
Szállítási szerződés 
Tervezet  

 
Amely, az alább meghatározott Felhasználó, a (továbbiakban Felhasználó), és Szolgáltató, a 
(továbbiakban Szolgáltató, együtt: szerződő felek) között jött létre a Felhasználó M1 Mellékletként 
csatolt felhasználási helyek és csatlakozási pontjai vonatkozásában alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek 
           
1.1. Felhasználó adatai 

 
          Felhasználó neve:   Szarvas Város Önkormányzata   

Székhelye:   5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
Értesítési címe:   5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
Adószáma:   15343264-2-04. 
Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Bankszámlaszáma:   10402142-21423475-00000000 
Képviselője:   Babák Mihály            
Beosztása:    polgármester 
Kapcsolattartó neve:  Kécskei Imre energetikus 
Telefonszáma: E-mail címe: 06/66 311-122/107mellék,    imre.kecskei@szarvasnet.hu 
Felhasználási hely azonosítói: 
Fogyasztási hely azonosító: / Szerződésszám: / mérőpont-azonosító(k): 
 

1.2.  Szolgáltató adatai 
 

          Szolgáltató neve:       
Székhelye:    
Levelezési címe:    
Adószáma:    
Cégjegyzékszáma:   
Számlavezető pénzintézete: 
Bankszámlaszáma:    
Képviselője:               
Beosztása:     
Kapcsolattartó neve:   
Telefonszáma: E-mail címe:   
   

2. Szerződés hatálya: 
 
A szerződés hatálybalépésének időpontja: a szerződés a Felek általi aláírásával lép hatályba. 
A teljesítés kezdő időpontja: 2017.01.01.  00:00 óra 
A teljesítés befejezésének időpontja: 2017.12.31.   24:00 óra 
A szerződés lejáratának időpontja: 2017.12.31.   24:00 óra 
 

3. Szerződés meghatározása: 
Szolgáltató által, a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Felhasználó - Szarvas Város 
közigazgatási területén- a közvilágítási berendezések mindenkori igényének megfelelő villamos-
energiával történő ellátása a Szerződésben meghatározott feltételek szerint. Felhasználó, jelen 
szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában, a Szolgáltató révén csatlakozik a 
mérlegkörhöz. 
 



Szerződött villamos energia mennyiség a profilos elszámolású mindennapszaki mérőponton: 
360.000 kWh /év, toleranciasáv: + 25% 

 

Jelen szerződésnek nem tárgya a közvilágítás aktív- és passzív elemeinek a működtetése 

és karbantartása. 
 

4.  A teljesítés helye: 
 
A teljesítési hely Szarvas Város közigazgatási területe. A közvilágításhoz szükséges villamos 
energia átadása- és átvétele, valamint tulajdonjog átszállása Felhasználóra a teljesítési helyen 
történik. 
 

5.  A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek) 

 
- Ajánlattételi felhívás 
- Útmutató ajánlattevőknek 
- A nyertes ajánlat 

 
6. Szerződéses ár: 
 
Az ár fix egységár, a villamos energia szolgáltatás költségét foglalja magában tiszta áramdíjas 
energiaár (Ft/kWh) formájában:  
 

……………………………………Ft/KWh 
 
Az ár tartalmazza a villamos energia beszerzés és az értékesítés költségét, a kiegyenlítő energia 
költségét és a hazai és nemzetközi határkeresztező kapacitások díját, a mérlegkör tagsági díjat, a 
menetrendadás áthárításából adódó mindenfajta költségeket és a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 9-13. §-okban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.) Kormányrendeletben 
szabályozott, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, 
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli 
Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) 
mennyiségének és szabályozásának költségét.  
 
Az ár azonban nem tartalmazza a hazai villamos energia szállítás költségét, tehát az általános 
rendszerhasználati díjakat (RHD), a VET 147-148 §-ában meghatározott pénzeszközöket (a kapcsolt 
termelésszerkezet-átalakítási díj, a szénipari szerkezetátalakítási támogatást, a kedvezményes árú 
villamos energia-támogatást ), az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen 
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 

 
7. Fizetési feltételek: 

 
Felhasználó előleget nem fizet. A díjfizetés összesített havi teljesítés alapján, a teljesítést követően 
Forintban, havonta, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével összhangban 30 napon belül kerül átutalásra, 
figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.  
  
Szolgáltató a villamos energia díját és a rendszerhasználati díjat egy számlán köteles 
szerepeltetni. 
Szolgáltató tárgyhót követő hónap 10-ig számlát bocsát ki a Felhasználó transzformátor körzetenként 
mért és összesített közvilágítás célú villamos energia felhasználásának megfelelően, a 
rendszerhasználati díj feltüntetésével. Felhasználó a számlát, a teljesítéstől számított 30 napon belül 
átutalással teljesíti. 

 



  
8. Késedelem 

 
a) Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni Felhasználónak. A késedelmi 
kötbér mértéke a közvilágítási naptár szerint szerződött időszakban le nem szállított villamos energia 
mennyiség forintban meghatározott ellenértékének a kétszerese, a szerződött felhasználási helyre. 
 

- Szolgáltató mentesül a kötbér fizetésének következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségét vis- maior miatt nem tudja teljesíteni. 

 
b) Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a Szolgáltató számára a Polgári Törvénykönyv szerinti 
késedelmi kamatot fizet. 
 

9. Szerződésszegés 
  
 Szolgáltató a szerződés meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni Felhasználónak, melynek 

mértéke: az éves villamos energia mennyiség átvételi ára 15%-ának megfelelő összeg. 
 A 30 napot meghaladó közvilágítási villamos energia szállításának elmaradása meghiúsulásnak 

minősül. 
 
 A Felhasználó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Szolgáltató fizetésképtelenné 

válik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az esetben a Szolgáltató csak a szerződésszerűen 
teljesített időszak ellenértékére tarthat igényt. 

       
10. Egyéb rendelkezések 

 
a) a Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Felhasználót haladéktalanul értesíti  

 
Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 
rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a vitás kérdések rendezésére a felek a Felhasználó székhelye 
szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
Jelen szerződésre és a szerződésben nem rendezett kérdésekre a Szolgáltató üzletszabályzata és/vagy 
az ÁSZF, valamint Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

  
Szerződő felek e szerződést elolvasás után, mint az általuk képviselt szervezetek akaratával mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták és magukra nézve kötelezőnek tarják. 
 
 Szarvas 2016. ……………. …. 
 
 
 
 

 
……………………………     ……………………………….. 

Felhasználó       Szolgáltató 
 

 
 


