelelő
garancia
nyújtásával
biztosítja;
f) Felhasználó a Szerződés szerinti
bármely jogát és/vagy kötelezettségét
a
Kereskedő
előzetes
írásbeli
hozzájárulása nélkül engedményezi
vagy átruházza;
g) Felhasználó a Kereskedőnek a
Szerződés alapján járó összegek
szerződésszerű
kifizetésével
kapcsolatos kötelezettségét az eredeti
fizetési határidőtől számított 15
(tizenöt) napon belül, a Kereskedő
általi írásbeli felszólítás ellenére nem
teljesíti;
h) Felhasználó a Kereskedő erre irányuló
felszólítása ellenére nem bocsátja a
Kereskedő
rendelkezésére
a
Szerződésben
meghatározott
biztosítékot, vagy azt nem tartja fenn,
vagy nem egészíti ki a Kereskedő
kérésének megfelelően, vagy más, az
Üzletszabályzatban, jelen ÁSZF-ben
vagy Egyedi Szerződésben foglalt, a
biztosítékkal
kapcsolatos
kötelezettségének nem tesz eleget;
i) Felhasználó a villamosenergia-átvételi
kötelezettségét neki felróható okból
15 (tizenöt) napot meghaladóan nem
teljesíti, ideértve, de nem kizárólag,
azt az esetet is, ha erre azért nem
képes, mert az adott felhasználási
helyet a hálózati engedélyes a
Felhasználó szerződésszegése miatt
15 (tizenöt) napot meghaladóan az
ellátásból
felfüggesztette
vagy
kikapcsolta;
j) egyetemes szolgáltatásra jogosult
Felhasználó
esetén,
ha
a
villamosenergia-szolgáltatás
szüneteltetése a 30 napot meghaladja;
k) Felhasználó a Szerződés szerinti
jogainak, illetve kötelezettségeinek,
vagy összes, illetve lényegében összes
eszközének
vagy
kötelezettségvállalásának
olyan
módon történő átruházása esetén,
amely nincs összhangban a Szerződés
rendelkezéseivel,
illetve
a
jogszabályokkal;
l) Felhasználó – teljes ellátás alapú
szerződés esetén – megsérti a
Kereskedő teljes ellátási jogát;
m) Felhasználó a Kereskedő által a
felhasználási
helyek
ellátására
szolgáltatott
villamos
energiát

hozzájárulása nélkül vagy tilalma
ellenére továbbadja;
n) Felhasználó a részletfizetési, illetve
fizetési
haladékra
vonatkozó
megállapodás esetében a fizetési
határidőt elmulasztja.
17.3 Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül,
írásban, az ok megjelölésével felmondani –
kivéve, ha az Vis Maior következménye –,
ha
a)
a Kereskedő megszegi bármely,
szavatossági nyilatkozatát;
b)
a Kereskedő a Szerződés szerinti
bármely
jogát
és/vagy
kötelezettségét Felhasználó előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül a
Kereskedővel
egy
vállalkozáscsoportba
tartozó
vállalkozásokon
kívül
másra
engedményezi vagy átruházza;
c)
a Kereskedő fizetésképtelenségét az
illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy a Kereskedő
legfőbb szerve jogutód nélküli
megszűnést kimondó határozatot
hoz; és/vagy
d)
a
Kereskedő
villamosenergiaszolgáltatási kötelezettségét neki
felróható okból 15 (tizenöt) napot
meghaladóan nem teljesíti.
17.4 A
Súlyos
Szerződésszegések
jogkövetkezményei
17.4.1 Amennyiben
a
Felhasználó
Súlyos
Szerződésszegést követ el és emiatt a
Kereskedő
rendkívüli
felmondással
megszünteti a Szerződést, a Felhasználó
köteles a Kereskedő részére kötbért fizetni.
A kötbér összege megegyezik a Felek
viszonylatában
megszűnő
Szerződés
alapján:

meghatározott
(kWh
egységre
vetített) szerződéses ár, és (kWh
egységre vetített) a Rendszerirányító
által
alkalmazott
leszabályozás
elszámolási egységára különbözete, és

a Felhasználó által át nem vett
villamos energia mennyiség (kWh)
összegének számtani szorzatával.
17.4.2 Amennyiben a Szerződésben minimális
villamosenergia-mennyiség megállapításra
került, és a Kereskedő a Felhasználó
felmondási jogot keletkeztető Súlyos
Szerződésszegése miatt a Szerződést
rendkívüli felmondással megszünteti, úgy
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Felhasználó
köteles
a
ténylegesen
elfogyasztott és az Egyedi Szerződésben
meghatározott minimális villamos energia
mennyiség közti különbözet Szerződés
szerinti ára alapján számított ellenértékével
megegyező összegű pótdíjat Kereskedőnek
megfizetni.
17.5 A villamos energia ellátás felfüggesztése
A Kereskedő – az egyéb jogain túlmenően –
megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult
kérni Felhasználó rendszerhasználatának
felfüggesztését
az
érintett
hálózati
engedélyestől, amennyiben:

A Felhasználó – a Vis Maior eseteinek
kivételével – 15 napon keresztül,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
Felhasználó 30 napon keresztül
elmulasztja esedékessé vált tartozása
megfizetését, vagy nem tesz eleget
valamely
egyéb
lényeges
kötelezettségnek vagy

A Felhasználó a Kereskedő kérelmére
nem bocsátja rendelkezésére a
biztosítékot a 16. pontban foglaltak
szerint vagy

A
Felhasználó
bármely
jognyilatkozatáról
vagy
általa
szolgáltatott adatról bebizonyosodik,
hogy az nem felel meg a valóságnak..
17.6 A Kereskedő a teljesítés megtagadására
és/vagy
a
rendelkezésre
állás
felfüggesztésére
vonatkozó
jogát
a
szerződésszerű
teljesítésre
felszólító
írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követő 2
munkanap eltelte után gyakorolhatja.
17.7 Amennyiben a villamosenergia-ellátásból
kikapcsolt Felhasználó rendezi valamennyi
lejárt tartozását és a külön díj ellenében
végezhető
szolgáltatásokról
szóló
jogszabályban
meghatározott
egyéb
költségeket is megfizeti, a Kereskedő a
tudomására jutást követően 24 órán belül
kezdeményezi a Felhasználó ellátásba
történő ismételt bekapcsolását.
17.8 Amennyiben a Felhasználó/Fizető a
kikapcsolási és/vagy visszakapcsolási díjat
nem közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek
fizette meg, akkor a Kereskedő az Elosztói
Engedélyessel történt egyeztetés alapján
megteheti ezen díjakról a számla kiállítását
és annak behajtását.

18.
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

FELELŐSSÉG
ÉS
FELELŐSSÉG
KORLÁTOZÁSA
A Kereskedő és a Felhasználó a Ptk. 314. §
(1) bekezdésben rögzített esetekben, a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel
okozott
károkért,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító
szerződésszegésért
felelősséggel tartozik.
Kereskedő és Felhasználó kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Szerződéssel
kapcsolatban okozott károk elhárítása és
csökkentése érdekében együttműködnek
és minden üzletileg ésszerű intézkedést
megtesznek.
A
Felek
kölcsönösen
kizárják
felelősségüket a Ptk. 314. § (1)
bekezdésben rögzített esetek és a
vagyonukban keletkezett károk kivételével
valamennyi egyéb következményi kár
(szükséges kiadások, elmaradt hasznok)
esetére.
A Felek a fentiekben foglalt felelősség
korlátozó megállapodása a fizetendő díjak
összegére,
esedékességére,
a
szerződésszerű teljesítésre nyújtott egyéb
biztosítékokra, valamint a villamos energia,
mint dolog speciális jellegére és a Felek
közötti
bizalmi
alapon
nyugvó
együttműködésre
tekintettel
került
meghatározásra.
Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti
villamos energia eljuttatása a Felhasználó
csatlakozási pontjáig az érintett átviteli és
elosztói hálózati engedélyes feladata, a
Kereskedő a szolgáltatott villamos energia
minőségi
hibájáért,
hálózati
üzemzavarokból
eredő
következményekért, a villamos energia
átviteléért és elosztásáért nem tartozik
felelősséggel.
A Felhasználó által átadott adatok,
információk valóságnak nem megfelelő
tartalmából,
pontatlanságából
eredő
károkért a Kereskedőt nem terheli
felelősség.
A
SZERZŐDÉS
HATÁLYA
ÉS
MEGSZŰNÉSE:
A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződést az
Egyedi
Szerződésben
meghatározott
időtartamra köti.
A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
a.) A Kereskedő és a Felhasználó közös
megegyezésével.
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b.) A

19.3

19.4

19.5

Szerződés
hatályának
lejárati
időpontjában, ha a Szerződés nem került
Felek által meghosszabbításra.
c.) Határozatlan
időtartamra
kötött
szerződés esetén – az Üzletszabályzatban
foglaltakra figyelemmel – valamelyik fél
rendes felmondásával.
d.) A Kereskedő vagy a Felhasználó jelen
Szerződés
szerinti
rendkívüli
felmondásával.
Amennyiben a Kereskedő működési
engedélye a Magyar Energia Hivatal
vonatkozó határozata alapján hatályát veszti,
illetve ha a fennálló mérlegkör tagsági
szerződését a mérlegkör-felelős felmondja,
Kereskedő köteles a Felhasználót a határozat
vagy a felmondás kézhezvételétől számított
3 munkanapon belül erről tájékoztatni.
A villamos energia ellátás megszüntetése
A Szerződés megszüntetése esetén a
Kereskedő a Felhasználó részére történő
villamosenergia-ellátást megszünteti és erről
a Hálózati Engedélyeseket értesíti. Ezen
értesítéstől kezdődően az igénybe vett
villamos energiát a Felhasználó nem a
Kereskedőtől vásárolja meg.
Kereskedő
a
felhasználó
részére
szükségellátást nem biztosít!

A szerződés megszűnése a határozott idő
letelte előtt
19.5.1 Amennyiben a Felhasználó határozott időre
szóló Szerződést kötött a Kereskedővel és a
Szerződést a határozott időtartam lejárta
előtt
meg
kívánja
szüntetni,
úgy
kezdeményezheti a Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését a
Kereskedőnél. Amennyiben a Kereskedő a
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetéssel egyetért, úgy a Szerződés
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetését jogosult a Szerződés
időtartamából még hátralévő időre járó, a
Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése
kezdeményezésének
időpontjáig felmerült átlagos havi fogyasztás
összegének alapul vételével számított díj
összegének megfelelő mértékű bánatpénz
fizetéséhez kötni.
19.5.2 A
Kereskedő
a
Szerződés
közös
megegyezéssel történő megszüntetésének
kezdeményezését nem köteles elfogadni.
Amennyiben a Felhasználó a bánatpénz
fizetését megtagadja, úgy a Kereskedő a

Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését megtagadhatja.
19.5.3 Amennyiben a Szerződésben minimális
villamos energia mennyiség nem került
meghatározásra és a Felhasználó a
vételezéssel a felhasználási helyen felhagy
és/vagy a hálózathasználati és/vagy hálózati
csatalakozási szerződését megszünteti,
köteles a Kereskedő részére a 19.5.1. pont
szerinti bánatpénz összegének megfelelő
mértékű kötbért megfizetni.
19.6 Elállás
19.6.1 Amennyiben
Szerződésében
minimális
villamos energia mennyiség nem került
meghatározásra, és a Felhasználó a
Szerződés aláírását követően, de a vételezés
megkezdését megelőzően a Kereskedővel
megkötött Szerződéstől eláll, köteles a teljes
szerződött mennyiség Szerződés szerinti
nettó díjának 30%-át - bánatpénz jogcímén –
az elállás közlésével egyidejűleg a Kereskedő
részére megfizetni.
19.6.2 Amennyiben a Szerződésében minimális
villamos energia mennyiség nem került
meghatározásra, és a Felhasználó a
Szerződés aláírását és a vételezés
megkezdését
követően,
a
Szerződés
határozott időtartamának letelte előtt a
Szerződéstől eláll, úgy köteles az elállás
közlésének időpontjában a szerződött
mennyiségből még el nem fogyasztott
mennyiség Szerződés szerinti díját, de
minimum a teljes Szerződött mennyiség
Szerződés szerinti nettó díjának 30-%-át –
bánatpénz jogcímén – az elállás közlésével
egyidejűleg a Kereskedő részére megfizetni.
19.6.3 Amennyiben a Szerződésben minimális
villamos energia mennyiség nem került
meghatározásra és a Felhasználó a
vételezéssel a felhasználási helyen felhagy
és/vagy a hálózathasználati és/vagy hálózati
csatalakozási szerződését megszünteti,
köteles a Kereskedő részére a 19.5.1. pont
szerinti bánatpénz összegének megfelelő
mértékű kötbért megfizetni.
19.6.4 A félreértések elkerülése érdekében,
amennyiben a Szerződésében minimális
villamosenergia-mennyiség
került
meghatározásra, a Felhasználó elállása
esetén a 11.3 pont szerinti pótdíj összegének
megfelelő összegű bánatpénzt köteles a
Kereskedő részére megfizetni.

20.

NYILATKOZATOK, GARANCIÁK
20.1 A
Kereskedő
és
a
Felhasználó
szavatossággal tartoznak azért, hogy
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rendelkeznek
mindazokkal
a
szerződésekkel,
felhatalmazásokkal,
hozzájárulásokkal
és
engedélyekkel,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy képesek
legyenek
a
szerződéses
mennyiség
Szerződés szerinti átadására, illetőleg
átvételére. Kereskedő és Felhasználó
kötelesek
minden
tőlük
ésszerűen
elvárhatót megtenni annak érdekében,
hogy ezen felhatalmazásaik és működési
engedélyeik teljes mértékben érvényben
maradjanak.
20.2 Kereskedő és a Felhasználó szavatossággal
tartoznak azért, hogy a Szerződés
teljesítésével nem
valósítanak meg
szerződésszegő magatartást valamely más
szerződésük vonatkozásában, valamint a
Szerződés
teljesítése
nem
ütközik
jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok
rendelkezéseibe;
tekintetükben
nem
merült fel, vagy nem áll fenn a 16. pontban
rögzített felmondási ok, illetve a Szerződés
általuk történő megkötése, vagy a
Szerződés
szerinti
kötelezettségei
teljesítése eredményeként ilyen esemény,
vagy körülmény nem léphet fel.
20.3 A Felhasználó szavatossággal tartozik
azért, hogy a teljes szállítási időszak alatt
nem rendelkezik harmadik személyekkel
fennálló – a jelen Szerződés szerinti
felhasználási helyre illetve csatlakozási
pontokra vonatkozó - villamos energia
vételezési kereskedelmi / szolgáltatási
szerződéssel.
20.4 A Felhasználó szavatossággal tartozik
azért, hogy a villamos energiát saját
fogyasztási célra vételezi és harmadik
személyek részére – a felhasználási helyen
belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért
hálózatán történő továbbadás kivételével –
nem adja tovább.

21.

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK
A Kereskedő a következő szolgáltatásokat
garantálja a Felhasználó számára.

21.1 Információadás dokumentált megkeresésre
A villamosenergia-ellátással kapcsolatos
dokumentált
megkeresés
esetén
a
beérkezéstől számított 15 napon belül a
Kereskedő választ ad.
Abban az esetben, ha a megkeresés a
Kereskedőnél kerül dokumentálásra, de az
Elosztói Engedélyes tevékenységét illeti,
akkor a Kereskedő gondoskodik arról, hogy
az Elosztói Engedélyeshez az 8 napon belül
eljusson, és erről a Felhasználó egyidejűleg

értesítést kapjon. Az illetékes Elosztói
Engedélyeshez átadástól számítandó a
válaszadási határidő.
Amennyiben a Kereskedő és az Elosztói
Engedélyes a megkeresésben egyaránt
érintett, akkor 15 napon belül érdemben
egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától
számítandó a válaszadási határidő. A
benyújtástól számított maximum 30 nap
alatt a választ meg kell adni.
21.2 Visszatérítés téves számlázás esetén
A Kereskedő a számlakifogás jogosságának
megállapítását követően 8 napon belül - a
Felhasználó fizetési módjának megfelelően a túlfizetést visszatéríti.
21.3 A
Felhasználó
visszakapcsolásának
kezdeményezése
A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt
érdemlő rendezését követően – hatályos
szerződés megléte esetén – a Kereskedő a
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül
kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél a
visszakapcsolást.
21.4 Nem jogszerű kikapcsolás
Nem jogszerű kikapcsolás
Kereskedő kötbért fizet.

esetén

a

22.

VIS MAIOR
22.1 A Vis Maior bekövetkezte
22.1.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha a
szerződő felek működési körén kívül eső, a
technika adott szintjén el nem hárítható
okból, vagy ellenállhatatlan erőnek
tulajdonítható okból (vis maior) a felek
bármelyike nem tudja teljesíteni a
szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis
maior körülménynek kell tekinteni azokat
az előre nem látható és emberi erővel
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború,
országos
sztrájk,
földrengés,
árvíz,
járványok, tűzvész, terrorcselekmény stb.),
amelyek nem függnek a Felek akaratától és
közvetlenül akadályozzák az adott felet a
szerződéses
kötelezettségének
teljesítésében. A másik szerződő fél
kérésére a vis maior tényéről az érintett fél
köteles megfelelő igazolást bemutatni.
22.1.2 A Vis Maior események különösen az alábbi
eseményeket foglalják magukba (ha azok a
fenti követelményeknek megfelelnek):
- a magyar villamosenergia-rendszer
működésére
vonatkozó
Üzemi
Szabályzatban meghatározott hálózati
üzemzavar;
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-

a
Rendszerirányító
az
átviteli
hálózathoz való hozzáférést, a közcélú
hálózathoz való hozzáférést, a villamos
energia határon keresztül történő ki-,
illetve beszállítását megtagadja, illetve a
mennyiségét csökkenti jogszabályon
alapuló kötelezettségének teljesítése
érdekében.
22.1.3 A fizetési eszközök hiánya, a gazdasági
válság a Felek közötti jogviszonyban nem
tekinthető vis maiornak, a Felhasználó
gazdasági
válságra
hivatkozással
a
szerződés teljesítése alól nem mentesülhet.
22.1.4 Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik
a Szerződésből eredő bármely vagy összes
kötelezettségének teljesítésére Vis Maior
helyzet következtében, akkor a Szerződés
továbbra is érvényben marad. Az érintett
Fél a Vis Maior mértékében és
fennállásának időtartamára mentesül a
kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő
felelőssége és ezen kötelezettségek
teljesítése alól.
22.1.5 Amennyiben a Vis Maior időtartama a 30
napot meghaladja, bármely Fél jogosult a
szerződést írásban felmondani minden
hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve
abban az esetben is, ha erre egyébként a
Szerződés alapján nem lenne jogosult.
22.2 A Vis Maior megszűnése
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik
Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről,
illetve a Vis Maior azon hatásainak
megszűnéséről, amelyek az adott Fél
jogainak gyakorlását és a Szerződésben
foglalt
kötelezettségeinek
teljesítését
korlátozza, a lehető legrövidebb időn belül
azt követően, hogy ezek a tudomására
jutottak.

23.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
23.1 A Felek vállalják, hogy jelen Szerződés
hatályának fennállása alatt és azt követően
3 (három) évig megőrzik minden olyan
információ
titkosságát,
amelyet
együttműködésük eredményeként, vagy
azzal
összefüggésben
bocsátották
titoktartási
kötelezettséggel
egymás
rendelkezésére, vagy amely így jutott
tudomásukra.
Bármilyen,
a
jelen
Szerződéssel illetve ezek teljesítésével
kapcsolatos információ harmadik félnek
történő átadásához a másik fél előzetes
(írásbeli) hozzájárulása szükséges.
23.2 Ezen titoktartási kötelezettség – ellenkező
megállapodása hiányában – nem terjed ki a

jogszabályi
vagy
Kereskedelmi
Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó adatok, tények
vagy információk körére, továbbá a
Felhasználó részére külön szerződés
alapján jogi, pénzügyi- és számviteli
szolgáltatást nyújtó harmadik személy(ek)
részére átadott adatokra.
23.3 Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő,
mint az MVM Elismert Vállaltcsoport tagja
jogosult a jelen Szerződésben rögzített
információkat a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos tényeket és adatokat az
Elismert Vállaltcsoport uralkodó tagja, azaz
az MVM ZRt. részére – annak kérése esetén
- korlátlanul átadni, magát a Szerződést, a
Szerződés
megkötésével,
a
Felek
jogviszonyával kapcsolatos levelezést, vagy
egyéb dokumentumokat az MVM ZRt.
rendelkezésére bocsátani. Felek rögzítik
továbbá, hogy nem sérti a jelen Szerződés
rendelkezésit, ha a Kereskedő a Szerződést,
vagy
azzal
kapcsolatban
valamely
információt - a szükséges mértékben - az
MVM Elismert Vállaltcsoportba tartozó más
olyan társaság rendelkezésre bocsátja,
amely a Kereskedő részére a tevékenysége
végzéséhez szolgáltatásokat nyújt.
23.4 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy
Kereskedő a Felhasználóra referenciaként
hivatkozzon
a
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően.

24.

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE
24.1 A Felek Szerződés szerinti jogaira és
kötelezettségeire és azok értelmezésére a
magyar jogszabályok az irányadóak.
24.2 A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos
jogvitájukat
megkísérlik
elsősorban
békésen rendezni. A békés egyeztetési
eljárás meghiúsulása esetén a Felek a
jogvitáik
rendezésére
a
Kereskedő
székhelye
szerint
illetékes
bíróság
kizárólagos
illetékességét
kötik
ki,
amennyiben az ügyben a helyi bíróság
illetékes, egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók tekintetében pedig a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény illetékességre vonatkozó általános
szabályai szerint járnak el.
24.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
kérdések
tekintetében
a
Polgári
törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény
(Ptk.), a villamos energiáról szóló 2007.
LXXXVI. törvény (VET) valamint a VET
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) sz.
Korm. rend. (Vhr.), és egyéb vonatkozó

Általános Szerződési Feltételek nem lakossági felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítési szerződéshez
Hatályos 2013. január 1-től
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MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.
jogszabályok
rendelkezései,
a
Kereskedelmi Szabályzat, az Üzemi
Szabályzat
és
a
Kereskedő
Üzletszabályzatának
rendelkezései
az
irányadóak.

25.

MÓDOSÍTÁS
25.1 A Szerződés módosítása – fő szabály
szerint – a Felek közös egyetértésével, a
Szerződések aláírására jogosultak által,
írásban történhet. A Szerződés a Kereskedő
Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
módon is módosítható.
25.2 Nem minősül szerződés-módosításnak a
Felek
cégjegyzékben
nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben,
bankszámlaszámában
bekövetkező
változás,
továbbá
a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró
szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező
változás.
Az
említett
változásokról az érintett fél a másik felet –
az eset körülményeitől függően – vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel
vagy
a
változás
bekövetkezését
(bejegyzését) követő 10 napon belül
köteles értesíteni.
25.3 Ha a Felek jogviszonyában a Szerződés
hatályba lépését követően rajtuk kívül álló,
előre nem látható ok - melynek
kiváltásában a hivatkozó Fél nem hatott
közre
–
miatt
beállott
tartós
körülményváltozás folytán a Fél lényeges,
jogos érdeke olyan mértékben sérül, hogy a
szerződés feltételei alapján ésszerűen nem
várható el a teljesítés, a Fél igényelheti a
Szerződés módosítását.
A módosítás nem eredményezheti, hogy a
szerződésmódosítás folytán lényeges, jogos
érdeksérelmet a másik Fél viseljen.
25.4 Amennyiben a Felhasználó belső szervezeti
felépítésében változás következik be, és a
Felhasználó egyes belső felhasználási
helyei a Felhasználó által alapított új
társaság tulajdonába kerülnek, vagy az
ellátás technikai teljesítési rendszerében
kap az új társaság szerződésre kiható
szerepet, akkor a Felek változatlan
feltételekkel biztosítják a fogyasztáshoz
szükséges villamos energiát.

Szerződésben
foglalt
jogait
illetve
kötelezettségeit jogosult a Kereskedői
vállalatcsoporton belüli bármely egyéb
vállalkozásra
a
Felhasználó
külön
hozzájárulása nélkül is átruházni.
26.2 A jelen pontban foglaltak kivételével egyik
Fél sem engedményezheti a jelen
Szerződésben foglalt jogait harmadik félre
és nem állapodhat meg a kötelezettségek
átvállalásáról a másik Fél hozzájárulása
nélkül.
26.3 Valamely szerződő Fél csak akkor
tagadhatja meg jóváhagyását, ha a
harmadik fél műszaki vagy gazdasági
teljesítő
képességével
kapcsolatban
megalapozott kételyei merülnek fel, vagy
ha nem várhatók el azonos energia átvételi
és pénzügyi teljesítési feltételek. A
harmadik fél pénzügyi teljesítésére a
Kereskedő biztosítékot kérhet.

27.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Amennyiben az Általános Szerződési
Feltételek és az Egyedi Szerződés
rendelkezései között ellentmondás állna
fenn,
úgy
az
Egyedi
Szerződés
rendelkezései az irányadók.

MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.
H-1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Az Általános Szerződési Feltételek hatályos
változata
hozzáférhető
és
letölthető
a
www.mvmp.hu honlapon, vagy a Kereskedő
ügyfélszolgálatán.

26.

ENGEDMÉNYEZÉS
26.1 A Kereskedő és Felhasználó a jelen
Szerződésből
eredő
pénzköveteléseit
jogosult
harmadik
fél
részére
engedményezni. A Kereskedő a jelen
Általános Szerződési Feltételek nem lakossági felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítési szerződéshez
Hatályos 2013. január 1-től

12/12 oldal

VESZPREM MEGYEI
KDRMANYHIVATAL
Foigazgato
UgyszSm: VEB-009/00734-1/2014.
Ugyintezo: Melhartne Nagy Erika

Targy: ve!emenyker6s
Melleklet: a kotelezo felvetett biztosito
iskolak korzethatarainak tervezete

Helyi onkormanyzat
Polgarmestere
Szekhelven
Tisztelt Polgarmester Asszony!
Tisztelt Polgarmester Or!
A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 50. § (8) bekezctese aiapjan a
kormanyhivatal a 2015/2016. tanevre vonatkozoan is meghatarozza es kozzeteszt az
iskolak felveteli korzet^t. A nevei6si-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a
k6znevelesi intezmenyek n£vhasznalatarol szolo 20/2012. (VII. 31.) EMMl rendeiet
24. § (1) bekezdese szerint eljarva a felveteli korzetek megallapitasahoz a Veszprem
Megyei Kormanyhivatal minden ev november utoiso napjciig beszerzi a Veszprem
megyeben talalhato valamennyi, erintett onkormanyzat velemeny^t
A velemenyez6shez mellekelten megkuldom a kotelezo felv6telt biztosito iskolak
korzethatarainak meghatarozasara vonatkozo tervezetet.
Kerem, hogy a Kepviselo-testulet velemeny6t tartaimazo Hatarozatot a Veszprem
Megyei Kormanyhivatal Oktatasi Foosztalyanak (8200 Veszprem, Megyehaz ter 1.)
cim£re, tovabba elektronikus formaban az oktatas(o)vemkh.gov.hu email-cimre
2014. november 28. napjaig sziveskedjen megkuldeni.
Veszprem, 2014. oktober .ft •
Tisztelettel:

vvv.

r. vajdaWiktoria
foigazgato

8200 Veszprem. Megyehaz tsr 1.
ieiefon; 88/579-300, fax: 68/575-349, e-mail: hivaiai@vemkh.govJ-iu

A kotelezo felvetelt biztosfto
altalanos iskola korzethatara
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata

Tervezet
a telepulesi onkormanyzat 2014. evi
novemberi velemeny-nyilvanftasahoz

Jaras/Tankerulet szekheiye:

Papa

Telepules teljes kozigazgatasi teruletere vonatkozo felveteli korzetek
Telepules

Kulsovat

Koteiezo felvetelt biztosito iskola

201749 - Nemesszaloki Altalanos Iskola 9533 Nemesszalok, Szabadsag ter 12

TA'RSILLAS
8513. Mihalyhaza Jokai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu
Eloterjesztes es hatarozati javaslat
Tisztelt Tarsulasi Tandcs, Tisztelt Kepviselo-testiiletek!
Sziikseges a Tarsulasi Megallapodas modositasa az alabbi indokok alapjan:
2014. evi onkormanyzati valasztasok soran tobb telepulesen polgarmester valtas
tortent,
A Tarsulast alkoto onkormanyzatok lakossagszama valtozort,
Mihalyhaza kozsegben a Cigany Nemzetisegi Onkormanyzat megszunt.
Kerem, hogy a Kepviselo-testiiletek a soron kovetkezo iilesen a Tarsulasi Megallapodas
modositasat targyaljak meg!
Kelt: Mihalyhaza, 2014. november 6.
Meszdros Geza
elnok

Hatarozati javaslat:
18/2Q14.rXI.ll.)hatarozat
A FIX-FONT Onkormanyzati Feladatellato Tarsulas Tarsulasi Tanacsa jelen hatarozataval
ugy dontott, hogy a Tarsulas Tarsulasi Megallapodasanak modositasat kezdemenyezi a
Tarsulast alkoto onkormanyzatok Kepviselo-testiileteitol.
Felelos: Meszaros Geza elnok
Hatarido: azonnal
Hatarozati javaslat:

/2Q14.(

. .)hatarozat
kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete jelen hatarozataval

ugy dontott, hogy a FIX-FONT Onkormanyzati Feladatellato Tarsulas Tarsulasi
Megallapodasanak

modositasat, valamint annak uj

Megallapodasat az eloterjesztesnek megfeleloen elfogadta.
Felelos:

Hatarido: azonnal

polgarmester

egyseges szerkezetii

Tarsulasi
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FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS
8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
a belső ellenőrzési, házi segítségnyújtási, étkeztetési, családsegítési és gyermekjóléti
szolgálat, nappali ellátás, falugondnoki szolgálat, óvodai nevelés és családi napközi
feladatok ellátására
1.) A Társulási Megállapodás II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép:
II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE
Kemeneshőgyész község Önkormányzata 8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. /Molnár
Veronika polgármester/
Kemenesszentpéter község Önkormányzata 8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. /Töreki
Nikolett polgármester/
Malomsok község Önkormányzata 8533. Malomsok Fő tér 10. /Fintáné Dóra Mária
polgármester/
Marcaltő község Önkormányzata 8532. Marcaltő Fő tér 13. /Sandl Zoltán polgármester/
Mihályháza község Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. /Mészáros Géza
polgármester/
Nagyacsád község Önkormányzata 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. /Szalóky Nándor
polgármester/
Várkesző község Önkormányzata 8523. Várkesző Kossuth u. 36. /Ferencz Dezső
polgármester/
Egyházaskesző község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. /Lendvai
Jánosné polgármester/
Csatlakozó Önkormányzatok:
Külsővat község Önkormányzata 9532. Külsővat Kossuth u. 70. /Aczél Péter polgármester/
Gecse község Önkormányzata 8543. Gecse Kossuth u. 178. /Istenes Gyula polgármester/
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Bakonyszücs község Önkormányzata 8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1. /Oláh Géza
polgármester/
Bakonykoppány község Önkormányzata 8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24. /Tekán István
polgármester/

2.) A Társulási Megállapodás III. pontja helyébe az alábbi III. pont lép:
III. A TÁRSULÁSHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA
Kemeneshőgyész: 492 fő
Kemenesszentpéter: 650 fő
Malomsok: 542 fő
Marcaltő: 807 fő
Mihályháza: 768 fő
Nagyacsád: 662 fő
Várkesző: 185 fő
Egyházaskesző: 543 fő
Külsővat: 750 fő
Gecse: 422 fő
Bakonyszücs: 334 fő
Bakonykoppány: 210 fő
3.) A Társulási Megállapodás VII. pontja helyébe az alábbi VII. pont lép:
VII.A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

-

Négyszögletű Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda és Családi Napközi , mint önállóan
működő költségvetési szerv.

-

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális
Ellátó Intézménye, mint önállóan működő költségvetési szerv.

4.) A Társulási Megállapodás XI. pontja helyébe az alábbi XI. pont lép:
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XI. INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK
GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI
Alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
Alapítói, jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Alapító önkormányzatok:
1. Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete 8521. Nagyacsád Deák F. u. 13.
2. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete 8516. Kemeneshőgyész
Kossuth u. 107.
3. Kemenesszentpéter

község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

8518.

Kemenesszentpéter Béke u. 2.
4. Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 8513. Mihályháza Jókai u. 2.
5. Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete 8532. Marcaltő Fő tér 13.
6. Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 8533. Malomsok Fő tér 10.
7. Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Várkesző Kossuth u. 36.
8. Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Egyházaskesző
Kossuth u. 57.
Csatlakozó önkormányzatok:
9. Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete 9532. Külsővat Kossuth u. 70.
10. Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete 8543. Gecse Kossuth u. 178.
11. Bakonyszücs község Önkormányzat Képviselő-testülete 8572. Bakonyszücs Kossuth
u. 1.
12. Bakonykoppány község Önkormányzat Képviselő-testülete 8571. Bakonykoppány
Petőfi u. 24.
Működési területe: Veszprém megye, Pápai járás, ezen belül a költségvetési szervet alapító
önkormányzatok illetékességi területe.
Az esetlegesen csatlakozó önkormányzatokat, a csatlakozással alapítói jogosultság illeti meg.
Az esetlegesen kiváló önkormányzatok a kiválással alapítói jogosultságukat elvesztik.
Alapítói jogok gyakorlásáról jogszabályi rendelkezéseken kívül a Társulás nem rendelkezik.
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5.) A Társulási Megállapodás XIX. pontja helyébe az alábbi XIX. pont lép:

XIX. EGYEBEK
A Társulás időtartama:

Jelen társulási megállapodás 2014. december 01-től kezdődő

hatállyal határozatlan időre szól. Ugyanezen időponttal a korábban elfogadott valamennyi
módosítás és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás hatályát veszíti.
A gazdasági szervezet költségvetési szervként ellátja – az alapítók által alapított, önállóan
működő költségvetési szerv vonatkozásában is – az Áht. és Ámr. szabályai szerinti
feladatokat. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy mivel szakmai szabályok
miatt 2013. 07. 01. előtt az óvodai feladatok ellátását átszervezni nem lehet, az átmeneti
időszakban a még külön meglévő Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó
Társulás feladatait is jelen társulás látja el, az Áht. 27. §. (5) bekezdése alapján, mint általa
alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv.
Besorolása az Áht. 7. §-a alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
-

Közalkalmazott (melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó)

-

Munkavállaló (melyekre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó)

-

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény az irányadó.

A Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:
096010
013360
066020
091110
091140

Óvodai intézményi étkeztetés
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés. ellátás működtetési feladatai
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091120
098021
098022
102030
104030
104042
107051
107052
107054
107055
041231
041232
041233

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladata
Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai
Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás államháztartási szakágazat rend
szerinti besorolása:1
841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, és kiegészítő
szolgáltatásai

Alapvető szakfeladata: 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás
Alkalmazott

szakfeladata: 841169 M.n.s.

egyéb kiegészítő szolgáltatás, 841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége , 889921
Szociális étkeztetés, 889922 Házi segítségnyújtás, 841403 Város és községgazdálkodás
máshova nem sorolható szolgáltatások, 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás, 889924
Családsegítés, 881011 Idősek nappali ellátása, 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás.
851011 Óvodai nevelés, ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851012 Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 856013 Fejlesztő felkészítés 889102
Családi Napközi 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889109 Gyermekek
napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Kelt: Mihályháza, 2014. december 01.
Mészáros Géza
elnök
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FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS
8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
a belső ellenőrzési, házi segítségnyújtási, étkeztetési, családsegítési és gyermekjóléti
szolgálat, nappali ellátás, falugondnoki szolgálat, óvodai nevelés és családi napközi
feladatok ellátására
(egységes szerkezetben 2014. december 01.)
Jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok Képviselő-testületei a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /a továbbiakban:
Mhötv./ 87. §-a alapján jogi személyiségű társulást hoznak létre a jelen megállapodásban
részletesen rögzített feltételek szerint. Az alapításról nem jogszabály rendelkezett.
Jelen Társulási Megállapodást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /a
továbbiakban: Áht./ 11. §-a alapján a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás és a
Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó Társulás egyesítésével, azok
összeolvadásával fogadják el az alapítók az alábbiak szerint, 2014. december 01. napi
hatállyal:

I. A TÁRSULÁS NEVE , SZÉKHELYE

Neve:

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

Székhelye:

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE
Kemeneshőgyész község Önkormányzata 8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. /Molnár
Veronika polgármester/
Kemenesszentpéter község Önkormányzata 8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. /Töreki
Nikolett polgármester/
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Malomsok község Önkormányzata 8533. Malomsok Fő tér 10. /Fintáné Dóra Mária
polgármester/
Marcaltő község Önkormányzata 8532. Marcaltő Fő tér 13. /Sandl Zoltán polgármester/
Mihályháza község Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. /Mészáros Géza
polgármester/
Nagyacsád község Önkormányzata 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. /Szalóky Nándor
polgármester/
Várkesző község Önkormányzata 8523. Várkesző Kossuth u. 36. /Ferencz Dezső
polgármester/
Egyházaskesző község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. /Lendvai
Jánosné polgármester/
Csatlakozó Önkormányzatok:
Külsővat község Önkormányzata 9532. Külsővat Kossuth u. 70. /Aczél Péter polgármester/
Gecse község Önkormányzata 8543. Gecse Kossuth u. 178. /Istenes Gyula polgármester/
Bakonyszücs község Önkormányzata 8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1. /Oláh Géza
polgármester/
Bakonykoppány község Önkormányzata 8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24. /Tekán István
polgármester/
III. A TÁRSULÁSHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA
Kemeneshőgyész: 492 fő
Kemenesszentpéter: 650 fő
Malomsok: 542 fő
Marcaltő: 807 fő
Mihályháza: 768 fő
Nagyacsád: 662 fő
Várkesző: 185 fő
Egyházaskesző: 543 fő
Külsővat: 750 fő
Gecse: 422 fő
Bakonyszücs: 334 fő
Bakonykoppány: 210 fő
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IV. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
IV/1. BELSŐ ELLENŐRZÉS
Belső ellenőrzés főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/A. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el.
A feladatok ellátása során a társulás szakfeladatán az alábbi feladatokat látja el:
- Az éves költségvetési javaslat, a végrehajtásról szóló féléves és éves beszámoló tervezetének
megalapozottságáról vélemény nyilvánítása,
- Költségvetési bevételek , kiadások figyelemmel kísérése,
- A hitelfelvétel indokainak és megalapozottságának vizsgálata,
- A jogszabályok, az önkormányzati döntések, a pénzkezelési szabályzat, más szabályzatok és
belső utasítások megtartásának ellenőrzése, a bizonylati és okmányfegyelem megtartásának
ellenőrzése,
- Szabályszerű és ésszerű gazdálkodás érdekében véleménynyilvánítás,
- Az önkormányzati tulajdon védelmi rendjének, szervezettségének és hatékonyságának
vizsgálata és véleményezése,
- A működés és gazdálkodás szervezettségének vizsgálata.
A belső ellenőrzés szervezése:
Az ellenőrzések szervezésére éves tervet kell készíteni, aminek tartalmazni kell az
ellenőrzéseket, ellenőrzési fajtánként részletezve időpont, tárgy, időráfordítás, ellenőrizendő
egység megnevezéssel.
Az ellenőrzés végrehajtása:
Az eljáró belső ellenőr a hatályos jogszabályok, szabályzatok szerint köteles eljárni. Az
ellenőrzést általában a helyszínen kell végrehajtani. Amennyiben az ellenőr munkahelyén
végzi az adatvizsgálást, ilyenkor előtérbe helyezendő az eredeti iratvédelem.
Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzést végző írásos jelentésbe foglalja.
A jelentés szerkezeti felépítése: bevezető (általános értékelés), megállapítások, teendők
intézkedések tagolásban épül fel.
Szabálytalanság esetén az ellenőr a szabálytalanság fokának mérlegelésével javaslatot tesz. A
belső ellenőrzést záró tárgyalással kel realizálni.
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IV/2. A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/B. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. A házi segítségnyújtást a Társulás szakfeladatán keresztül végzi.
A házi segítségnyújtás szervezése:
A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a
házi

segítségnyújtás

feladatait,

a

feladatairól

és

működésük

feltételeiről

szóló

jogszabályokban meghatározottak szerint.
A házi segítségnyújtás végrehajtása:
A házi segítségnyújtást –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel rendelkező
személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a
Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke
gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális gondozó
kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a szociális
gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester egyetértése szükséges. A
Társulás a házi segítségnyújtásra igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a
községek fele. A Társult községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek után kapott
normatíva összegéből levonásra kerül az adott községben ténylegesen munkát végző szociális
gondozóval kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű költség. A különbözetet a
Társulás az elszámolást követő 15 banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában
juttatja a községeknek.
A házi segítségnyújtásban részesítendő személy ellátásához a területileg illetékes első fokú
hatóság jogerős határozata szükséges határozata szükséges!
IV/3. ÉTKEZTETÉS
Az étkeztetés főbb területei:
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A feladatot jelen megállapodás 1/C. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. Az étkeztetést a Társulás szakfeladatán keresztül külső beszállítóval
végzi.
Az étkeztetés szervezése:
A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottja közreműködésével ellátja a házi segítségnyújtás
feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban meghatározottak
szerint.
Az étkeztetés végrehajtása:
Az étkeztetést a Társulás elsődlegesen az adott községben működő önkormányzati fenntartású
Konyha üzemeltetőjével, amennyibe ez nincs a községben szolgáltatási szerződésben lévő
vállalkozóval kötött megállapodással biztosítja. A társulás a szolgáltatási szerződés
kedvezményezettjével havonta egyeztetve, az onnan kiállított számla megtérítésével juttatja
vissza a normatív támogatást a községeknek. A társult tagok a szociális étkeztetés díjából napi
egy adagra vetítve a Társulástól maximum a költségvetési törvényben étkeztetés címén
megállapított és megkapott támogatás 251-ed részét igényelheti. A társulás a kapott
normatívákkal évente elszámol április 30-ig.
Az étkeztetésben részesítendő személy ellátásához a területileg illetékes első fokú hatóság
jogerős határozata szükséges határozata szükséges!
IV/4. CSALÁDSEGÍTÉS
A családsegítés főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/D. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. A családsegítést a Társulás szakfeladatán keresztül végzi.
A családsegítés szervezése:
A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a
családsegítés feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban
meghatározottak szerint.
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A családsegítés végrehajtása:
A családsegítés –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel rendelkező személy
közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a
Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke
gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális gondozó
kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a szociális
gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester(ek) egyetértése szükséges. A
Társulás a családsegítésre igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a
községek fele, január 01-i lakosságszám alapján.
IV/5. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTAT
A gyermekjóléti szolgáltatás főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/E. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. A gyermekjóléti szolgáltatást a Társulás szakfeladatán keresztül végzi.
A gyermekjóléti szolgáltatás szervezése:
A gyermekvédelmi alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja
a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint.
A gyermekjóléti szolgáltatás végrehajtása:
A gyermekjóléti szolgáltatást –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel
rendelkező személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti
jogviszonyban a Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a
Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális
gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a
szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester(ek) egyetértése
szükséges. A Társulás a gyermekjóléti szolgáltatásra igénybe vehető állami támogatással
április 30-ig elszámol a községek fele, a január 01-i lakosságszám alapján.
IV/6. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (NAPPALI ELLÁTÁS)
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Az idősek nappali ellátásának (nappali ellátás) főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/F. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. Az idősek nappali ellátását (nappali ellátás) a Társulás szakfeladatán
keresztül végzi.
Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) szervezése:
A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja az
idősek nappali ellátásának (nappali ellátás) feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről
szóló jogszabályokban meghatározottak szerint.
Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) végrehajtása:
Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai
végzetséggel rendelkező személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik
közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai.
Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető
felelős. A szociális gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi
felelősségre vonásához a szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti
polgármester egyetértése szükséges. A Társulás az idősek nappali ellátására (nappali ellátás)
igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a községek fele. A Társult
községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek után kapott normatíva összegéből
levonásra kerül az adott községben ténylegesen munkát végző szociális gondozóval
kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű költség. A különbözetet a Társulás az
elszámolást követő 15 banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában juttatja a
községeknek.
Az idősek nappali ellátásában (nappali ellátás) részesített személy ellátásához a területileg
illetékes első fokú hatóság jogerős határozata szükséges határozata szükséges!
IV/7. FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/G. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el. Az falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatot a Társulás szakfeladatán
keresztül végzi.
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A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat szervezése:
A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a
falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről
szóló jogszabályokban meghatározottak szerint.
A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat végrehajtása:
A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ellátását jogszabályban előírt tanfolyami
végzettséggel rendelkező gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a
Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális
gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a
szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester egyetértése szükséges.
A Társulás a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat által igénybe vehető állami támogatással
április 30-ig elszámol a községek fele. A különbözetet a Társulás az elszámolást követő 15
banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában juttatja a községeknek.
A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ellátásához a területileg illetékes első fokú hatóság
jogerős határozata szükséges határozata szükséges!
IV/8. ÓVODAI NEVELÉS
Az óvodai nevelés főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/H. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el.
A feladatok ellátása során a társulás az intézmény(ek) vezetésével a jogszabályban előírt
képesítési követelményeknek megfelelő vezető óvónőt /magasabb-vezetőt/ bíz meg az
önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában szabályozottak szerint.
Az óvodai nevelés szervezése:
Az óvodai nevelés szervezésére pedagógiai programot kell készíteni, és a szakmai előírások
szerint betartani.
Az óvodai nevelés végrehajtása:
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Az óvodai nevelés során az alkalmazottak a hatályos jogszabályok, szabályzatok szerint
kötelesek eljárni.
Amennyiben társult Önkormányzat illetékességi területén Óvodát / Tagintézményt tart fenn,
annak dologi, személyi kiadásait –amennyiben az éves költségvetési törvényben biztosított
állami támogatás nem fedezi- saját költségvetésében kell biztosítani. Tagintézményben
alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült valamennyi kiadás és a Tagintézmény létszámadata
alapján megillető állami támogatás különbözetéről társult Önkormányzatok április 30-ig
elszámolnak

egymással.

Befizetési

illetve

visszafizetési

kötelezettségeiket

társult

Önkormányzatok pénzeszköz átadás formájában teljesítik elszámolást követő 15 banki
munkanapon belül. Amennyiben előre látható, hogy a fentiekben körülírt finanszírozási
móddal a pénzeszköz átadások összegszerűsége meghaladja az évi 100.000 Ft-ot , annak 12
havi egyenlő részletben való megállapodásában állapodnak meg társult Önkormányzatok oly
módon, hogy a pénzeszköz átadás minden tárgyhó 02. napjáig megtörténjen.
Ha bármely önkormányzat illetékességi területén már működő Tagintézményt oly módon
veszi igénybe a Társulás tagja, hogy Ő saját közigazgatási területén intézményt nem tart fenn,
ugyancsak a fentiekben leírtak szerinti elszámolás az irányadó azzal a különbséggel, hogy a
saját közigazgatási területén intézményt fenntartó önkormányzat elszámol az igénybe vett
Tagintézmény illetékességi területe szerinti Önkormányzattal –ellenkező megállapodás
hiányában- gyermeklétszám arányban.
IV/9. A GYERMEKFELÜGYELET, CSALÁDI NAPKÖZI
A gyermekfelügyelet, családi napközi főbb területei:
A feladatot jelen megállapodás 1/I. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a
társulás útján látják el.
A gyermekfelügyelet, családi napközi szervezése:
A gyermekvédelmi gondoskodás körében a társulás önállóan működő költségvetési szervén
keresztül –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a gyermekfelügyelet, családi napközi
feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban meghatározottak
szerint.
A gyermekfelügyelet, családi napközi végrehajtása:
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A gyermekfelügyeletet, családi napközit –pedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel
rendelkező személy közreműködésével- külön jogszabályban (29/2003. (V. 20.) ESzCsM
rendelet; a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és
felkészítő tanfolyamról) meghatározott képesítéssel rendelkező gondozók végzik, akik
közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szerv
alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja, szakmai
irányításukért felelős. A gyermekfelügyelő, családi napközit ellátó dolgozó kinevezéséhez,
felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a gondozó tényleges
munkavégzési

helye

szerinti

polgármester

egyetértése

szükséges.

A

Társulás

a

gyermekfelügyeletre, családi napközire igénybe vehető normatív támogatással április 30-ig
elszámol a községek fele. A Társult községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek
után kapott állami támogatás összegéből levonásra kerül az adott községben ténylegesen
munkát végző szociális gondozóval kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű
költség. A különbözetet a Társulás az elszámolást követő 15 banki munkanapon belül
pénzeszköz átadás formájában juttatja a községeknek. Amennyiben az elszámolás azért nem
lehetséges, mivel részmunkaidőben vagy más okból az adott közalkalmazott a Társulás
fenntartásában működő Óvodának / Tagintézménynek is alkalmazottja akkor munkaköri
leírásában szereplő munkaidő beosztásból számítható arányszám szerint kell elszámolni.

V. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, DÖNTÉSHOZÓ SZERV TAGJAINAK
SZAVAZATARÁNYA
A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult települések
polgármesterei alkotják, mint a Képviselő-testületek által delegált tagok. A Nemzetiségi
Önkormányzat annak elnöke képviseli. Az elnök vonatkozásában a polgármesterekre irányadó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Szavazatarány: A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg.

VI. DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA, MINŐSÍTETT DÖNTÉSHOZATAL ESETEI
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A döntéshozatal módja: nyílt vagy titkos szavazás. A döntéshozatalra a Mhötv. 94.§-ában
leírtakat kell alkalmazni.
Minősített többség szükséges: vezető kinevezéséhez, társulásból történő kizáráshoz,
csatlakozáshoz, más jogszabályban meghatározott esetekben.

VII.A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

-

Négyszögletű Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda és Családi Napközi , mint önállóan
működő költségvetési szerv.

-

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális
Ellátó Intézménye, mint önállóan működő költségvetési szerv.

VIII. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOSAN AZ EGYES KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK PÉNZÜGYI
HOZZÁJÁRULÁSÁNAK, MÉRTÉKÉKE, TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA
A pénzügyi hozzájárulás mértékére és teljesítésének módjára a IV.) pontban az adott feladat
végrehajtására meghatározott szabályokat kell alkalmazni. A pénzeszköz átadások - átvételek
módjáról jelen megállapodás 3. számú függelékében meghatározottak szerint kell eljárni.

IX. A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM
TELJESÍTÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS
Abban az esetben, ha a társult önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen
megállapodás szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, az
alábbi eljárás az irányadó:
a.)

A fizetési

határidő

lejártát

követő

15 napon belül

a társulás székhely

önkormányzatának polgármestere írásban 8 napos fizetési határidő megjelölésével felszólítja
az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére.
b.)

Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig

nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a székhely önkormányzat polgármestere azonnali
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beszedési megbízást –inkasszót- nyújt be a követelésre az önkormányzat bankszámlája
terhére.
c.)

Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen

megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás lejártát követő 60 napon belül nem
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető (1996. évi XXV. törvény 4.
§. (2) bekezdés f.) pontja alapján).
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez a társult önkormányzatok több mint felének
egyetértése szükséges.
A társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó rendelkezését a megállapodás 4. számú
függeléke tartalmazza.

X. A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI, A TULAJDONOSI
JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
A költségvetési szerv alapításakor ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, alapfeladatai ellátása
céljából az alapítók által megkötött társulási megállapodás szerinti használati jogokat
gyakorolja. A működése során keletkező vagyontárgyakat az alapfeladatok sérelme nélkül
hasznosítja és a társulási tanács döntése alapján idegenítheti el. Vagyonátadásról a Társulási
Tanács dönt.
A vagyon felett rendelkező: Társulási Tanács
Mellékletek:
2. számú melléklet

Ingatlan és ingó vagyonról

XI. INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK
GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI
Alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
Alapítói, jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Alapító önkormányzatok:
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1. Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete 8521. Nagyacsád Deák F. u. 13.
2. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete 8516. Kemeneshőgyész
Kossuth u. 107.
3. Kemenesszentpéter

község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

8518.

Kemenesszentpéter Béke u. 2.
4. Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 8513. Mihályháza Jókai u. 2.
5. Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete 8532. Marcaltő Fő tér 13.
6. Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 8533. Malomsok Fő tér 10.
7. Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Várkesző Kossuth u. 36.
8. Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Egyházaskesző
Kossuth u. 57.
Csatlakozó önkormányzatok:
9. Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete 9532. Külsővat Kossuth u. 70.
10. Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete 8543. Gecse Kossuth u. 178.
11. Bakonyszücs község Önkormányzat Képviselő-testülete 8572. Bakonyszücs Kossuth
u. 1.
12. Bakonykoppány község Önkormányzat Képviselő-testülete 8571. Bakonykoppány
Petőfi u. 24.
Működési területe: Veszprém megye, Pápai járás, ezen belül a költségvetési szervet alapító
önkormányzatok illetékességi területe.
Az esetlegesen csatlakozó önkormányzatokat, a csatlakozással alapítói jogosultság illeti meg.
Az esetlegesen kiváló önkormányzatok a kiválással alapítói jogosultságukat elvesztik.
Alapítói jogok gyakorlásáról jogszabályi rendelkezéseken kívül a Társulás nem rendelkezik.

XII. A TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS RENDJÉTŐL ELTÉRŐ FELADATELLÁTÁS
MÓDJA
A társulás általános rendjétől eltérően feladatot nem lát el.
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XIII. A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS
ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI
A Társulás a jogszabályokban előírt - szolgáltatásai igénybevételének feltételeit - további
szabályhoz nem köti.

XIV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÁS
A Társulás működéséről, az azt alkotó önkormányzatok Képviselő-testületeinek, minden és
április 30-ig köteles beszámolni. A beszámoló tartalmazza; szöveges értékelést és a Magyar
Államkincstár fele leadott pénzügyi elszámolás (beszámoló) pénzügyi adatait.

XV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE
A Társulás működésének ellenőrzésére a felügyeleti szervnél érvényes szabályokat kell
alkalmazni.

XVI. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A megállapodást módosítani a Társulást alkotó települések Képviselő-testületeinek döntésével
lehet. A módosításhoz valamennyi Képviselő-testület határozata szükséges. Eltérő
rendelkezés hiányában a módosítás hatálybalépése az a nap amikor az azt módosító
Képviselő-testületi határozatok közül a legutóbbit elfogadják. Megállapodás módosítását
bármelyik Társulásban részt vevő önkormányzat kezdeményezheti.

XVII. A TÁRSULÁSBÓL VALÓ KIVÁLÁS, KIZÁRÁS ÉS CSATLAKOZÁS
FELTÉTELEI
A társulásból való kiválásra a Mhötv. 89.§-ában leírtakat kell alkalmazni.
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A társuláshoz csatlakozni bármelyik hó 01. napjával lehet, azzal, hogy azt a csatlakozni
szándékozó önkormányzat legalább 1 hónappal előbb, minősített döntéssel hozott testületi
határozatával jelezte.
A társulásból való kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt, ha a kizárandó
önkormányzat érdeke, döntése, magatartása a többi önkormányzatnál önkormányzati érdeket
sért.

XVIII. MEGSZŰNÉS ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ
ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA
Megszűnés: A társulás megszűnik, a Mhötv. 91. §-ában leírt esetekben, illetve ha annak
megszűnését valamennyi tag Képviselő-testületi határozattal kimondja. Megszűnik akkor is,
ha tagjainak száma 2 alá csökken.
Elszámolás módja: A társulás megszűnése esetén , a vagyont az önkormányzatok között
hozzájárulásának arányában kell felosztani. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és
a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az esetleges közfeladat vagy
közszolgáltatás ellátását veszélyeztesse. Amennyiben a társulásból kilépő önkormányzat
bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban
vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács döntésével
megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést
követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

XIX. EGYEBEK
A Társulás időtartama:

Jelen társulási megállapodás 2014. december 01-től kezdődő

hatállyal határozatlan időre szól. Ugyanezen időponttal a korábban elfogadott valamennyi
módosítás és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás hatályát veszíti.
A gazdasági szervezet költségvetési szervként ellátja – az alapítók által alapított, önállóan
működő költségvetési szerv vonatkozásában is – az Áht. és Ámr. szabályai szerinti
feladatokat. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy mivel szakmai szabályok
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miatt 2013. 07. 01. előtt az óvodai feladatok ellátását átszervezni nem lehet, az átmeneti
időszakban a még külön meglévő Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó
Társulás feladatait is jelen társulás látja el, az Áht. 27. §. (5) bekezdése alapján, mint általa
alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv.
Besorolása az Áht. 7. §-a alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
-

Közalkalmazott (melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó)

-

Munkavállaló (melyekre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó)

-

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény az irányadó.

A Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:
096010
013360
066020
091110
091140
091120
098021
098022
102030
104030
104042
107051
107052
107054
107055
041231
041232
041233

Óvodai intézményi étkeztetés
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés. ellátás működtetési feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladata
Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai
Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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A Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás államháztartási szakágazat rend
szerinti besorolása:1
841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, és kiegészítő
szolgáltatásai

Alapvető szakfeladata: 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás
Alkalmazott

szakfeladata:

841169 M.n.s.

egyéb kiegészítő szolgáltatás, 841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége , 889921
Szociális étkeztetés, 889922 Házi segítségnyújtás, 841403 Város és községgazdálkodás
máshova nem sorolható szolgáltatások, 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás, 889924
Családsegítés, 881011 Idősek nappali ellátása, 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás.
851011 Óvodai nevelés, ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851012 Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 856013 Fejlesztő felkészítés 889102
Családi Napközi 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889109 Gyermekek
napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Kelt: Mihályháza, 2014. december 01.
Mészáros Géza
elnök
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1. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban részt vevő
Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

8.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

9.

Külsővat

9532. Külsővat Kossuth u. 70.

10.

Gecse

8543. Gecse Kossuth u. 178.

11.

Bakonyszücs

8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1.

12.

Bakonykoppány

8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24.
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1/A. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban belső ellenőrzés
feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

7.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.
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1/B. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban házi
segítségnyújtás feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

8.

Külsővat

9532. Külsővat Kossuth u. 70.

9.

Gecse

8543. Gecse Kossuth u. 178.

10.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1.

11.

Bakonyszücs

8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1.

12.

Bakonykoppány

8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24.

21
1/C. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban étkeztetés
feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3.

7.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

8.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.
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1/D. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban családsegítés
feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

8.

Külsővat

9532. Külsővat Kossuth u. 70.

9.

Gecse

8543. Gecse Kossuth u. 178.

10.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1.

11.

Bakonyszücs

8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1.

12.

Bakonykoppány

8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24.
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1/E. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban gyermekjóléti
szolgáltatás feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

8.

Külsővat

9532. Külsővat Kossuth u. 70.

9.

Gecse

8543. Gecse Kossuth u. 178.

10.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1.

11.

Bakonyszücs

8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1.

12.

Bakonykoppány

8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24.
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1/F. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban idősek nappali
ellátása (nappali ellátás) feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.
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1/G. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban falugondnoki,
tanyagondnoki szolgálat feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 1.

3.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

4.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.
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1/H. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban óvodai nevelés
feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Jókai u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3.

7.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

8.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.
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1/I.

számú

melléklet

a

FIX-PONT

Önkormányzati

Feladatellátó

Társulásban

gyermekfelügyelet, családi napközi feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről:
Sorszám:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

1.

Kemeneshőgyész

8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107.

2.

Kemenesszentpéter

8518. Kemenesszentpéter Jókai u. 2.

3.

Malomsok

8533. Malomsok Fő tér 10.

4.

Marcaltő

8532. Marcaltő Fő tér 13.

5.

Mihályháza

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

6.

Egyházaskesző

8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.

7.

Várkesző

8523. Várkesző Kossuth u. 36.

8.

Nagyacsád

8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3.

9.

Külsővat

9532. Külsővat Kossuth u. 70.

10.

Gecse

8543. Gecse Kossuth u. 178.

11.

Bakonyszücs

8572. Bakonyszücs Kossuth u. 1.

12.

Bakonykoppány

8571. Bakonykoppány Petőfi u. 24.
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2. számú melléklet
Ingatlan és ingó vagyonleltár
A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásához

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Ingatlanok:
Önkormányzat Mihályháza (8513. Mihályháza Petőfi u. 6.)
Óvoda Kemenesszentpéter 272. hrsz.
Óvoda Kemeneshőgyész 337. hrsz.
Óvoda Nagyacsád 283/1. hrsz.
Óvoda Egyházaskesző 266. hrsz.
Családi Napközi Mihályháza 3. hrsz.
Családi Napközi Kemeneshőgyész 337. hrsz.
Idősek Otthona Egyházaskesző 380. hrsz.
Gazdasági Szervezet és Szociális Ellátó Intézmény 157. hrsz.
A feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyakat az intézményi leltár tartalmazza.

Kelt: Mihályháza, 2014. december 01.

Töreki Nikolett
polgármester

Molnár Veronika
polgármester

Szalóky Nándor
polgármester

Fintáné Dóra Mária
polgármester

Sandl Zoltán
polgármester

Mészáros Géza
polgármester

Ferencz Dezső
polgármester

Lendvai Jánosné
polgármester

Tekán István
polgármester

Aczél Péter
polgármester

Istenes Gyula
polgármester

Oláh Géza
polgármester
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1. számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodásához
ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott polgármesterek Képviselő-testületeink megbízásából a mai napon 2014. december
01-én a Társulási Megállapodást kézjegyünkkel elláttuk:

1.) Kemeneshőgyész község Önkormányzata

Molnár Veronika polgármester

2.) Kemenesszentpéter község Önkormányzata

Töreki Nikolett polgármester

3.) Malomsok község Önkormányzata

Fintáné Dóra Mária polgármester

4.) Marcaltő község Önkormányzata

Sandl Zoltán polgármester

5.) Mihályháza község Önkormányzata

Mészáros Géza polgármester

6.) Nagyacsád község Önkormányzata

Szalóky Nándor polgármester

7.) Várkesző község Önkormányzata

Ferencz Dezső polgármester

8.) Egyházaskesző község Önkormányzata

Lendvai Jánosné polgármester

9.) Külsővat község Önkormányzata

Aczél Péter polgármester
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10.) Gecse község Önkormányzata

Istenes Gyula polgármester

11. Bakonyszücs község Önkormányzata

Oláh Géza polgármester

12. Bakonykoppány község Önkormányzata

Tekán István polgármester
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2. számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodásához

ZÁRADÉK

Alulírott a Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a Társulási
Megállapodásban a munkaszervezeti feladatokra kijelölt, Egyházaskesző község közigazgatási
területén illetékességgel bíró jegyző igazolom, hogy jelen társulási megállapodást a
Képviselő-testületek az alábbi számú határozatukkal fogadták el:

-

Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával.

-

Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával

-

Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával,

-

Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával,

-

Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával,

-

Kemenesszentpéter község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.)
számú határozatával,

-

Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával,

-

Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú
határozatával,

-

Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__) számú
határozatával,

-

Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__.) számú
határozatával,

-

Bakonyszücs község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__.) számú
határozatával,
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-

Bakonykoppány község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__.) számú
határozatával.
Hegyiné Böröcz Adél
jegyző
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3.) számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodásához
FELHATALMAZÁS
azonnali beszedési megbíz{s alkalmaz{s{ra
a FIX-PONT Önkorm{nyzati Feladatell{tó T{rsul{s T{rsul{si Meg{llapod{s{hoz

Alulírott ______________________________ község Önkorm{nyzata (Kedvezményezett neve) (székhelye:
_________________________________________________________, adósz{ma:_______________________; képviseli:
_______________________________ polg{rmester) az al{bbi pénzintézetnél vezetett sz{ml{ra/sz{ml{kra
vonatkozóan ezennel felhatalmazom a FIX-PONT Önkorm{nyzati Feladatell{tó T{rsul{s-t, hogy a T{rsul{si
Meg{llapod{s, mint kötelezettségv{llal{s dokumentuma szerint v{llalt kötelezettségem megszegése vagy nem
teljesítése miatti követelést a ____________________________________ sz{mú sz{mla jav{ra „azonnali beszedési
megbíz{s” alkalmaz{s{val érvényesítse.
A felhatalmaz{s visszavon{sig érvényes és csak a jogosult FIX-PONT Önkorm{nyzati Feladatell{tó T{rsul{s
ír{sbeli hozz{j{rul{s{val vonható vissza.
A fedezethi{ny miatt nem teljesíthető fizetési megbíz{s sorba {llít{s{nak időtartama 35 nap.
Pénzintézet : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Sz{mlasz{m: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ és azok alsz{ml{i

Kelt: ......................................, <<<. év. ........................... hó ....... nap

...............................................................
Kötelezett sz{mlatulajdonos

Záradék:
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél al{ír{sa az {ltalunk nyilv{ntartott form{ban és módon történt, amelyért
felelősséget v{llalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett sz{mlavezető pénzintézete,
nyilv{ntart{sba vettük.
Kelt: ......................................, 2013. ........................... hó ....... nap

...................................................
(pénzintézet)

