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Javasolt napirendi pont:

2017. április 24-én, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Közsézháza Tanácskozó terme

I. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek gázszolgáltatásáról szóló
megkötésére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, írásban

2. Előterjesztés a nyári tábor megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

3. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban, szóban

szerződés

4. Előterjesztés az önkormányzati telkek megvásárlása iránt benyújtott kérelem megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, írásban

5. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2017. április 19.

szóban

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.



FŐGÁZ E2 ____________

mérő 4 4

fogyasztás ( m3/év) 39000 39000
Gázdíj Ft/Mi 3,521 3,1
Fűtőérték 35,3 35,3
Molekuladíj ( Ft/m3) 124,2913 109,43

Forg. Egys.ár ( FT/Mi)
Gázdíj össz (Ft/m3) 124,2913 109,43
Éves gázdíj 4847360,70 Ft 4267 770,00 Ft Gázdíj különbség ( Ft/év~ 579 590,70 Ft

Rendszerhasználati díj ( Ft/m3/h/& O O

Éves kap.díj össz’ Ft 0,00 Ft 0,00 Ft kap díj. Különbség (FT/év 0,00 Ft

Megtakarítás ( Ft/év) 579 590,70 Ft

iÁSzBOLDOGHÁZA KÖZS. ÖNKORM. gázdíj megtakarítása
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Szerződésszám: MGD - ~--vO8

FöLdgáz~adásvéteU szerződés

a továbbiakban: Szerzödés’, mely létrejött egyrészről az
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártk’órüen Műk’ódö Részvénytársaság

HU14 11794008 21396003 00000000
1117 Budapest, lnfopark sétány 1.
6701 Szeged,Pf. 1271
25343502-2-43

Cégjegyzél:száma: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, Cg. 01-10-048540
Kapcsolattartó:

E? Hungary Zn. Ügyfélszolgálat
6701 Szeged, PC 1271 E-mail: kkv@e2hungaryhu

Telefon: ±56 40180202 Fan: ±3614865698

mint fóldgázkereskedelmi engedélyes, (a továbbiakban Eladő’), másrészről a(z)
Cégnév: Jászbokiogházai MesevárOvoda
Szél:lsely: pzPeándora
Adoszám:
Bank szánt laszá m
Kapcsolattarté:
Szerződéses kapcsolattarté:
Levelezési tim: 5144 Jászboklogháza Petöfi Sándor utca 2.

Szánilafogadási rím (amsrrnyiben a levelezési dm561 eltéro): _

Telefon: P7:~011Li~_~ ~
HeIdI: Faru

mintfelhasználó,(a tovöbbiakban:,Vevó’)(azEladöés aVevö atovábbiakbanegyüttesen:,Felek’,kűlön-kütön:,Fél’)közőtt,alulírott helyen És idöben,azalábbi feltételekkel:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Eladó Üzletszabályzata (a továbbiakban:,Ozletszabályzat’),azannak részét képzöÁltalános Szerződési Feltételek
(a továbbiakban:,ÁSZF’),azOzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban:.ÜKSZ’)és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései azirányadóak.Az Eladó Ozlet
szabályzata és azaunak részét képző ÁSZF mindenkor hatályos változata az Eladó honlapján (wwwe2hsngary.hu)található,

AFelek ajelen Szerződés aláírásával kijelentik,hogyazÁSZF és az Ozletszabályzattartalmát megismerték,azt a jelen Szerzödéselválaszlhatallan részénekés magukra
nézve kötelező érvényünek tekintikAmennyiben a Szerződésésazüzletszabályzat rendelkezései között bármilyen eltérés vagyellentmondás lenne,úgya jelen Szerzödés
rendelkezései alkalmazandók.AzÁSZF a Szerződés mellékletél képezi,azonban azőzikailag a Szerzödésheznem kerül csatolásra

Amennyiben aVevő egyetemes szolgáltatásra jogosult,tudomásulveszi,hogy jelen szerzódésalapján azEladó nem biztosítja a Vevő részére aföldgázellátásrél szóló
2008évi XLtörvényrendelkezéseinekvégrehajtásáról szóló 19j2009.(L30.)Korm.rendelet 12. számú mellékletébenfelsorolttöbbletszolgáltatásokat.

1. ASZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. ASzerződéstárgya vezetékes Cöldgázadásvétele azEladó és aVevö között a jelen Szerzödésben rögzitett feltételek szerint.AzEladó köteles a Szerződés
2.1. pontja szerinti Szállirási Időszakban az 1sz. mellékletben megjelölt átadási-átvételi pont(ok)ra a földgázt a rendszerüzemeltelők közvetitésével teszállitani,
mig a Vevö köteles a földgázt a Szerződés rendelkezései szerint átvenni, és annak jelen Szerzödés 21. pontja szerint meghatározott földgáz energia díjat, illetve a
rendszerhasználati dijakal az Eladónak megőzetni.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJŐTTE,IDÓTARTAMA,A FŐLDGÁZ ÁRA

Jelen ajánlat érvényességi ideje: - - ‚Felek az énrényességi időtől egyező akaraltal eltérhetnek

El l1ungary Energial-:esesl’edelmi es Szolgaltató Zaitl’örúein Mtsködo Reszvenytarsaság

1117 Budapest, Infopark sétány 1. (I. épület)
Cégjegyzékszünv bejeqyez’..’e a Fóvárosi Törvényszék CéaIdrösögán 01-10-040540 szám alatt

Ba nkszám laszáns a:
Székhelye:
Levelezési time:
Adó száma :

Szrrzódéses és szánilázási Irapteolattarlé:
Levelezési time:
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2.1. ASzerzódés a Felekaláirásával Lép hatátyba.ASzerződés az alábbi határozott időtartamra jön létre.

Afőtdgázátadási-átvételi kötelezettség időtartama Qsüségidószak): azátadás-átvételi kötelezettség kezdete szerinti nap 06:00 órától azátadás-átvételi kötele
zettség utolsó napjának 06:00 óráig terjedő időszat(a továbbiakban:izállitási Időszak’).

. Ahüségidőszatválasztandó.Amennyiben a Vevő egyértelműen nem jelöli meg,metyit húségidószakra szeretne szerződni,abbanazesetben automatikusan a
Leghosszabb időszakra váLlalja a hűségidőszakot.

2.2. Afötdgáz energia díj tisztán nettó energiadij,melytem tartalmazsemmilyenadótételtAfötdgázenergia díj egyetemes szolgáttatásra nemjogosultVevö
esetén nem tartalmazza a rendszerhasználati dijakat,azMSZKSZ-dijat,a mindenkori energiaadő és azÁFA összegét,valamint a jogszabátyotatapján esetlegesen
felmerütő egyéb adókat, itletéketet, dijakat, járutétokat és költségeket, melyeket az Eladó az ellenértét részeként felszámít, és melyek megf zetésének kötetezett
sége aVevőt terheli.Egyetemes szolgáltatásra jogosult Vevő esetén a földgázenergia dij nemtartalmazza azÁFAösszegét,a mindenkori energiaadó összegét,
valaminta jogszabályokalapjánesetlegesen felmerülő egyébadókat,illetékeket,dijakat,járulékotat és költségeket,melyeket az Eladó az ellenérték részeként
fetszámit,és melyek naegőzetésénet kötelezettsége a Vevőt terheli.

2.3. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosuttVevó esetén a rendszerhasználati dijak,azÁFA,az energiaadó és az MSZKSZ-dg őzetése minden esetben HUF-ban
történik.Egyetemes szolgáltatásra jogosutt Vevő esetében a rendszerhasználati díjakat azAlapdíj és a földgáz energia díj tartalmazza.Egyetemes szolgáltatásra
jogosult Vevő esetén az Alapdij, az energiaadó,az ÁFÁ4s az MSZKSZ-díj őzetése HUF-ban történik.

2.4. Arendszerhasználati díjakmeghatározása a Szerződés megkötésekorhatályos 13/2016.(Xll.20.) MEKH rendeletben(a tevábbiakban:,Rendszerhasználati
Díj Rendelet’) megállapított egységárakalapjántörténík.Amennyiten a Rendszerhasználati Dij Rendelet a Szerződés hatálya alatt módosításra kerül,égyaz Eladó
jogosulta hzetendő havi díjakat a változásoknakmegfelelóen módosítani.Árváltozás esetén az Eladó korrigétja a módoskással érintett időszak tekintetében már
kiállitott számláit.

2.5. Az Eladó a szagositásáért a felhasznált szagositóanyag mennyisége és a Hivatal által megállapitott szagositási anyag-egységár (Ftjt) alapján számitolt
szagosítási átalánydijat (ez alól kivétel azegyetemesszolgáltatásra jogosultVevő) számláz aVevő részére.Amennyiben a szagositási anyag egységára és a szago
sitási norma változik,az Eladó jogosult a szagositási díjat a változásnak megfelelően módosítani.

2.6. A határozott idejű Szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg.A Szerzódést a Felek az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és eljárás
szerint jogosultak azonnali hatállyal felrnondani.

2.7. A Szerződés rendelkezéseit a FeLek közötti elszámolások és mindennemű őzetési kötelezettségek maradéktalan leljesitésének idópontjáig kell alkalmazni.

2.8. AVevő vállalja,hogya jelen Szerződés bármilyen okból való megszünését követő újabb időszakra történő földgáz-adásvételi szerződés megkötése céljából
az általa harmadik féltól/felektől kért ajánlat(ot) kézhezvélelét követóen,de az ajánlat elfogadását megelőzően utolsó ajánlattételi jogot biztosít azEladó
részére. Az utolsó ajánlattételi jog értelmében a Vevó köteles a Szerződés megszűnését közvetlenül követő szerzódéses időszakra beérkezett legjobb és egyben a
legutolsó ajánlat lényegi tartalmát (szerződéses időszak hossza; ajánlati ár, annak elemei tételesen; őzelési határidő; felmondási határidő; átvételi kölelezetiségre
vonatkozó feltételek; utolsó ajánlattételi jog) — az ajánlattevó személyének felfedése nélkül — hitelt érdemlóen ismertetni az Eladóval. Ezt követően újabb ajánlat
ismertetésére még abban az esetben sincs lehetőség,ha az a Vevőre nézve kedvezőbb feltételeket tartalmazna.Ametnyiben Eladó az ismertetett ajánlatban
szereplő szállítási feltételekkel lényegében megegyező,de a Vevőre nézve semmiképpen sem előnytelenebb feltételeket ajánl a Vevő részére (a továbbiakban:
.Utolsó Ajánlafl,úgya szerződés megszönését közvellenül követő,újabb szerződéses időszakra szóló szerződés az UtolsóAjánlat Vevő által történt kézhezvételé
vel automatikusan létrejön.Az Eladó a legjobb ajánlattétel ismertetésétól számított S munkanapon belül jogosult az UtolsóAjánlatot megküldeni a Vevő részére.
Felek rögzitik,hogyaz UtolsóAjánlat az Eladó által elektronikus ilzenelbentörténó megküldése esetén,arnennyibenaz értesitésa címzett ideje szerint munka
napokon 8—17 óra között kerül megküldésre,úgyazadott munkanapon,amennyíten 17 óra után kerül megküldésre,úgya következő munkanapon tekintendő
kézbesitettnek,kivéve,ha a levelezórendszer az információ továbbításának meghiúsulásáról küld értesitést.AFeleka fentiekszerint létrejött jogviszonyt az Utolsó
Ajánlat kézbesítését követő 30 napon belülföldgáz-adásvételi szerződésbe foglalják,mindez azonban nem érinti a jogviszonyfentiek szerinti létrejöttét.

E2 Hungary Energ~akereskedeLm~ ás SzolgáLtató Zárthöruen hlukőciő Részvénytársaság

117 Budapesi.lntopark sélány 1. jl.épüjet)
Cár avzél• szám: bejegyezve a Fövárod Tbr~&nvszél\ Céqhiröságán OlíO-048540 szám alatt

2017.06.01. - 2020.10.01.

— .10.01.
HUF
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Jelen pontban feltüntetett utolsó ajánlat tétet jog elfogadásáért Eladó 0,03 HUF/MJ (eurós földgázár esetén 0,11 EUR/Gi) kedvezményt ad a nettó földgázárból a
Vevő részére, amely kedvezményt a 2.1. pontban feltüntetett róldgázárak már tartalmazzák.
Amennyiben a Vevő az utolsó atánlat tételt jogot nem,vagyoly módon biztositja az Eladó részére, hogy az Eladó nem tudja az Utolsó Ajánlatot megtenni,égy
Vevő ezen magatartása a Get.31/B* (1) bek.b)pontja szerinti nem teljesített szerződéses feltételnek minősül,ésezáltat aVevőnek a Szerzódésmegszűntetésére
irányuló nyilatkozata hatályát veszti,azaz a Szerződés az abban foglalt feltételeknek megfelelően továbbra is hatályban marad.

2.9. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Vevő a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt hüségidószak lejártát megelőzően 180 nappal nem
jetzi írásban azEladó részére a megszüntetési szándékát,jelen Szerződésa 2.1.pontbanfoglalt hüségidőszakot követően határozatlan idejű szerzódéssé válik.
A határozatlan idejű szerződést az egyetemes szolgáltatásra nem jogosutt Vevő a gázév fordulönapjára (október 1.6:00 óra) mondhatja fel rendes felmondással,
feltéve, hogy a felmondó nyilatkozatot Eladó a gázév fordulőnapja (október 1.6:00 óra) előtt Legalább 180 nappal kézhez vette.
szerződéssé válik.

2.10. Amennyiben azegyetemes szolgáltatásra jogosult Vevő a jelen Szerződés 2.1.pontjában foglalt hűségídőszak lejártát megelőzően 30 nappal nem jelzi
írásban az Eladó részére a megszüntetési szándékát,a jelen Szerződésa 2.1.pontban foglalt hüségídószakot követően a soron kővetkező gázévre,határozott idő
tartamra meghosszabbtdík.A meghosszabbodott Szerződés tekintetében az egyetemes szolgáltatásra jogosult Vevő a gázév végét megelőzően 30 nappal írásban
jogosult az Eladó részére jelezni, ha azt a továbbiakban nem kívánja a soron következő gázévre hatályában fenntartani. Ezen igényjelzésének elmulasztása vagy
késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő gázévre ismét meghosszabbodik.

2.11. AzEladóaz 2.1.pontban megjelölt hüségídószak lejártát megelőzően 45 nappal megküldi Vevő részére (a Vevő általmegadott elektroníkusvagypostai
címre) a hüségídőszak leteltét követő időszakra vonatkozó fdldgázárat.Az árközlés hiányában a 2.1. pontban foglalt földgázegységár alkalmazandó a további
szerződéses időszakban.

2.12. Amennyiben az Eladó a földgázenergia díját egyoldaléan megemeli,a Vevő a módosított Vóldgázenergia díj Eladó honlapján történő megjelentetésétől,íl~
telve azok egyéb módon való közlésétól számított 15 napon belül írásban történő rendes felmondással az ármódosítás hatálybalépésének napjára, de legalább 30
napos felmondási ídóvel felmondhatja a Szerződést. Nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát, ha a fóldgáz energia di módosítására az azt befolyásoló bármely
jogszabály,ellátási szabátyzat,hatósági vagy bírósági határozat kötelező érvényű módosítása miatt kerül sor.

3. AVEVŐ NYILATKOZATAI

3.1. AVevó kijelentí,hogyazüzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesültek,a Szerződés hatálybalépésénekés a szállítás megkezdésének akadálya
nints.

4. NAPI FOGYASZTÁSI IGÉNYBEJELENTÉS

4.1. AVevó napt fogyasztásí igénybejelentéseit (nomínálás) az Eladó végzi.Az esetleges nominálási eltérésekból adódó nominálásí pótdíj és kiegyensúlyozásí díj
az Eladót terhelí.A havi, heti és napi nominálás diját a Földgáz energia díj tartalmazza.

5. ÁTADÁSI ÉS ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG

5.1. AVevónek nincsátvételi kötelezettsége,a vételezésfelsö korlátja pedig a lekötött órai csúcsteljesitmény.

6. SZERZŐDÖTT MENNYISÉGE’< ÉS TELJESÍTMÉNYEK

6.1. Aszerzódött mennyiséget ésa szerződöttteljesítményértékekeu a Rendszerüzemeltető nyilvántartásának megfelelően az 1.sz.mellékleltartalmazza.Asoron
következő gázévtekintetében irányadó szerződött mennyiségeket ésa teljesítményigényt a Felek aVevő írásban közölt igényének és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően módoshhalják.Amennyiben a Vevő nem jelent be írásban igényt a szerződött mennyiségek,ílletve a teljesitményigénymódositásá~
ra vonatkozóan, Úgy Szállítási Időszakra megadott mennyíségel és teljesitmények maradnak érvényben.

6.2. AzEtadó a Vevő ellátása érdekében azegyüttmüködó fóldgázrendszeren száltítási,elosztásí éstárolási kapatitásokat köt le,melyel után a Vevő köteles
megtzelní a rendszerhasználati díjakat.

6.3. AVevő vásárolt kapacításának a mértékét a Csatlakozási szerződés tartalmazza.

6.4. Amennyiben Eladótudomására jtt,hogya Szerződés 1.sz mellékletében rügzitett,a rendszerhasználati díj számítás alapját képező adatok közül bármelyik
nem felet meg a valóságnak, Eladó jogosult a valós adatok alapián a rendszerhasználati díjakat Újra kalkulálni és a Vevő értesítése mellett visszamenötegesen is
énrényesiteni.Azennek okán történő díjmódositás nem telenti a Szerződés módosítását, igya Felek közös megegyezése sem szükséges.

E2 Hungary EllelgiaLeresLedelmj és Szolgaltató Záttköruen liuködo Részvénytársaság

1)17 Budapest.. [nfopari: sétány 1. (I. épület)
CégjegyzéLszám: bejegyezve a Fővárosi Törvényszél: Cégbiröságán 01-1O~04BS40 szám alatt 03



h;~r and ENERGIA UZLETRE SZABVA

Szerzödésszám: MGD .. - . - -v08

7. A SZÁMLÁZÁSRA, FIZETÉSRE És ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

71. A tx rendszerbasználati díj esetében Eladó a számláját a tárgyhónapot megelőző hónapban állítja ki a Szerződés 1sz. mellékletében rögzített, a felhasz
nálási hely(ek) kiszolgálásához szükséges kapacitások ésa őx rendszerhasználati díj mértéke alapján —őgyetenimet a 2.4.pontban foglaltakra -azadott gázévre
meghatározott éves díj 1/12-ed részérőLAtx rendszerhasznátati díj számlaőzetési határideje a számla kiátlítási időpontját követő hónap 1.naptári napja.Az
Alapdíj esetében Eladó a számtáját a tárgyhónapot követő hőnapban átlítja ki a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített díj 1/12-ed részérőt — őgyelemmel a 2.4.
pontban foglaltakra.AzAtapdíj számlaflzetési határideje megegyezik a 7.2 pontban szerepló Gázdij özetési határidejévet.

7.2. AGázdíj aVevő áttal azetszámotási időszakban átvettfóldgázmennyiség ésa Pötdgázenergia díj szotaataként kerül meghatározásra.Aöázdíjal,itletve a
forgalomarányos rendszerhasználati dilakat tartalmazó számlájátaz Eladó a tárgyhónapot kővetö hónapban áltítja ki,ézetési határidejea számla kiállításátót
számított 15 naptári nap.

7.3. Aterhelőlevelek (esetleges pőtdij, kötbér,késedelmi kamat) ézetési határideje a bizonylat kiáltításától számított 15.naptári nap.

7.4. A Gázdíj és a forgalomarányos rendszerhasznátati díjak tekintetében a számta alapja a 100 m3/h fetetti névleges (össz)teljesítményú gázmérővel és tegalább
3131 NYjli kapacitáslekötésset rendelkező felhasználási hetyek esetén a mérésenalaputó,a Rendszerüzemeltető által között mennyiség.A100 m3,li vagyaz
alatti névleges (össz)teljesitményü gázmérővel rendelkező fethasználási helyek esetén a Vevő által közölt mérőállásokból képzett mennyiség (diktálás), etnek
hiányában pedig a fogyasztási proől alapján a szerződött mennyiségből meghatározott mennyiség.

7.3. A szagosítási díjat egyetemes szolgáltatásra nem jogosttt Vevő esetén a forgalomarányos rendszerhasználati díjat tartalmazó számla, míg egyetemes szolgál
tatásra jogosult Vevő esetén a Gázdíjat tartatmaző számla tartalmazza.

7.6. A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg,a számlázási idószak egy hónap.
A100 m3/h vagyazalatti névleges (össz)teljesitményü gázmérővel rendetkező felhasználási helyek esetében a rdldgáztekintetében azéveselszámolás alapja a
Rendszerüzemeltető által leolvasott méróállásokbőlképzetl mennyiség.Aforgatomarányos rendszerhasználati díjak tekintetében azelszámolás alapja a Rendsze
rüzemeltető által leolvasott mérőállásokból képzett mennyiség.Azelszámolő számla tekintetében a 7.2.pontban foglaltak megfelelően irányadók.

7.7. ASzerzódés bármelyokbóltörténő megszúnéseesetén az Eladóvégszámlát botsát ki,a végszámlán a GET Vhr.26/A.* (6)és (7)bekezdések alapján meghatá
rozott mérőállás képezi az elszámolás alapját.

7.8. Az Eladó a számla eredeti példányát postai úton küldi meg a Vevő által megadott számlafogadási cimre.Amennyiben a számlafogadási címe megváltozik,a
Vevő köteles erről az Eladót haladéktalanul értesíteni.

7.9. AVevő a kzetendő összegeket a számlán feltüntetett pénznemben köteles az Eladó részére az alábbiakban meghatározott kzetési mód szerint megőzetni.
Banki áttsalás esetén a Vevó köteles az Eladó adatai között meghatározott bankszámlájára átutalni, továbbá köteles a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát az
átutalás közlemény rovatában feltüntetni.

Fizetési mód: Banki At~it.,iás

8. KOCKÁZAT’ BESOROLÁS

8.1. Eladó jogosult aVevőt belső minősítésí rendszere alapján a szerződéskötést megelőzően értékelni,minősítése alapján kategóriákba sorolni.Ezen értékelés
eredményeképpen Eladó jogosult a Szerződés aláírásától elállni.

8.2. Eladó~ogosult a Vevőt — annak Gzetési szokásai alapján — kockázati kategóriába sorolni, és a kockázati besorolást az Ozletszabályzatban foglaltak szerint
módosítani a Szállítási Időszak alatt. Amennyiben kockázati besorolás negatív irányú változása következtében az Eladó a Vevőt csak előre őzetés mellett látja el,
az Eladó a számláját a tárgyhőnapol megelőző hónap 5. munkanapján állítja ki 15 napos ózetési határidővel.

9, KAPCSOLATTARTÁS

9.1. A kapcsolattartók adatait a Felek adatai tartalmazzák.

E2 HungaiyEneigiaLeresbedeLmi Os Szokgaltató Zaitho tic-n iíuhödo Részvenytársasag

1117 Budaj.ieit, lnfopa~t sétány 1. (I. épület)
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10. EGYÉB REHDELKEZÉSEK, MELLÉKLETEK

10.1. AFelek megállapodnak abban,hogya Szerződés annak mellékleteivelegyütt képezi a Felek közötti teljes megállapodást.ésa Szerződésaláirása hatályon
kivül helyezminden korábbi,a Szerződés tárgyával kapcsolatos szóbeli vagyírásbeli értelmezést,intézkedést,állítástvagymegállapodást a Felek között.AFelek
kölcsönösen kizárjákaz iparágban esetlegesen alkalmazott szokások alkalmazását,ezek nem képezik részét a Szerződésnek.

10.2. AVevő kijelenti, hogy tudomással hu arróL hogy a piaci árak változhatnak, és a Szerződést erre tekintettel kötötte meg.

10.3. A szerződésszegésért való felelősségre a mindenkor hatályos Fok., valamint a! egyéb vonatkoző jogszabályok az irányadóak.A Felek megállapodnak, hogy a
Szerzödésmegszegésébőtadődő felelősségük nem terjed ki a következménykárok,azelmaradl jövedelem,hasznok ésjó hirnév megsértésével esetlegesen okozott
kár megoéritésére.A Szerződés megsértése miatt okozott kárEladő általi meglérítésének összege nem haladhatja meg aVevő egyhavi átlagfogyasztásának 12-sze-
res értékét (a kártéritési kötelezettségfelső határa).A jelen pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon,hogyazbármelyik Fél búncselek
ménnyel,szándékosan okozott kárt,lovábbá azéletettesti épségetvagyegészséget megkárosító szerződésszegésértvaló feletősségét kortátozná vagykizárná.

10.4. A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére.A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek a
Budai Központi Kerületi Bírőság,illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosilletékességét kötik ki.

10.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Felhasználási helyenként rögzitett szerződéses adatok
2. sz. mellékleo: Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról
3. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (az Ozletszabályzat részeként megtalálható az Eladó honlapján: www.e2hungaryhu).

Ajelen Szerződés — amelya Felek számának megfelelő,egymással sző szerint megegyező példányban készült —valamennyi oldalát a Felek elolvasás és értelmezés után,
mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghalalmazott képviselőik útján júváhagyólag írták alá.

Kelt, . . év~ hó_nap

ÁVevó részérol:

ph., aláirás ph., aláírás
(nyomlatott név is) (nyomtatott név is)

Ar F 2 Hungary Zrt, észérol:

Krascsenics Roland Tordai Péter
vezérigazgató pénzügyi igazgató

E? Hungary EneigiaLetesl:edetmi és Szolgaltato Zartköruen Mul’ödo Részvénytarsaság

1117 Budapest, lníopark sétány 1. ~. épukt)
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FELHASZNÁLÁSI HELYENKÉNT RÖGZÍTETT SZERZŐDÉSES ADATOK L sz. meLlékLet

12312

.. ~ .. I~ . .

; ~.. : I .. .~ .1..

Atéli idöszakon kivüt (április 1.—szeptember 30.között) igénybevehető kapacitás mértéke megegyezika téli időszakra ésa szezonális időszakra Lekötött kapacitásokösszegével.
Arendszerhasználati díjak meghatározása a Rendszerhasznátat Díj Rendeletben megállapított egységárak,valamint a kapacitásadalok alapján történik.Az Eladó fenntartia a ogot,hogya Magyar Energetikai és Közmű-szabáLyozási HivataL áltaL rendetetben
megállapított egységárakváltozása esetén a őzetendő rendszerhasználati dijakat,ésa rendszerhasználati díjakat tartalmazöAlapdijat és földgáz energia dijat mődositsa.Árváltozás esetén ELadő korrigálja a mődositással érintett időszakra már kibocsátott
számLáit: pozitivkütönbözet esetén számlát,negativkűlönbözet esetén számLával egytekintet aLá eső okiratot áLLít M a kütönbözetrót
A fenti rendszerhasználati dijak, iLletve az Alapdij nem tartalmazza az ÁFA-t.

~asa~a sa~a~ wsaaa~
1 Csepeli Erőmű Csepeli Erőmű Kít. 1211 Budapest, Szinesfém utca 1—3.

2 DBGÁZ DBGAZ Debreceni GazszoLgaltato NfL 4025 Debrecen Barna u 1

3 SD Power ‘ lED POWER EnergiatermeLő és SzoLgáttató Kft. 24DD Dunaűjváros,Vasmű tér 1—3.

4 DDGÁZ EON DeL dunantuli GazhaLozati Zn 7626 Pecs Buza ten 8/a

5 KÖGÁZ EON Közép-dunántúLi Gázhátózati Zrt. 8800 Nagykanizsa,Zninyi Miklós Ot 32.

E2 Hungary EnergiakereskedeLrni és SzoLgáLtató Zánikörűen Működő Részvénytársaság

.-.‘. naaafl__a
6 ÉGÁZ-DÉGÁZ Égáz-Dégáz FötdgázeLosztó Zrt. : 6724 Szeged, Pulcz u.44.

7 FÓGÁZ FÖGAZ FoLdgaze[osztasi (ft 1081 Budapest II Janos PaL papa tar 20

8 NaturaL Gas Service NATURALGAS SERVICE Ipari és SzolgáLtató NfL. 4028 Debrecen, Laktanya utca 38,111/11.

9 OERG Ozdi EnergiaszolgaLtato es Kereskedelmi NfL 3600 Ózd Gyar ut I

10 MAGÁZ Magyar GázszoLgáLtató Kft. 8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós űt 32.

~ TIGÁZ DS0 TIGÁZ 050 FoldgazeLoszto Kft 42~ Haiduszoboszlo Rakoui Ferenc ut 184

17 Bi,r{a1iest. lnfoparI~ setány 1. (I. epujeil
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TULAJDONOSI NYILATKOZAT KAPACITÁSLEKÖTÉSI JOG ÁTADÁSÁRÓL isime~éktet

PzÁtadó — nyilatkozattevő — ingatlantutajdonos adatai: AzÁtvevő — roldgázvevő - adatai:

(égnév: Cégnév:
Székhely: Szűthety:
Adószám: Adészám:
Képviselő ‚eve: Képviselő neve:

Akapacitáslekötési jog átadöja (továbbiakban: jtadó) jelen nyilatkozat aláírásával Jogi felelőssége tudatában kijelentihogyazalábbi ingatlan(ok) kizárólagostulajdo
nosának minősüi,illetve jogosult azesetlegestovábbi tulajdonostársak nevében és képviseletében Jelen nyilatkozataláirására,ésa jogszabályi alapján jogosult a tapad
táslekötési jogátadására azátvevő ingatlanhasználó (továbbiakban: Átvevő) részére.Fóbb tulajdonostárs esetén ajelen nyilatkozat megtételéből eredő,a tulajdonostár
sal közötti esetlegesjogviták rendezéseilletve a jelen nyilatkozat aláirásából eredő mindennemű felelősség a jelen nyilatkozatotÁtadókéntaláirö személytterheli.

Akapacitáslekötési ogÁtadója ajelen nyilatkozataláirásávattudomásulveszihogyamennyiben (neki vagy bármelytulajdonostársnak)van lejárt számlalartozása az
Átvevővel szerződő rőldgázkereskedelmi engedélyes (továbbiakban: Eladó)vagyaz illetékes elosztói engedélyes felé,a kapaciláslekőtés jogát nem adhatja át a felhasz
nálási helyet használő személyrészéreigyebben azesetben a jelen nyilatkozata érvénytelen. Ebben azesetben a felhasználási helyhasználójának fólrigázellátására
kereskedelmiJegyetemes szolgáltatási szerződés nem kőthető.Afelhasználási hely(ek) adatai:

~fl
•A megfelelő jogcím beirandó (Pl. bérlet).

A kapacitásátadás érvényessége~.~ naptól visszavonásig érvényes.

A kapacitáslekötési jogÁtadőja Rngatlantulajdonos) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentihogya vonalkoző jogszabályi rendelkezéseki alapjána fenti felhasználási hely(ek)
tekintetében aföldgázelosztó-hálózati kapacitáslekötési jogot átadja azÁtvevő VevőnekTudomásul veszi lovábbáhogya vonatkozó jogszabályi rendelkezéseki szerint akkor
rendelkezhet (többtulajdonostársesetén rendetkezhetnek)isniételten a nyilvántartott kapacitásoklekötésének jogával,haazÁtvevő ingattanhasználatának jogcíme megszünt,vagy
azÁtvevővel írásban megállapodik a rendelkezési jogvisszaszármaztatásárólés ezen megállapodást azérintett rendszerüzemeltetönek ésaz E2 HungaryZrt:nek bemutatta.

Akapacitáslekötési jogÁtadója kijelenti, hogytudomása van arrőt,hogya vonatkozó jogszabályi rendelkezéseki szeántha azÁtvevőneka nyilvántartott kapacitáshoztőrténő
hozzáférése szerződésszegés ~ta roldgázdijának nemtízetése)vagy jogszabályrendelkezése folytán felfüggesztésre keriitazÁtadó akkor rendelkezhet ismételten a nyitvántartott
kapacitásokrőlha a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciák és feltételek biztosítottak.

Akapacitáslekötési jogÁtadója jngatlantulajdonos) és a kapacitáslekötési jogÁtvevője a Jelen nyilatkozat aláírásával polgári és büntetőjogi fetelősségüktudatában kijelentikhogy
a nyilatkozatban általuk megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.Amennyiben az ingatlan több tulajdonostárstulajdonában vanabban az esetben a jelen nyilatko
zatot aláíró tulajdonostárs kötelezettségetvállaLhogya jelen nyilatkozat megtétetérőtilletve azabban foglaltakról valamennyi tulajdonostársat teljeskörűen tájékoztatja.

Kelt, év ~hó_~~,~nap

kapacitáslekötési jog átadója (ingatlantutajdonos) kapacitáslekötési jog átvevője (vevő)

Vona&ozó jogszabályi rendelkezések:
Aföldgázellátásrőt szóló 2ü08.évi XLtörvény (Get) rendelkezéseinekvégrehajtásáról szóló 1912ü09. (l.3ü.) Korm.rendelet 73jAk:
(1)Afelhasználási helytutajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagyegyéb jogcímen basználónak a kapacitáslekötés jogát átadhatja,amennyiben nincs lejárt
számlatartozása az Eladóvagya rendszer-üzemeltető felé.Azátadásról irásban nyilatkoznia kelt a kereskedő vagya Get71.k (4)bekezdése szerinti nyilvántartástvezető
rendszer-üzemeltető felé írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási helyúj használőjának ellátására kereskedelmi szerzödés nem köthető,a kapacitáslekötés jogával
csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
(2)Az ingatlan (1) bekezdés szerinti jogszerű használója a nyilvántartott kapacitás mértékéig jogosult kapacitáslekötésreAfelhasználási helyvásárolt és nyilvántartott
kapacitásainak mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti jogszerű hasznátónak a nyilvántartott kapacitáshoztörténő hozzáférése szerződésszegésvagyjogszabályrendelkezése folytán felfüggesz
tésre kerüla felhasználási helytutajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitásokrólha ő vagya kapacitásfeletti rendelkezési joggalbíró személy
biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket
(4)Afelhasználási helytulajdonosa akkorrendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitások lekőtésének jogával, ha az (1) bekezdésben meghatározott jogcím meg
szüntvagya felek írásban megállapodtak a rendelkezési jog visszaszármaztatásárdtés e megállapodástazérintett rendszer-üzemeltetőnek bemutatták.
(5) Ha a nyilvántartott kapacitások lekötéséveltörténő rendelkezési jog a felhasználási helytula~donosáhozvisszakerütés ezen kapacitások szerződéssel islekötötteka
felhasználási hetytulajdonosa köteles a kapacitásszerződésekben a korábbi ogosult helyébe lépni

82 Hungary Eneigiakeiesl:edetnni es Szűlgáttato Zaithörven Huhódo Részt~enytáisaság

1117 Budapest. infopail sétány 1. fi. épület)
Cégjegyzéhszán~: bejegyezve a Fővárosi Törvényszál.. Cégbirásápán 01-10-048540 szám alatt ti I



by r~rrr and ENERGIA UZLETRE SZABVA

Szerződésszám: MGD -‚ ~~-vO8

M E G H ATA L M AZ ÁS

Alutirott,
tégnév: Mesevár Óvoda
Székhelye: 5144 Jászboldogháza Petőfi Sándor utca 2.
Adószánia: 15832836-1-16
Képviseló neve:
Képviselő pozíciója;

atovábbiakban mint Meghatalmazó,meghatatmazom az E2 HungaryZrt:t(székhelye: 1117 BudapestInfopark sétány l.;adószáma: 25343502-2-43;cégjegyzékszáma:
01-10-048540) a továbbiakban mini Meghatalmazottat, hogy nevemben és helyettem a tutajdonomban Vagy hasznátatomban lévő alábbi felhasználási helyek (a további
akban: Jrintett Felhasználási Helyjek)) vonatkozásában

—.—---
5144 Jászboldogháza 39N1 10393847000Y FÓGÁZ

Petőll Sándor utca 4. A.

. azÉrintett Felhasználási HeLyet ellátó födgázkereskedő vagyegyetemes szolgáltató iK (a továbbiakban:Jelenlegi Kereskedő’) feléa fötdgázetlátásrőt
szőlő 2008.éviXL.törvény 31/B.f-banfeglaltakalapján a Meghatalmazó és a Jelenlegi Földgázkereskedő között fennáltóföldgázkereskedelmi/földgáz-adásvételi
szerződés(eke)t felmondja;
. a kereskedőváltással kapcsolatban a Jelenlegi Kereskedőnét és az illetékes rendszer-üzemeltetőnét a Meghatatmazó nevében és képviseletében tetjeskörüen etjárjon,
valamennyi otyan adatot,információt és dokumentumot bekérjen,amelya Meghatalmazó felhasználási hetyénekjhelyeinekfötdgázellátása,illetve Új földgázkereskedet
mi/földgáz-adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges; továbbá
‘a rendszer-üzemeltetőkket száltitási,elosztási,tárolási szerződéseket kössön,valamint kapacitásokat kössön le.

Jelenlegi Kereskedővet fennálló földgázkereskedelmi/fötdgáz-adásvéteti szerződésre vonatkozó adatok:

Szerződés vége:

Ha rendeLkezik felmondási idővel: nap

Felmondási idő:~Q_ nap

Ha rendelkezik fordutónappat (időpont, amelyre a szerződés legkorábban felmondhaló, p[.dec. 31.):

‘A szerződés határozatlan vagy határozott idejü,igy kizárólag csak az egyik osztop töltendő ki

Alulirott meghalalmazó tudomásut veszem,hegy Meghatalmazott Eladó a szerzédésre háromszor (maximum 3 hónap időtartamra) kezdeményezi a kereskedőváttást.
Amennyiben a Meghatalmazó hibájából sikertelena kereskedőváttás — pta Meghatalmazónaktartozása van a jelenlegi kereskedőjénél,az adaloknem a valóságnak
felelnekmeg,más kereskedővel élő szerzódésevanugyanerre a szerződéses időszakra -,a Meghatalmazott Eladó kötbérre jogosult.Alutirott Meghatalmazótudomásutve
szem, hogy amennyiben jelen Meghatalmazás cégszerűen aláirt példánya legkésőbb a Meghatatniazó hatályos földgáz-adásvételi szerződése szerinti felmondási határidőt
megelőző 3 munkanappat nem áll a Meghatalmazott rendelkezésére,a Meghatatmazottat a felmondási kötelezettség és az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem
terheli.Alulírott Meghatalmazó tudomásulveszem,hogya Meghatalmazott Eladó felelőssége nem terjed ki a következménykárekigykülönösenaz elmaradt jövedelem,
hasznok ésjó hirnév megsértésével esetlegesen okozott kár megtérítésére. Alulirott Meghatalmazó ki jelentem, hogy legkésőbb jelen Meghatalmazás hatálybalépésének
időpontjától minden,aielenlegi Kereskedőnekvagymás személynekadott.a jelen Meghatalmazás tárgyával azonostárgyó meghatalmazástvisszavonok.Jelen Meghatal
mazás nem terjed ki a Meghatalmaző és a Jelenlegi Kereskedő közötti elszámolásra.

Kelt, . ‚ év hó nap

ph., aláirás
Meghatalmazó

E2 Hungary Energiakc-resüedelnij ás Szolgáltató Zártkőruen Blul<ődő Részvénytársasag

1117 Budapest, lntoi. an; sétány L (I. épület)
Cégjeayzékszárn: bejegyezve a Fővárosi TnrvényszéL. (épbiröságán íJi-iQ-Q~$54Q szám alatt 03





14. l~OV»ari,

Címzett : Jászboldogháza Polgármesteri Hivatala
Szűcs Lajos Polgármester Ur részére

Kérvény

Tisztelt Polgármester Úr !

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, bogy Jászboldogháza Vezér úton található, 66 7 és 66 8
helyrajzi számú önkormányzati ingatlan ( üres telek ) megvásárlásához járuljon hozzá.
A szomszédos telkek a 65 helyrajzi számú, és 66 9 helyrajzi számú telkek megvásárlása
folyamatban van részemről, és az Önkormányzati ingatlan kettészeli a vásárolni kívánt telket.
Célom, bogy a telkek megvásárlása után egyesítem, és vállalkozási tevékenységet kívánok rajta
folytatni. Tervem, hogy jelenlegi asztalos üzememet Jászboldogházára telepitem.
Kérem a Polgármester Urat, az Önkormányzati ingatlan eladásához járuljon hozzá.

Újszász, 2017-04-18.

Oláh Béla
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