
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA .

1. sz. példány

5/2017.

JEGYZŐKÖNYV
rendkívüli, nyílt üléséről

(2017. április 24.)

34/2017. (IV. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

35/2017. (IV. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Földgázszolgáltatásról szóló adásvételi szerződés megkötéséről

36/201 7.(IV. 24.) Önkormányzati Határozat
2017. évi nyári napközis gyermektábor lebonyolításának támogatásáról

4/2017. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről
és szolgáltatási díjairól

37/2017. (IV. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Önkormányzat tulajdonában lévő telkek értékesítéséről

5/2017. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete
A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. április 24-én Jászbolclogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő, rendkívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert,
Menybárt Ernő — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áh, az
ülésen jelen van 7 fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Szűcs Laios: Javaslom, hogy a mai ülésen a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület. A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2017. (IV. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a meghívóban
közölt napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület.

Határidő: 2017. április 24.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előteijesztés az önkormányzat és intézményeinek gázszolgáltatásáról szóló szerződés
megkötésére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságtól kapott árajánlat kedvezőbb a jelenlegi Főgáz Zrt. által történő szolgáltatásnál. Az
árajánlatban lévő díjat közületeknek, cégeknek tudják csak biztosítani. Magánszemélyeknek nem. A
környékbeli jászsági települések már éltek ezzel a lehetőséggel. Az ajánlat alapján az önkormányzat
és intézményeink gázszolgáltatásában 579,- eFt+Afa megtakarítást tudnánk elérni évente. Javaslom,
hogy fogadjuk el az árajánlatot, és 2017. június 1-től — 2020. október l-ig kössük meg a szerződést.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kobela MarRit: A Főgáz Zrt-nél van-c elkötelezettségünk? Van-e teendőnk a megszüntetéssel
kapcsolatosan?
Szűcs Lajos: A szolgáltatás változásával kapcsolatos teendőket elvégzik. Amennyiben nincs
több kérdés, akkor kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzon.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2017. (1V. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Földgázszolgáltatásról szóló adásvételi szerződés megkötéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy az önkormányzat és
intézményei részére a fZ5ldgázszolgáltatást 2017. június 1-től — 2020. október l-ig az E2 Hungary
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Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (Székhelye: 1117
Budapest, Infopark sétány 1.) kívánja igénybe venni.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a szolgáltatóval
Írja alá.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(levelezési címe: 6701 Szeged, Pt’.: 1271)

Irattár
2. Napirend

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

Szűcs Lajos: Az óvoda a nyári szünetben is köteles a gyermekek elhelyezéséről, felügyeletéről
gondoskodni. Az iskola a szülő kérésére gondoskodhat a gyermekek nyári szünidőben lévő
felügyeletről. De ez nem volt megoldott eddig sem. fő halmozottan hátrányos gyermek van a
településen, ezért pályázni nem tudunk nyári gyermekétkeztetésre. 6 hét napközis tábor
lebonyolítására lenne szükség. Jászboldogháza lFjúságáért Közhasznú Egyesület előzetes felmérés
alapján megszervezné a nyári napközis gyermektábort. A táborban résztvevő, rászoruló gyermeket
kellene támogatnia az önkormányzatnak, mert a múlt évben sokallták a tábor díját a szülők, és kevesen
vettek igénybe. Ott ahol két, három gyermek van, már komoly kiadást jelent a szülőknek. 7.500,-
Ft/gyermek a tábor teljes költsége. Ez az összeg tartahriazza a napi háromszori étkezést, felügyeletet,
és a programokhoz történő anyagi támogatást. Most a szülőktől heti 3 eFt. hozzájárulást kérnénk.
Van-e az elhangzottakhoz vélemény, kérdés, hozzászólás?
Kobela Mar2it: Egyetértek vele, és támogatom, mert szükség van rá. Kérem, Figyeljük, hogy a
nyári gyermekétkeztetésre tudunk-e pályázni! Minden lehetőséget meg kell ragadnunk. A
táborba jelentkezőknél a rászorultságot a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozza meg?
Szűcs Lajos: A nyári gyennekétkeztetésre kiírt pályázatra már két évben sem tudtunk pályázni. A
költségvetés szociális keretéből tudunk önkormányzati támogatást nyújtani a rászorultak részére. Heti
20 gyermek ellátását tervezzük, hat héten keresztül, de ajelentkezők felmérésére a következő hetekben
kerülne sor. Ha Úgy dönt a testület, hogy támogatja a 2017. évi nyári napközis gyermektábor
lebonyolítását, akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntene majd a jelentkezők
támogatásról.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/20l7.(IV. 24.’ Önkormányzati Határozat
2017. évi nyári napközis gyermektábor lebonyolításának támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testülete Úgy döntött, hogy a
Jászboldogbáza Ifjúságáért Közbasznú Egyesület által megszervezett 2017. évi nyári napközis
gyermektábor lebonyolítását támogatni kívánja.

A 2017. június - 2017. augusztus hónapokban megrendezése kerülő táborokat a Képviselő
testület a résztvevő, rászoruló gyermekenként napi 800.-Ft összeggel, do maximum összesen
500.000.-Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetéséből.

A Képviselő-testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a benyújtott
jelentkezéseket bírálja el és a jelentkező gyermekek részére rászorultságuk alapján az
önkormányzati támogatást állapítsa meg a Képviselő-testület által megállapított mértékben.
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Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási előadó

Jászboldogháza I~úságáért Közhasznú Egyesület

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

Szűcs Lajos; A rendelet — tervezet elkészült. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2017. évi munkatervére
vonatkozóan a Miniszterelnökség elrendelte az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
alapján megalkotott önkormányzati rendeleteket. A Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti
Osztálya ellenőrizte a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendeletünket, és szóbeli
törvényességi felhívás tett. Ui rendeletet kell alkotni, mert a rendelet bevezetésében rossz volt a
rendeletre történő hivatkozás, és a szolgáltatási díj megállapításánál nines áfa, valamint ki kellett
vennünk a rendeletből az anyakönyvvezetőt segítő személy díjazását, mert nem lehet részére pénzt
megállapítani. Az 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendeletet az Új rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, bogy a rendelet — tervezetet fogadja
el.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

4/2017. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről
és szolgáltatási díjairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Szűcs Lajos: Oláh Béla Újszászi lakos szeretné megvásárolni a Vezér úton lévő 66/7 és 66/8 helyrajzi
számÚ önkormányzati ingatlanokat. A szomszédos 65 hrsz-ú és a 66/9 hrsz-Ú telkek megvásárlása
folyamatban van részéről, és az önkormányzati ingatlan kettészeli a vásárolni kívánt üres telket. . A
két telket tudomásom szerint kb. 470,- Ft/rn2 áron vásárolta meg. Az egyik inegvásárolandó
önkormányzati ingatlan 65, a másik 37 m2. A kérelmező szeretné a telkeket egyesíteni. Azok a telkek
az ott lakók részére már több éve, fel lettek ajánlva inegvásárlásra. Volt, aki abban az időben élt a
lehetőséggel, és voltak olyan lakosok, akik nem vásárolták meg. Van-ejavaslat?
Szűcs GerRely: 1000,- Ft/m2.
Dinai Zoltán: A két megvásárolt telekhez viszonyítva 50.000,- Ft. áron cl lehet adni.
Kobela Margit: 75.000,- Ft.
Dr. Pap Béla: Bízzuk az árban történő megállapodást a Polgármester Urra, mert nem nagy összegről
van szó.
Szűcs Lajos: Elég lapos területen van a telek. Mivel több javaslat is elhangzott, ezért kérem, hogy
szavazzunk. Először szavazásra javaslom: 50.000,- Ft. —ot.



A képviselőtestület 7 ró jelenlévő Képviselőből 5 igen, 2 fő tartózkodó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

37 2017. (IV. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Önkormányzat tulajdonában lévő telkek értékesítéséről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Oláh Béla 5052 Újszász,
Deák Ferenc út 37. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő Jászboldogháza belterület

66 7 és 66 8 hrszú ingatlanok (Üres telkek) megvásárlása iránt benyújtott kérelmét.

Megállapítja a Képviselőtestület, hogy ez a két Ingatlan üzleti vagyonnak minősül. Ezért a kérelemmel
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

A Képviselőtestület a fenti két ingatlant 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forintért kívánja értékesíteni a
kérelmező részére.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert az adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyek
intézésével, és aláírásával.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Oláh Béla 5052 Ujszász, Deák Ferenc út 37.
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

5. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Jászboldogháza településen szakmai, tudományos, tanulmányi, Illetve sport területén
kimagasló eredményeket érnek el fiatal diákok. Több család szociális helyzete nem teszi lehetővé,
hogy gyermeke magasabb szinten folytathassa sporttevékenységét.
Fentiekre tekintettel a települési támogatásról szóló 1 2015. (11.24.) önkormányzati rendelet
módosításához elkészült a rendelet-tervezet, mely alapján az önkormányzat rendkívüli
támogatás köre kerülne bővítésre. A települési támogatás formájáról a benyújtott kérem és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület zárt ülésen dönthet
majd. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Tisztelt
Képviselötestületet, hogy szavazzon.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

5/2017. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete
A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szűcs Laos: Kérem az egyesületeket, bogy lehetőségük szerint a Civil nap rendezvényeit támogassák.

Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt, és az ülést bezárom.

27 Kmf.

(Szűcs Lajos) (Dr. mai Zolt’ )
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

5/20 17.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

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

AZ ÜLÉS HEL YE: Küzségház.a Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

1.! Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek gázszolgáltatásáról szóló szerződés
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

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

5.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

‚‘

Jaszboldoghaza, 2017 aprihs 19

Szűcs Lajos
polgármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo~haza.hu
lionlapon.



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 4847 360,70 Ft 4267 770,00 Ft Gázdíj különbség ( Ft/év 579 590,70 Ft

Rendszerhasználati díj ( Ft/m3/h/é~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

44-

iÁSZBOLDOGHÁZA KÖZS. ÖNKORM. gázdíj megtakarítása



and T~ ENERGR LIZLETRE SZABVA

Szerződésszám: MW -

Ca nkszám laszá ma:
Székhelye:
Levelezési rime:
Adószáma:
Cégjegyzél:száma:
Itap csolatia ívó:
Szerződéses és szánilázisi kaprsotattartő:
Levelezési (Íme:
Teleírni:

HU14 11794008 21396003 00000000
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
6701 Szeged, Pf. 1271
25343502-2-43
Fővárosi lbrvényszék mint Cégbíróság, Cg.01-10-048540

E? Hungary Zrt. Ügyfétszolgátat
6701 Szeged, Pf. 1271
.3640 180 202

mint fötdgázkereskede[mi engedélyes, (a továbbiakban ‚Eladó’), másrészről a(z)
Cégnév:
Székhely: 5144 Jószboldogháza Petöfi Sándor utca 2.
Adószám:
Ba nkszá m Ia szám:
hap rs eta tO a reá:
Szerződéses kaprsolattartó:
Levelezési rím: 5144 Jószboldogháza Petőfi Sándor utca 2.
Száintafogadási rim (amsnnyíhen a levelezési rímtől eltéro):

Telefon: E-mail: gjag~
Mobil: ~ ~~Fax: -

mintfelhasználő,(a továbbiakban:Yevő’) (azfladőésaVevő a továbbiakbanegyüttesen:,Felek’,kül’őn-kütön:,Fél’) között,alulirott helyen és idóben,azalábbi feltételekkel:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Eladó Ozletszabályzata (a továbbiakban:,Ozletszabályzat’).azannak részét képzőÁltatános Szerződési Feltételek
(atovábbiakban:,ÁSZF’),azüzemi és Kereskedelmi Szabályzat (atovábbialban: ‚OKSt)ésa hatályos magyarjogszabályok rendelkezései azirányadöal.Azfladri Üzlet
szabályzata és az annak részét képző ÁSZF mindenkor hatályos változata az Eladó honlapján (www.e2hungary.hu) található,

A Felek a Jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogyazÁSzr és az Ozletszabályzat tartalmát megismerték,azt a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének és magtkra
nézve kötelező érvényünektekintik.Amennyibena Szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között bármilyen eltérésvagyellentmondáslenne,ógya Jelen Szerzödés
rendelkezései alkalmazandók.AzÁSZF a Szerződés mellékletét képeziazonban az fizikailag a Szerződéshez nem kerül rsatolásra

Amennyiben aVevőegyetemes szolgáltatásra jogosult,tudomástlveszi,hogy Jelen szerződésalapján azEladó nem biztosítja a Vevő részére a földgázellátásról szóló
2008.évi XLtörzényrendelkezéseinetvégrehajtásáről szóló 1912009. ([.30.) Korm.rendelet 12. számú mellékletében felsorolttöbblelszolgáltatásokat.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Szerződés tárgya vezetékes főldgáz adásvétele az Eladő és a Vevó között a jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint.Az Eladó köteles a Szerződés
2.1. pontja szerinti Szállítási Időszakban az 1~ sz-mellékletben megjelölt átadási-átvételi pont(ok)ra a földgázt a rendszerüzemeltetők közvetítésével leszállitani,
míg a Vevő kötetes a földgázt a Szerződés rendelkezései szerint átvenni,és annakjelen Szerződés 2.1. pontja szerint meghatározott földgázenergia dijat.illetve a
rendszerhasználati díjakat az Eladónak megfizetni.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, DŐTARTAMA,A FÖLDGÁZ ÁRA

Jelen ajánlat érvényességi ideje: ‚ Fetek az érvényességi időtől egyező atarattat eltérhetnek

E? Hunoary EnergiaLereskedelnij és SzolgaLtató Zártkörűen Működő Részvenytársaság

1117 Butiapest Infopark sétány 1. (L épulet)
Cégjegy:ékszám: bejegyeove a FóvárosiTöreényszök Cégbirósögán 01-i0-OdS54Oszdm alatt
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2.1. ASzerződés a Felekaláirásávat tép hatályba.ASzerzódés azalábbi határozott időtartamra jön Létre.

Aföldgázátadási-átvételi köteLezettség időtartama ~iűségidőszak): az átadás-átvéteLi tötelezettség kezdete szerinti nap 06:00 órától azátadás-átvételi kötele
zettség utolsó napjának 06:00 óráig terjedő időszak (a továbbiakban: „Szátlitási ldőszak).

Ahüségidőszakválasztandó.Amennyibena Vevő egyértelműen nem jelöli meg,metyik hűségidószakra szeretne szerződniabban azesetben automztikusana
leghosszabb időszakra váLlalja a hüségidőszakot.

2.2. Aföldgáz energia dijtisztán nettó energiadij,metynem tartaLmaz semmilyen adótételt.Aföldgáz energia dij egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Vevő
esetén nem tartatmazza a rendszerhasználati dijakat,azMSZKSZ-dijat,a mindenkori energiaadó és azÁFAösszegőt,valamint a jogszabályok aLapján esetlegesen
felmerüló egyéb adókat,illetékeket,dijakat,járutékokatés köttségeket,melyeketaz Eladó azettenérték részekéntfetszámít,és metyekmegüzetésénekkötelezett
sége aVevötterheti.Egyetenies szotgáttatásra jogosult Vevő esetén a földgáz energia dij nem tartaLmazza azÁFAösszegét,a mindenkori energiaadó összegét.
valamint a jogszabályok alapján esetlegesen feLmerülő egyéb adókat,iltetékeket,dijakat,járulékokat és költségetet,melyeket azEladó azellenérték részeként
felszámít. és melyek megőzetésének kötelezettsége a Vevőt terheli.

2.3. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosuttVevő esetén a rendszorhasználati dijak,azÁFA,azenergiaadó és az MSZKSZ-dij őzetése minden esetben HUF-ban
történik.Egyetemes szolgáttatásra jogosult Vevő esetében a rendszerhasználati dijakat azAtapdíj ésa földgáz energia dij tartalmazza.Egyetemes szolgáttatásra
jogosultVevó esetén azAlapdij,az energiaadóazÁFAés az MSZI{SZ-dij lizetése HUF-bantörténik.

2.4. Arendszerhasznátati d5ak meghatározása a Szerződés megkötésekor hatályos 13/2016.(Xll.20.) MEKH rendeletben(a továbbiakban:»Rendszerhasználati
Dij Rendelet’) megállapított egységárak alapján történik.Amennyiben a Rendszerhasználati Dij Rendelet a Szerződés hatálya alatt módtsitásra kerül,égy az Eladó
jogosult a rtzetendó havi díjakat a változásoknak megfelelően módosítani.Árváltozás esetén az Eladó korrigáLja a módosítással érintett időszak tekintetében már
kiállított számláit.

2.5. Az Eladó a szagositásáért a felhasznált szagositóanyag mennyisége és a Hivatal által megállapított szagositási anyag-egységár (Ft/I) alapján számított
szagositásí átalánydijat(ezalól kívételazegyetemes szolgáttatásra jogosuttVevő) számláz aVevö részére.Amennyiben a szagositási anyag egységára ős a szago
sítási norma változik,az Eladó jogosult a szagositási díjat a változásnak megfelelően módosítani.

2.6. A határozott ídejű Szerződés rendes fetmondás útján nem szüntethető meg.A Szerződést a Felek az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és eljárás
szerint jogosultak azonnali hatállyal felniondani.

2,7. ASzerzódés rendelkezéseit a Felek közötti elszámolásokés mindennemű őzetési kötelezettségek maradéktalan teljesitésének időpontjáig kell alkatmazni.

2.8. AVevó vállalja,hogya jelen Szerződés bármilyen okból való megszünését követő újabb idöszakra történőföldgáz-adásvételi szerződés megkötése céljából
az általa harmadikféltöl/felektöl kért ajánlat(ok) kézhezvékelét követöen,de az ajánlat elfogadását megelőzően utolsó ajánlattételi jogot biztosít az Eladó
részére.Azutolsó ajánlattételi jog értelmében aVevó köteles a Szerzódés megszünését közvetlenül követő szerződéses időszakra beérkezett legjobbés egyben a
legutolsó ajánlat lényegi tarlalmát (szerzbdéses idöszak hossza; ajánlati ár. annak elemei tételesen; kzetési határidő; felmondási határidő; átvételi kötelezettségre
vonatkozó feltételek; utolsó ajánlattételi jog) — azajánlattevó személyénekfelfedése nélkül — hitelt érdemlően ismertetni az Eladóval.Ezu követően újabb ajánlat
ismertetésére még abban az esetben sincs lehetöség, ha az a Vevőre nézve kedvezöbb feltételeket tartalmazna. Amennyiben Eladó az ismertetett ajánlatban
szereplő szállítási feltételekkel lényegében megegyeződe aVevöre nézve semmiképpen sem előnytelenebb feltételeket ajánl aVevö részére (a továbbiakban;
‚UlolsóAjánlat),úgya szerződés megszünését közvetlenül kövelö,újabb szerződéses időszakra szóló szerződés az UtolsóAjánlat Vevő által történt kézhezvételé
vet automatikusan létrejön.Az Eladó a legjobb ajánlattétel ismertetésétől számitott S munkanapon belül jogosult az Utolsó Ajánlatot megküldeni a Vevő részére.
Felek rögzitik,hogyaz UfolsóAjánlal az Eladó általelektronikus üzenetben történő megküldése esetén,amennyiben az értesitésa címzett ideje szerint munka
napokon 8—17 óra között kerül megküldésre,úgy azadott munkanaponamennyiben l7óra után kerül megküldésre,úgya következő munkanapontekintendő
kézbesítettnek,kivéve,ha a levelezőrendszer az információ továbbításának meghiúsulásárél küld értesitést.AFeleka fentiekszerint létrejött jogviszonyt az Utolsé
Ajánlat kézbesílését követő 30 napon belülföldgáz-adásvételi szerződésbe foglalják.nrindez azonban nem érinti a jogviszonyfentíek szerinti létrejöttét.

E2 Hungary Energ~akereskedetmi és SzoLgáltató Zártköruen Muköclö Részvénytársaság

1117 Budapest. Infoparir Seláfly L. (I. épü[eij
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Jelen pontban feLtüntetett utolsó ajánlat tételi jog elfogadásáért ELadó 003 HUF/RI (eurós fötdgázár esetén 0,11 EUR/GI) kedvezményt ad a nettó fötdgázárból a
Vevő részére, amely kedvezménye a 2.1. pontban feltüntetett földgázárak már tartalmazzák.
Amennyiben a Vevő azutolsó ajánlattéteti jogot nem,vagyoty módon biztosítja azEladó részére,hogyazEtadó nem tudja azUtotsóAjánlatot megtenni,űgy
Vevő ezen magatartása a Get. 31/B (1) bek. b) pontja szerinti nem tetjesitett szerződéses feltételnek minösüLésezáltataVevőnek a Szerződés megszüntetésére
irányuló nyilatkozata hatályát veszti,azaz a Szerződés az abban fogtatt fettéteteknet megfelelően továbbra is hatátyban marad.

2.9. Amennyiben az egyetemes szotgáltatásra nem jogostlt Vevő a jeten Szerződés 2.1. pontjában foglalt hüségidószak lejártát megelőzően 180 nappat nem
jelzi írásban az Eladó részére a megszüntetési szándékát,jelen Szerzódés a 2.1.pontban fogtatt húségidószakot követően határozattan idejű szerződéssé válik.
A határozattan idejű szerződést az egyetemes szotgáttatásra nem jogosult Vevő a gázév fordulónapjára (októberI. 6:00 óra) mondhatja fel rendes fetmondássat
feltéve, hogya fetmondó nyilatkozatot Eladó a gázév fordutónapja (oknóber 1.6:00 óra) etótt tegalább 180 nappal kézhez vette.
szerzódéssé vátik.

2.10. Amennyiben azegyetemes szolgáttatásra jogosult Vevő a jelen Szerződés 1.1.pontjában foglalt húségidószak lejártát megelőzően 30 nappal nem jelzi
irásban az Eladó részére a megszüntetési szándékát,a jelen Szerződés a 2.1.pontban foglalt húségidőszakot követően a soron következó gázévre,határozotl idő
tartamra meghosszabbodik.A meghosszabbodott Szerződés tekintetében az egyetemes szolgáltatásra jogosult Vevő a gázévvégét megelőzően 30 nappal írásban
jogosult azEladó részére jelezni,ha azt a továbbiakban nem kívánja a soron következő gázévre hanályában fenntartani.Ezen igényjelzésének elmulasztása vagy
késedelmes tel jesitése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron kővetkező gázévre ismét meghosszabbodik.

2.11. Az Eladó az 1.1. pontban megjelölt húségidöszak lejártát megelőzően 45 nappal megküldi Vevő részére (a Vevő által megadott elektronikus vagy postai
címre) a hűségidőszak letellét követó időszakra vonatkozó róldgázárat.Azárközlés hiányában a 2.1. pontban foglalt földgázegységár alkalmazandó a további
szerződéses időszakban.

2.12. Amennyiben azEladó a Iöldgáz energia díját egyoldalúan megemeli,aVevő a módosílottfóldgázenergia díj Eladó honlapjántörténó megjelentetésétől,il
letve azok egyéb módon való közlésétól számított 15 napon belül írásban történő rendesfelmondássalazármódosílás tatálybalépésénet napjára. de legalább 30
naposfelmondási idővelfelmondhatja a Szerződést. Nem alapozza meg aVevó felmondási jogát,ha a főldgáz energia díj módosítására azazt befolyásoló bármely
jogszabály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat kötelező érvényű módosítása miatt terül sor.

3. AVEVŐ NYILATKOZATAI

3.1. AVevó kíjelenti,hogyaz Üzletszabályzatban meghatározott feltételekteljesülnek,a Szerződés hatálybalépésének és a szállitás megkezdésének akadálya
nincs.

4. NAPI FOGYASZTÁSI IGÉNYBEJELENTÉS

4.1. AVevó napi fogyasztási igénybejelentéseit (nominálás) az Eladó végzi.Az esetleges nominálási eltérésekból adódó nominálási pótdíj és kiegyensólyozási díj
az Eladót terheli.A havi,heti és napi nominálás díját a Földgázenergia dij tartalmazza.

5. ÁTADÁSI ÉS ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG

5.1. AVevőnek nincs átvételi kötelezettsége.a vételezésfelsó korlátja pedig a lekötött órai csócsteljesítmény.

6. SZERZŐDÖTT MENNYISÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK

6.1. Aszerződött mennyiséget ésa szerződütlteljesitményértékeket a Rendszerüzemeltető nyilvántartásának megfelelően az 1. sz.melléklet tarnalmazza.Asoron
következő gázév tekintetében irányadó szerződött mennyiségeket és a teljesitményigényt a Felek a Vevő írásban közölt igényének és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően módosíthatják.Amennyiben a Vevő nem jelent be írásban igényt a szerzódöll mennyiségek,illetvea neljesínményigénymódositásá
ra vonatkozóan, Úgy Szállítási Időszakra megadott mennyíségek és teljesítmények maradnak érvényben.

6.2. AzEladó aVevö ellátása érdekében azegyüttműködófóldgázrendszeren szállítási.elosztási éstárolási kapacitásokat köt le,melyek után a Vevő köteles
megőzetní a rendszerhasználati díjakat.

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

6.4. Amennyiben Eladó tudomására jut, hogy a Szerződés 1.si mellékletében rögzített, a rendszerhasználali díj számitás alapját képező adatok közül bármelyik
nem felel meg a valóságnak, Eladó jogosult a valós adatok alapján a rendszerhasználati díjakat Újra kalkulálni és a Vevö értesítése mellett visszamenölegesen is
érvényesiteni.Az ennek okántörténő dijmódositás nem lelenti a Szerződés módosítását, igya Felek közös megegyezése sem szükséges.

E2 Hungary Enefgiakeresltedelmj és Szolgaltató Zárkkörüen -ltrhödo Részvénytársaság

1117 Budapest. Infopad: sck4ny 1. (I. épülek)
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7. A SZÁMLÁZÁSRA, FIZETÉSRE És ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.1. A kx rendszerhasználati díj esetében Eladó a számláját a tárgyhónapot megelőző hónapban állítja ki a Szerződés I. sz. mellékletében rögzített, a felhasz
nálási hely(ek) kiszolgálásáhozszükséges kapacitások és a űx rendszerhasználati díj mértékealapján — űgyelemmel a 2.4.pontban foglaltatra -azadott gázévre
meghatározott éves díj 1/12-ed részérőLAtxrendszerhasználati díj számlakzetési határideje a számla kíállitási időpontját követő hónap 1.naptári napja.Az
Alapdíj esetében Eladó a számláját a tárgyhónapot követő hónapban állítja kí a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített díj 1/12-ed részéről — űgyelemmel a 24.
pontban foglaltakra.AzAlapdíj számlaűzetésí határideje megegyezik a 7.2 pontban szereplő Gázdíj űzetési határidejével.

7.2. Aúázdíj a Vevő által azelszámolási időszakban átvettfőldgázmennyiség ésafőtdgázenergia díj szorzataként kerül meghalározásraAGázdijal,illetvea
forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó számláját az Eladó a tárgyhónapot követő hónapban állítja kí, űzetési határideje a számla kiállításától
számított 15 naptárí nap.

7.3. Aterhelőlevelek (esetleges póldij,kölbér,késedelmi kamat)őzetési határideje a bizonylat kíállilásától számított 15.naptári nap.

74. Aúázdíj és a forgalomarányos rendszerhasználati díjak tekintetében a számla alapja a 100 m3/h feletti névleges (össz)leljesilményű gázmérőveléslegalább
3131 Mi/h kapacitáslekötéssel rendelkezöfelhasználási helyek esetén a mérésenalapuló,a Rendszerüzerneltető által közölt mennyiség.A100 m3/h vagyaz
alatti névleges (őssz)teljesítményü gázmérővel rendelkező felhasználási helyek esetén a Vevő által közölt mérőállásokből képzett mennyiség (diktálás), ennek
hiányában pedig a fogyasztási proűt alapján a szerződött mennyiségből meghatározott mennyiség.

7.5. A szagosítási díjat egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Vevő esetén a forgalomarányos rendszerhasznátati díjat tartalmazó számla, míg egyetemes szolgál
talásra jogosult Vevő esetén a Gázdijat tartalmazó számla tartalmazza.

7.6. A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg,a számlázási időszak egyhónap.
A100 m3/h vagyazalatti névleges (össz)teljesítményü gázméróvel rendelkező felhasználási helyek esetében a Wldgáz tekintetében az éves elszámolás alapja a
Rendszerüzemeltető által leolvasott mérőállásokból képzett mennyiségAforgalomarányos rendszerhasználali díjak tekintetében az elszámolás alapja a Rendsze
rűzemeltető által leolvasott mérőállásokból képzett mennyiség.Azelszámoló számla tekintetében a 7.2pontban foglaltak megfelelöen irányadók.

7.7. ASzerzödés bármelyokbóltörténő megszűnése esetén az Eladóvégszámlát bocsát ki,a végszámlán a GET Vht 26/Ak (6) és (7) bekezdések alapján meghatá
rozott méröállás képezi az elszámolás alapját.

7.8. AzEladó a számla eredeli példányát postai úton küldi meg a Vevő által megadott számlafogadási címre.Amennyiben a számlafogadási címe megváltozik,a
Vevő köteles erről az Eladót haladéktalanul értesíteni.

79. AVevőa őzetendő összegeket a számlát feltüntetett pénznemben köteles azEladő részére azalábbiakban meghatározott őzetési mód szerintmeg0zetni.
Banki átutalás esetén a Vevő köteles az Eladó adatai között meghatározott bankszámlájára átutalni, továbbá köteles a kiegyenlilésre kerülő számla sorszámát az
átutalás közlemény rovatában feltüntetni.

Fizetési mód:

8. KOCKAZATI BESOROLÁS

8.1. Eladó jogosult a Vevőt belső minősitési rendszere alapján a szerződéskötésI megelőzően értékelni, minösílése alapján kategóriákba torolni. Ezen értékelés
eredményeképpen Eladó jogosult a Szerződés aláirásától elállni.

82. Eladó jogosult a Vevőt — annak őzelési szokásai alapján — kockázati kategóriába sorolni,ésa kockázati besorolást azüzletszabályzatban foglaltak szerint
módosítani a Szállitási Időszak ataklAmennyiben kockázati besorolás negatív irányú változása kövelkeztében az Eladó a Vevöl csak előre Izetés mellett látja el
azEladó a ozámláját a tárgyhónapot megelőző hónap 5. munkanapján állítja ki 15 napos fzetési határidővel.

9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. A kapcsolattartók adatait a Felek adatai tartalmazzák.

E2 Hungary Eioergjakereskedetmi és Szolgáltató Zártl:öruen Működő Részvenytársaság

1117 Budapest, intopark sétány 1. (I. epttlet)
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10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, MELLÉKLETEK

10.1. AFelek megállapodnak abban,hogya Szerződés annak meltékleteivelegyütt képezi a Felek közötti teljes megállapodástés a Szerződés aláírása hatályon
kívül helyez minden torábbi,a Szerződés tárgyávat kapcsolatos szóbeli vagyírásbeti értelmezést,intézkedést,áltítástvagymegállapodást a Felek között.AFelek
kölcsönösen kizárják az iparágban esettegesen atkalmazott szokások alkalmazását,ezek nem képezik részét a Szerzödésnek.

10.2. AVevő kijelenti,hogytudomássat bírarróthogya piaci árakváltozhatnakésa Szerződést erre tekintettetkötötte meg.

10.3. A szerződésszegésért vatő felelősségre a mindenkor hatályos Ptk.,valamint az egyéb vonattozó jogszabályok az irányadóak.A Felek rregátlapodnak, hogy a
Szerződés megszegéséből adódó felelősségük nem terjed ki a következménykárok, az elmaradt jövedelem, hasznok és jó hírnév megsértésével esetlegesen okozott
kár megtérítésére.A Szerződés megsértése miatt okozott tár Eladó általi megtérilésének összege nem haladhatja meg a Vevő egy havi átlagfogyasztásának 12-sze-
res értékét (a kártérítési kötelezettség fetső halára),A jeten pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon, bogy az bármelyik Fél búncsetek
ménnyel,szándékosan okozott kárt,továbbá azéletettesti épségetvagyegészséget megkárosító szerződésszegésért való fetetősségét korlátozná vagykizárná.

10.4. A Fetek törekednekavitás kérdésekegymás közötti békés éton történő rendezésére.Abékés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek a
Budai Központi Kerületi Biróság,illetve a Székesfehérvári Tőrvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet; Felhasználási helyenként rögzített szerződéses adatok
2. sz. melléklet; Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról
3. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (az Ozletszabályzat részeként megtalálható az Eladó honlapján: www.e2hungary.hu).

Ajelen Szerződés —amelya Felek számának megfelelő,egymással szó szerint megegyező példányban készült —valamennyi oldaláta Felek elolvasás és értelmezés után,
mint azakaratukkal mindenben megegyezót,kellően meghatalmazott képviselőik étján jóváhagyőlag írták alá.

Kelt,,_ _‚_~__,_év, ‚ hő ‚~~nap

AVevó részére!:

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

Az E 2 Hungary Zít. esz~ ól:

Krascsenics Roland Tordai Péter
vezérigazgató pénzügyi igazgató

E2 Hungary Energialtereskedelini ős Szotgaltató Zártl’őruen fiultödó Részvénytarsaság

1117 Budapest, Infopark sétány 1. ~l. épület)
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FELHASZNÁLÁSI HELYENKÉNT RÖGZÍTETT SZERZŐDÉSES ADATOK 1. sz. melléklet

. I I
6 [ ‚ [12312

Petofi Sandor utca 4 A
. .... .~.. .~. ! . ‘..

... .. .~:

‘A téli idöszakon kívül (április 1.—szeptember 30. között) igénybe vehető kapacitás mértéke megegyezik a téti időszakra és a szezonátis időszakra lekötött kapacitások összegével.
Arendszerhasznátati dijak meghatározása a Rendszerhasználat Dij Rendeletben megátlapitott egységárak,vatamint a kapacitásadatokalapján történik.Az Eladó fenntartja a jogothogya Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által rendeletben
megállapított egységárak váttozása esetén a fizetendő rendszerhasznátati dijakat,és a rendszerhasználati dijakat tartatmazőAlapdijac és fötdgáz energia dijat módosítsa.Árváltozás esetén Etadó korrigálja a módosítássat érintett időszakra márkibocsátott
számtáit: pozitivkülönbözet esetén számlát,negativkütönbözet esetén számlávat egytekintet alá eső okiratot áltit ki a kütönbözetrőL
A fenti rendszerhasználati díjak, illetve az Alapdíj nem tartatmazza azÁFA-t.

Csepeti Erómű Kft.

DBGÁZ Debreceni Gázszotgáttató <ft.

ISO POWER Energiatermetó ős Szolgáltató Kft.

EON Dél-dunántúli Gázhátózati Zrt.

EON Közép-dunántúli Gázhátózati Zrt,

1211 Budapest, Szinesfém utca 1—3.

4025 Debrecen,Barna ui,

2400 Dunaú város, Vasmű tér 1—3.

7626 PécsBűzatér8/a

8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós Út 32.

9 OERG

to MAGÁZ

‘ TIGÁZ-DS0

(117 Bndapest, Int opark setány 1. (L épület)

Cerjjaivzekszam: bejegyezve a Fovarosi Tórvenyszek Ceghiróságán 01-10-048540 szam alatt
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Ir 1;,3r•’T;’~r!, r,’”T!’:-! ‘,‘,T,,.”~J±.

1 Csepeli Erőmű

2 DBGÁZ

3 ISO Power

4 OOGÁZ

5 KÖGÁZ

E2 Hungary Energiakereskedebrini és Szolgáltató Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

6 ÉGÁZ-DÉGÁZ Égáz-Dégáz Fötdgázelosztó Zrt. 6724 Szeged, Putcz u.44.

7 FÓGÁ2 FÓGÁZ Foldgazelosztasi Kft 1081 Budapest II Janos Pat papa ter 20

8 Natural Gas Service NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató Kft. 4028 Debrecen, Laktanya utca 38.111/11.

Ozdi Energiaszolgattato es Kereskedelmi (ft 3600 Ozd Gyar ut 1

Magyar Gázszolgáttatci Kft.

TIGÁz-DSO Fötdgázelosztó l<ft.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós útI?.

4?C~ Hajdószoboszló, Rákóczi Ferenc Út 184.
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Szerződésszám: MW - -vOS

TULAJDONOSI NYILATKOZAT KAPACITÁSLEKÖTÉSI JOG ÁTADÁSÁRÓL 2.sz.meUéktet

AzÁtadó — nyilatkozattevó — ingatlantulajdonos adatai: AzÁtvevő — fóldgázvevő -adatai:

Cégnév: Cégnév:
Székhety: Székhely:
Adószám: Adöszám:
Képviselő neve: Képviselő neve:

Akapacitáslekütési jog átadója (továbbiakban: jtadó’) jelen nyitatkozat aláirásávat jogi fetetősségetudatában kijelenti,hogyazatábbi ingattan(ok) kizárőtagos tulajdo
nosának minősül, ittetvejogosult azesettegestovábbi tulajdonostársak nevében és képviseletében jeLen nyilatkozat atáirására,és a jogszabályi aLapján Jogosult a kapaci
táslekötési jog átadására azátvevő ingatlanhasznátó (továbbiakban: Átvevő) részére.Tóbb tutajdonostársesetén a jeten nyiLatkozat megtételéböl eredö,atutajdonostár
sak közötti esettegesjogviták rendezése, ittetve a jelen nyilakkozataláirásából eredő mindennemű felelősség a jelen nyilatkozatotÁtadóként atáirő szemétytterheli.

Akapacitáslekötési jog Átadója ajeten nyilatkozatatáirásával tudomásutveszLhogyarnennyiben (neki vagy bármetytulajdonostársnak)van Lejárt számtatartozása az
Átvevővet szerződő rötdgáz kereskedetmi engedétyes (továbbiakban: Eladó)vagyaz iltetékes elosztói engedétyesfeté,a kapacitáslekötés jogát nem adhatja át a felhasz
nálási helyet használó szemétyrészére,ígyebben azesetben a jeten nyilatkozata érvényteten.Ebbenazesetben a felhasználási hely használójának fötdgázellánására
kereskedelmijegyetemes szolgáltatási szerződés nem köthető.Afelhasznátási hely(ek) adatai:

‘A megfelelő jogcím beirandó (pt. bérlet~

Akapacitásátadáséivényessége naptótvisszavonásig érvényes.

Akapacitástek’ótési jogÁtadója )ngaktantutajdonos) jeten nyilatkozat atáirásávat ii jelenti,hogya vonatkozó jogszabályi rendetkezéseti alapján,a Fenti fethasználási hety(et)
tekintetében aföldgázetosztó-hálózati kapacitáslekötési jogotátadjaazÁtvevöVevőnek.Tudomásulveszi továbbá,hogyavonatkozó jogszabátyi rendelkezéseki szedntakkor
rendetkezhet (több tulajdonostárs esetén rendelkezhetnek)ismétetten a nyilvántartott kapacitások tekötésének jogával,ha azÁtvevő ingatlanhasznátatának jogcíme megszünt,vagy
azÁtvevövetirásban asegállapodika rendelkezési jogvisszaszármaztatásáről,ésezen megállapodástazérintett rendszerüzemeltetőnekésazE2 HungaryZrt.-nekbemutatta.

Akapacitáslekötési jogÁtadója kijelenti,hogytudomása van arról,hogya vonatkozó jogszabátyi rendelkezéseki szerinl,ha azÁtvevőnek a nyiLvántartott kapacitáshoztörténö
hozzáférése szerzódésszegés ~ta roldgázdijának nemtzetése)vagyjogszabátyrendetkezése folytán felfüggesztésre kerül,azÁtadó akkor rendelkezhet ismétetten a nyilvántartott
kapacitásokrót, ha a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciák és feltételek biztositottak.

Akapacitáslekötési jogÁtadója ~ngattantulajdonos)és a kapacitástekőtési jogÁtvevője a jeten nyilatkozat aláírásával polgád és büntetőjogi felelösségüktudatában kijelentik,hogy
a nyitatkozatban általuk megadott adatok a vatóságnak mindenben megfetetnek.Amennyiben az ingatlan több tulajdonostárs tulajdonában van, abban az esetben a jeten nyilatko
zatot aláirő tutajdonostárs kötelezettségetvállathogya jelen nyilatkozat megtételérőtilletve azabban foglaltakröl valamennyi tulajdonostársat teljeskörűen tájékoztatja,

Kelt, -‘ év hő nap

kapacitáslekötési jog átadója (ingaklantulajdonos) kapacitáslekötési jog átvevöje (vevő)

Vonadtozó jogszabályi rendeUmzések:
Afőtdgázellátásrótszótó 2008.évi XLtörvény (Get.) rendetkezéseinekvégrehajtásáról szőtó 19J2009. (1.30.) Korm.rendelet 73/AS:
(1)Afethasznátási helytulajdonosa a felhasznátási helyet bértőnekvagyegyéb jogcimen hasznáténak a kapacicáslekötés jogát átadhatja,amennyiben nincs lejárt
számtatartozása azüladó vagya rendszer-üzemeLtető felé.Azátadásrót irásban nyilatkoznia teLl a kereskedő vagya Get.71.* (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető
rendszer-üzemeltető felé, írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely Új használőjának etlátására kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogávaL
csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
(2)Az ingatLan (1) bekezdés szerinti jogszerű használója a nyilvántartott kapacitás mértékéig jogosult kapacitáslekötésre.Afelhasználási helyvásárolt ős nyilvántartott
kapacitásainak mértékéről kizárólag a felhasznáLási heLy tutajdonosa rendelkezhet.
(3)1-la az(i) bekezdés szerinti jogszerű használónak a nyilvántartott kapacitáshoztörténő hozzáférése szerzödésszegés vagyjogszabáLy rendelkezésefoLytánfelfüggesz
tésre kerütafelhasználási helytulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyiLvántartott kapacitásokról,ha ő vagya kapacitásfeletti rendelkezési joggatbiró személy
biztosítja a feLfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feLtételeket.
(4)AfelhasznáLási heLytulajdonosa akkorrendelkezhetisméteLten a nyilvántartott kapacitások leköcésének jogával,ha az (1) bekezdésben meghatározott jogcim meg’
szűnt,vagya felek írásban megállapodtak a rendelkezési jogvisszaszármaztatásárőt,és a megállapodást azérintett rendszer-üzemeltetőnek bemutatták.
(5) Ha a nyilvántartott kapacitások lekötéséveltörténö rendelkezési og a felhasználási helytulajdonosáhozvisszakerüt,és ezen kapacitások szerzödéssel is lekötötlek,a
felhasználási helytula~donosa kötetes a kapacitásszerzódésekben a korábbi jogosuLt helyébe Lépni.

E? Hungary EnergiaLeresbede1ni~ ás Szolgáttata Záltl;öruen l-iultödo Részvénykátsaság

1117 Budapest. in fopark sétány 1. 0. épulet )
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MEGHATALMAZÁS

Atutírott,
Cégnév: Mesevár Óvoda
Székhelye: 5144 Jászboldogháza Petőfi Sándor utca 2.

Adószánia: 15832836-1 -16
Képviselő neve:
Képviselő poziciója:

atovábbiakban mint Meghatalmazó,meghatalmazom az E2 HungaryZrt~t (székhelye: 1117 Budapest,lnfoparksétány 1.; adöszáma: 25343502-2-43;cégjegyzékszáma:
01-10-048540) a továbbiakban mint Meghatatmazottat, hogy nevemben és hetyettem a tulajdonomban vagy hasznátatomban tévő alábbi felhasználási helyek (a további
akban: Érintett FelhasznáLási Hely[ekj) vonatkozásában

5144 Jászboldogháza 39N1 10393847000Y FÓGÁZ

Petőfl Sándor utca 4. A.

‘ az Érintett Felhasználási Helyet ellátó födgázkereskedő IL vagy egyetemes szolgáltató iK (a továbbiakban: ietenlegi Kereskedó) felé a fötdgázellátásrdl
szóló 2008.évi XL.törvény 31/Bk-ban foglaltakalapján a Meghatalmazó ésa Jelenlegi Főtdgázkereskedó között fennállóföldgázkereskedelmi/földgáz-adásvételi
szerzódés(eke)t felmondja;
‘ a kereskedőváltással kapcsolatban a Jelenlegi Kereskedőnél ős az illetékes rendszer-üzemettetönél a Meghatatmazó nevében és képviseletében teljeskörűen eljárjon,
valamennyi otyan adatot,információt és dokumentumot bekérjen,amaty a Meghatalmazó felhasználási helyének,lielyeinekföldgázellátása,iltetve újtöldgázkereskedel
mi/földgáz-adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges; továbbá
. a rendszer-űzemeltetókkel száltitási,elosztási,tárolási szerzödéseketkössön,valamint kapacitásokat kössön le.

Jelenlegi Kereskedóvel fennálló földgázkerestedelmi/földgáz-adásvételi szerzödésre vonatkozó adatot:

Szerződés vége:

Ha rendelkezik felmondási időveL: nap

Felmondási idő:~Q ~~nap

Ha rendelkezik fordutónappal (időpont, amelyre a szerződés Legkorábban fetmondható, pLdec. 31.):

A szerződés határozatlan vagy határozott idejű,így kizárólag csak az egyik oszlop töltendó ki

Atulirott meghatatmazó tudomásul veszem,hogy Meghatalmazott Eladó a szerzódésre háromszor (maximum hónap idótartamra) kezdeményezi a kereskedőváltást.
Amennyiben a Meghatatínazó hibájából sikertelen a kereskedőváttás — pta Meghatatrnazónak tartozása van a jelenlegi kereskedójénét, az adatok nem a valóságnak
felelnek meg, más kereskedővel étó szerzódésevanugyanerre a szerződéses időszakra -,a Meghatalmazott Eladó kötbérre jogosult.Atulirott Meghatalmazó tudomásulve
szem, hogy amennyiben jelen Meghatalmazás cégszerűen aláirt példánya legkésőbb a Meghatalmazó hatályos főldgáz-adásvételi szerződése szerinti felmondási határidőt
megelózó munkanappat nem áll a Meghatalmazott rendelkezésére, a Meghatalmazottat a felmondási kötelezettség és az ebből eredó esetleges károkért felelósség nem
terheli,Alutirott Meghatalmazó tudomásutveszem,hogya Meghatatmazott Eladófelelóssége nem terjed ki a következménykárokigykűtönősen azelmaradt jüvedetem,
hasznokés 6 hirnév megsértésével esetlegesen okozott kár megtéritésére.Alulírott Meghatalmazó kijetentemhogylegkésóbb Jelen Meghatalmazás hatálybalépésének
időpontjától minden,aJelenlegi Kereskedónekvagymás személynekadott,ajelen Meghatalmazás tárgyával azonostárgyú meghatalmazást visszavonok,Jelen Meghatal
mazás nem terjed ki a Meghatalmazó és a Jelenlegi Kereskedő küzőtti elszámotásra.

~ ‚ év hó nap

ph.,aláirás
Meghatalmazó

E2 Hungary Eneigiakerestiedetmi és Szolgáltató Zártköruen hiükődö Részvénytársaság

1117 Budapest, [ntopa:k sétány 1. )). épület)
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

2. napirendi ponthoz

Határozati javaslat

/2017.0V. 24.) Önkormányzati Határozat

2017. évi nyári napközis gyermektábor lebonyolításának támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testülete Úgy döntött, hogy a
Jászboldogháza I~úságáéit Közhasznú Egyesület által megszervezett 2017. évi nyári napközis
gyermektábor lebonyolítását támogatni kívánja.

A 2017. június - 2017. augusztus hónapokban megrendezése kerülő táborokat a Képviselő
testület a résztvevő, rászoruló gyermekenként napi 800.-Ft összeggel, de maximum összesen
500.000.-Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetéséből.

A Képviselő-testület megbízza a Szociális Bizottságot, hogy a benyújtott jelentkezéseket
bírálja el és a jelentkező gyermekek részére rászorultságuk alapján az önkormányzati
támogatást állapítsa meg a Képviselő-testület által megállapított mértékben.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

dr. Dinai Zoltán —jegyző

Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási előadó

Jászboldogháza I~úságáért Közhasznú Egyesület

Ícmft.

Szűcs Lajos sk. dr. Dinai Zoltán sk.
polgármester jegyző
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Jászboldogháza Község önkormányzata
Képviselő-testületének

..J.2017. (.....) önkormányzatI rendelet - tervezete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések

engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Jászboldogháza Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.clkk. (1) bekezdés a)
pontjában, továbbá sz anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. *-ában kapott
felhatalmazás alapján sz alábbiakat rendeli cl:

1. *

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén megkötendő
házasságkötésekre teijed ki.

2. ~

Értelmező rendelkezések

Jelen rendelet értelmében
a) hivatalos helyiség: Jászboldogháza, Rákóczi F. a 27.
b) hivatali munkaidő: hétf& 7.30- 16.00 óráig,

kedd: 7.30- 16.00 óráig,
szerda: 7.30- 17.00 óráig,
csütörtök: 7.30- 16.00 óráig, .

péntek: 7.30- 13.00óráig.

3. @
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, sz anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően, a
hatályos jogszabályoknak megfelelően dönt.

(2) A kérelmet Írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani
sz anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett időpontját.

4. *

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat a képviselő-testület nem állapít
meg.



5. *
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése

(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet Írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani
az anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszfnének
pontos címét.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen
szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

6. ~

A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak

A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésért a képviselő-testület 20.000,-Ft díjat állapít
meg.

7. ~
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó
10.000,-Ft díjazás illet meg.

(2) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával
írásban nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott választásáról.

8. ~
Záró rendelkezések

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen,
valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási
díjairól szóló 1/201 1.(I.26.) önkormányzati rendelet.

Szűcs Lajos Dr. D~nai Zoltán
polgármester jegyző
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Jászboldogháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/20 17. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a hivatali belyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről

és szolgáltatási díjairól

Jászboldogháza Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (1) bekezdés a) pontjában,
továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. @-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbiakat rendeli el:

1. ~

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén megkötendő házasságkötésekre
terjed ki.

2. ~

Értelmező rendelkezések

Jelen rendelet értelmében
a) hivatalos helyiség: Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27.
b) hivatali munkaidő: hétfő: 7.30- 16.00 óráig,

kedd: 7.30 - 16.00 óráig,
szerda: 7.30 - 17.00 óráig,
csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig,
péntek: 7.30- 13.00 óráig.

3. *
A hivatali munkaidőn kíviil történő házasságkötés engedélyezése

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében
a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett időpontját.

4. *

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat a képviselő-testület nem állapít meg.

5. ~
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése

(I) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a
jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
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(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszínének pontos
címét.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét
tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

6. ~

A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak

A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésért a képviselő-testület 20.000,-Ft díjat állapít meg.

7. *
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

(I) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett, egy
hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó 10.000,-Ft díjazás illet
meg.

(2) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával írásban
nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott választásáról.

8. ~
Záró rendelkezések

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakőnyvi eljárásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló
1 2011(1.26.) önkormányzati rendelet.

Jászboldoghá ‚ 20 . április 24.

polgármester

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2017. április 25.

Dr.D ~r2ltá~7

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

jegyző
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Címzett : Jászboldogháza Polgármesteri Hivatala
Szűcs Lajos Polgármester Ur részére

Kérvény

Tisztelt Polgármester Úr !

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy 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, hogy a telkek megvásárlása után egyesítem, és vállalkozási tevékenységet kívánok rajta
folytatni. Tervem, hogy jelenlegi asztalos üzememet Jászboldogházára telepítem.
Kérem a Polgármester Urat, az Önkormányzati ingatlan eladásához járuljon hozzá.

Újszász, 2017-04-l 8.

Oláh Béla
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .. .120 17. (....)

önkormányzati rendelet-tervezete
a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
cl:

11

A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:
Rendelet) az alábbi 6/A. *-al egészül ki.

„6/A.* (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújthat
a) azon nagykorú személynek aki,
b) azon nagykorú személynek, akinek a nevelése, gondozása, felügyelete alatt álló

fiatalkorú személy,
a településen szakmai, tudományos, tanulmányi illetve spoil területén kimagasló
eredményeket ér el és e tevékenységét az ő, illetve családja szociális helyzete miatt a
jövőben nem, vagy csak jelentősen alacsonyabb szinten lenne képes folytatni.

(2) A települési támogatás az (1) bekezdésben megállapított formájáról, a benyújtott kérelem
és a Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.”

2.*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jászboldogháza. 2017

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 25.)
önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1 .~

A települési támogatásról szóló 1 2015. (11.24.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:
Rendelet) az alábbi 6 A. *-al egészül ki.

„6 A.* (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújthat
a) azon nagykorú személynek aki,
b) azon nagykorú személynek, akinek a nevelése, gondozása, felügyelete alatt álló

fiatalkorú személy,
a településen szakmai, tudományos, tanulmányi illetve sport területén kimagasló
eredményeket ér el és e tevékenységét az ő, illetve családja szociális helyzete miatt a
jövőben nem, vagy csak Jelentősen alacsonyabb szinten leime képes folytatni.

(2) A települési támogatás az (1) bekezdésben megállapított formájáról, a benyújtott kérelem
és a Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.”

2.*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jászboldo ház .2017. április 24.

S c Lajos Dr. l3lnai Zoltán
polgármester jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2017. április 25.

Dr. mai Zolt

Jegyző
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1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit Li r

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

„

5. Szucs Gergely

6. Várnosi Norbert

7. Szűcs Lajos f

Jászboldogháza, 2017. április 24.


