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Tárgy: közvilágítás korszerűsítésének lehetősége (LED) 

 

A Pro Régió Nonprofit Kft. képviselőjével történt – a jövőbeni pályázati lehetőségeket taglaló - egyeztetés után 

felmerült a közvilágítás korszerűsítésének kérdése. Jeleztem, hogy több ilyen típusú felmérés volt a községünkben, de 

a vizsgálatok arra jutottak, hogy a közvilágítási rendszerünk túl kicsi ahhoz, hogy a korszerűsítésbe érdemes volna 

belevágni. Ennek kapcsán azt a tájékoztatást kaptam a Pro Régió Nonprofit Kft. képviselőjétől, hogy azóta sokat 

korszerűsödött a LED-es közvilágítás technológiája és ennek megfelelően a költségek is csökkentek. 

Elmondta, hogy a Grep Lighting csoport nagyon sok településen végezte el – megelégedésre – a közvilágítás 

korszerűsítését, a megfelelő finanszírozási konstrukcióval. (Perbál és Solymár esetében egyeztettem a 

polgármesterekkel, akik alátámasztottaák a fentieket.) 

Felvettem a kapcsolatot a céggel, aki elvégezte a közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos megvalósíthatósági 

vizsgálatokat, mely eredményéből az tűnt ki, hogy az jó eredménnyel elvégezhető lenne. 

A megvalósíthatósági hatástanulmányt jelen előterjesztéshez mellékelem. 

 

Az eredményeket rövid összefoglalom az alábbiakban. 

 

A korszerűsítés műszaki paramétereit az alábbi táblázatban mutatom be. 

 

 
 

A fentiek alapján látható, hogy korszerűsítést követően a közvilágítás teljesítményfelvétele 70%-kal csökkenne. 

 

A finanszírozás egy – az egy az Európai Unió által meghatározott – rend szerint történne, mely az (EPC - Energy 

Performance Contracting). Ez az alábbiakat jelenti: 

 Az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához szükséges beruházást, így 

az általa számolt megtakarítás es az abból történő hitelfizetés a szolgáltató kockázata, es nem az 

Önkormányzaté. 

 A szerződés időtartamára átveszi az energia beszerzést, ezzel biztosítva, hogy ellenőrizni tudja a megtakarítás 

tényleges megképződését. 

 Gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített berendezések 

meghibásodása jelentette kockázatokat. 

 Viseli a fizetési kockázatokat. 

 

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe. 



A korszerűsítés tehát nem kerülne külön költségbe az Önkormányzat számára, hanem a szerződés ideje alatt (12 év) a 

korszerűsítésből adódó megtakarításból fizeti meg a beruházás árát. Ezen időszakban a közvilágítási üzemeltetési 

költségünk nem változna. 

A közvilágítási rendszer üzemeltetését a cégcsoport venné át. 

 

A költségstruktúrák az alábbi módon változnának meg. 

 

 
 

A további részleteket illetve a szerződéses paramétereket a mellékelt hatástanulmányban ismertetjük. 

 

Lehetőség van arra is, hogy a kivitelezés egy projektcég létrehozásával valósul meg. Ebben az esetben Az EPC 

finanszírozásnak üzletrész vásárlással kombinált variációjában az Önkormányzat két szerződést köt: 

- szolgáltatási szerződés keretében a vállalkozó ellátja a település közvilágításának üzemeltetését a villamosenergia 

vásárlással együtt (ÁFÁ-s számla) 

- Vállalkozó létrehozza a település közvilágítás-üzemeltető Kft-t. Ez a cég vételi jogot szerez a szerződéses futamidő 

végén az eszközökre (lámpák). Ennek a Kft-nek az üzletrészét 12 részletben évenként megveszi az önkormányzat, így 

a szerződés lejártával a Kft 100%-os tulajdonával együtt birtokába jut az eszközöknek is. (ÁFA körön kívüli netto 

összeg)  

Az üzletrészes konstrukció a stabilitási törvény értelmében előzetes kormányengedélyhez kötött, míg a szolgáltatásos 

konstrukció nem. 

A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni: 

 



 
 



 
 

 

Jelen napirend tárgyalására meghívtam a cég képviselőjét. 

 

A fentiek alapján javaslom megfontolni a közvilágítási rendszerünk korszerűsítését és a céggel való megállapodást. 

 

Határozati javaslat:  

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a remeteszőlősi közvilágítási rendszert 

korszerűsíteni kívánja és a hagyományos lámpatesteket LED-es technológiával működő lámpatestekre kívánja 

kicserélni. 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ennek érdekében megállapodást kíván 

kötni a GREP Lighting cégcsoport tagjával, az Oriental Lux Kft-vel, az Európai Unió által meghatározott EPC – 

(Energy Performance Contracting) finanszírozási rendszerben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítási szolgáltatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

Remeteszőlős, 2021. november 4. 

         Szathmáry Gergely 

            polgármester 
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1. számú melléklet 
1. A felülvizsgálat tárgya:  

Remeteszőlős Község közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítésére megvalósíthatósági 
hatástanulmány elkészítése. Jelen hatástanulmányban bemutatjuk Remeteszőlős Község 
közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítésére és a közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartására vonatkozó, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő és finanszírozható 
beruházását – szakmai együttműködésben a GREP cégcsoporttal. 

 

2. A felülvizsgálat célja: 

A költségmegtakarítás lehetőségeinek műszaki és gazdasági elemzése Remeteszőlős Község 
közvilágítási hálózatára. 

3. A felülvizsgálat alapja: 

A Megbízó és az áramszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok, illetve mintavételezéses 
mérések eredményei. 

4. A felülvizsgálat eredménye 

A közvilágítás jelenlegi műszaki állapotának vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy jelentős 
megtakarítási potenciál van a világítási eszközök korszerűsítésében.  

5.  Műszaki megoldás 

Az elmúlt néhány év egyértelműen a LED technika előre törését hozta a közvilágításban. 
Az egyéb alternatív technikai megoldások (indukciós lámpa, fémhalogének, stb.) nem képesek 
azokat a paramétereket produkálni, amiket a LED lámpákkal már üzemi szinten, garantált 
élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 óra, fényhasznosítás 110-150 lm/W).  
Cégünk csak és kizárólag nagy múltú és nevű lámpatestgyártókkal dolgozik együtt, úgy, mint GE, 
Philips vagy Tungsram-Schréder. Ezek a gyártók évtizedek óta jelen vannak a közvilágításban, így 
pontosan tudják, milyen műszaki és fénytechnikai kihívásoknak kell egy közvilágítási lámpatestnek 
megfelelnie. Kizárólag fémből készült lámpatest házakat alkalmaznak, amely jobban ellenáll az 
időjárás viszontagságainak, és kitűnően elvezeti a LED-fényforrások által termelt hőt. A lámpatest 
búrája edzett üvegből készül, ami nem barnul be az idők folyamán, így évek múltán is ugyanolyan 
marad, mint felszereléskor. Cégünk minden gyártótól megköveteli a 10 éves garanciát, de ezzel a 
konstrukcióból adódóan az Önkormányzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerződéses 
futamidő végéig fix áron vállaljuk a karbantartást. 

A meglévő lámpák cseréjének Philips típusú lámpatestekre történő előzetes tervezésénél az alábbi 
táblázatot használtuk: 
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6. Javasolt finanszírozás:  

Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Európai Unió által meghatározott fogalom, ami 
az alábbiakat jelenti: 

1. az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához szükséges 
beruházást, így az általa számolt megtakarítás és az abból történő hitelfizetés a szolgáltató 
kockázata, és nem az Önkormányzaté, 

2. a szerződés időtartamára átveszi az energiabeszerzést, ezzel biztosítva, hogy ellenőrizni tudja a 
megtakarítás tényleges megképződését, 

3. gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített 
berendezések meghibásodása jelentette kockázatokat, 

4. viseli a fizetési kockázatokat.  

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe.  

A komplex közvilágítási szolgáltatás kiterjedhet arra is, hogy a szolgáltató a közvilágítással 
kapcsolatos műszaki-hatósági ügyekben az Önkormányzat képviseletében szakcégként eljárjon. 
Minden esetben helyi vagy ahhoz közeli alvállalkozóval dolgozunk, amivel fejlesztjük a térséget. 

Ismertek olyan számítási algoritmusok, melyek a lekötött teljesítményből (amelyet valójában nem 
fizet meg az önkormányzat) vagy az Önkormányzat által a közvilágításra kapott állami támogatásból 
(ténylegesen településüzemeltetési hozzájárulás, melyet eddig is felhasznált az önkormányzat – nem 
feltétlenül közvilágításra) indulnak ki. Ezek esetében azonban olyan bázisköltségekkel számolnánk, 
amelyek nem valósak. A következő táblázat mutatja, hogy mi hogyan számoltuk ki az 
Önkormányzat jelenlegi költségét. Ebből látható, hogy a pontos elszámolás érdekében a jelenlegi 
beépített lámpatestek felvett teljesítményével számoltunk, ebből a közvilágítási óraszám és a 
villamos energia egységára szorzatával kaphatjuk a valós közvilágítási energiaköltséget. Az idei év 
villamosenergia áremelkedése miatt a jövő évre várható áramárral kalkuláltunk. Ezt összevetettük 
ellenőrzés céljából az áramkereskedő számláival. Fontos költségelem még az aktív elemek 
karbantartásának költsége, így kapjuk meg a teljes éves közvilágítási kiadást. 

 

Meglévő 
lámpatest típusa 
és teljesítménye

darab
szám 
(db)

Teljesít
mény 
(W)

Összes 
telj. (W)

Korszerűsítést 
követő adatok

darab
szám 
(db)

Teljesítmé
ny (W)

Össze
s telj. 
(W)

Korszer
űsített/j
e lenlegi 
fényerő 
(lm/lm)

Kpt 1x36W 185 45 8 325 -----> BGP281 LED30 185 14 2 516 225%
Na 1x100W 2 117 234 -----> BGP281 LED60 2 26 52 104%
Na 1x150W 1 174 174 -----> BGP283 LED100 1 41 41 116%
Na 1x70W 3 87 261 -----> BGP281 LED45 3 19 58 134%
összesen 191  8 994 összesen 191  2 668 222%

Korszerűsítés előtti beépített telj. 8 994 -----> Korszerűsítés utáni beépített telj.

Megtakarítás: 70,34%

Korszerűsítés előtti, és követő állapot sematikus bemutatása

2 668

6 326
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A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni: 

 

Az RHD és VED értéke havonként változhat a kereskedő számlája alapján. 

 

Alapadatok
Felvett teljesítmény: 9 kW
Világítási órák száma: 4190 óra
Önkormányzat jelenlegi nettó villamos energia ára: 37,00 Ft/kWh
Kormányzatilag meghatározott nettó rendszerhasználati díjak: 27,47 Ft/kWh
Nettó villamos energia ára összesen (Villamos energia ára plusz Rendszerhasználati díjak) : 64,47 Ft/kWh
Lámpatestek száma: 191 db
Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költsége (Ft/lámpa/év) 2 644 Ft

Számított értékek
Éves számított fogyasztás (Felvett teljesítmény szorozva a Világítási órák számával): 37 685 kWh
Nettó éves villamos energia költség összesen (Éves számított fogyasztás szorozva a Nettó villamos energia árával): 2 429 449 Ft
Nettó éves üzemeltetési költség (Lámpatestek száma szorozva az Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költségével) 505 008 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves netto közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség) 2 934 457 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves brutto közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség) 3 726 760 Ft

Jelenlegi költségek számítása

Bázis éves fogyasztás: 37 685 kWh/év

Áram- és hálózat használati díjak: 3 085 400 Ft/év

Aktív elem karbantartási díj: 641 360 Ft/év

Bázis éves bruttó közvilágítási kiadás: 3 726 760 Ft/év

Szolgáltatásos konstrukció

Garantált éves fogyasztás a korszerűsítést követően: 11 179 kWh/év

KLD - Korszerűsítendő Lámpa Darabszám 191 db
ÜLD - Üzemeltetendő Lámpa Darabszám 0 db
KLK - Korsazerűsítendő Lámpa Költsége 1 006,27 Ft/db/hónap
ÜLK - Üzemeltetendő Lámpa Költsége 0,00 Ft/db/hónap
RHD - Rendszerhasználati díj (közvetített szolgáltatás) 20 435 Ft/hónap
VED - Villamos Energia Díj (közvetített szolgáltatás) 19 500 Ft/hónap
HD - Havi netto komplex közvilágítási szolgáltatási díj
HD=((KLD*KLK)+(ÜLD*ÜLK))+RHD+VED 232 132 Ft/hónap
Éves bruttó közvilágítási kiadás a korszerűsítést követően: 3 503 154 Ft/év

Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés időtartama alatt 6 % 223 606 Ft/év
Vagy megtakarítás helyett egyszeri lámpasűrítés (minden költségével) 10 db
Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés után 68 % 2 544 680 Ft/év

Szerződés időtartama 12 év

Széndioxid (CO2) megtakarítás  14 to/év

Jelen helyzet

Korszerűsítés után

Megtakarítás
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Alternatív lehetőségként választhatja az Önkormányzat, hogy a fenti nagyságú megtakarítás helyett 
bővítést, lámpa sűrítést, esetlegesen egyéb közvilágítási beruházást (kandeláber csere, díszvilágítás, 
stb.) kér a szerződéses futamidőre kalkulált megtakarítások jelenértékének megfelelő mértékben. 

A kalkulációban kizárólag a rendelkezésre álló adatokkal számoltunk, valamint a jelenleg beépített 
lámpák egyszerű helyettesítését végeztük el. Természetesen szükség van a korszerűsítés 
végrehajtása előtt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi kalkulációban figyelembe vett lámpa 
típusoktól, teljesítményektől eltérő eredményre is vezethet. Ajánlatunkban természetesen már 
kalkuláltunk a tervezés költségével, így azt sem kell az Önkormányzatnak finanszíroznia. 

  

3 085 400

0

915 253

641 360

0

266 827

0

3 503 154

0

0
223 606

2 544 680

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Előtte Korszerűsítés után Szerződés után

Közvilágítási költség szerkezetének változása szolgáltatási konstrukcióban

Energiaköltség Karbantartási költség Energiahatékony közvilágítási szolgáltatás Önkormányzat megtakarítása
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Összefoglalás 

A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy Remeteszőlős Község 
közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése és a közvilágítás hosszú távú karbantartása a mai 
technikai és árszínvonalon önfinanszírozóan racionálisan megvalósítható.  

Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül korszerűsítheti 
közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti. 

Amennyiben az Önkormányzat cégünkkel szerződik, egy világhírű multinacionális cég 
termékét kapja, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, itthon termelt villamos 
energiával! 

A korszerűsítéssel az önkormányzat az alábbi éves CO2 kibocsátás megtakarításával járul hozzá a 
globális felmelegedés elleni küzdelemhez: 

 

 

Ajánlatunk üzleti titok, ezért Remeteszőlős köteles a jelen ajánlatban foglalt tényeket, adatokat, 
információkat üzleti titokként kezelni, nem jogosult azokat az Oriental Lux Kft. előzetes 
hozzájárulása nélkül harmadik személy tudomására hozni. Megértésüket köszönjük! 

14 tonna éves CO2 megtakarítás megfelel:

3 személygépkocsi éves kibocsátása

6 145 liter elfogyasztott üzemanyag

372 darab 10 év alatt megnőtt facsemete köt meg ennyi CO2-őt

55 km2-nyi erdő 1 év alatt köt meg ennyi CO2-őt
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Közvilágítási szolgáltatási szerződés 

Komplex közvilágítási szolgáltatás villamos energia biztosításával és üzemeltetéssel 

 

amely létrejött egyrészről  

Megrendelő neve: Remeteszőlős Község Önkormányzata 

Székhelye:  2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 

Adószáma:  15736149-2-13 

Képviseli:  Szathmáry Gergely Zoltán polgármester 

KRID:   401058751 

továbbiakban: a Megrendelő 

 

másrészt 

Vállalkozó neve: Oriental Lux Kft. 

székhelye:  8445 Csehbánya, Fő utca 37/A. 

levelezési címe:  1117 Budapest, Budafoki út 183. 

cégjegyzékszáma: 19-09-518900 

adószáma:  25842379-2-19 

bankszámla száma: 10700024-70364893-51100005 

képviselőjének neve: Makra Attila 

 

a továbbiakban: a Vállalkozó 

a továbbiakban együtt: a Szerződő felek 

között az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
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1. Szerződés tárgya 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja alapján köteles 
gondoskodni a közvilágításról. 

A Megrendelő a Vállalkozótól megrendeli Remeteszőlős Község közvilágításának komplex 
szolgáltatását, ami magában foglalja a közvilágítás korszerűsítését, a közvilágításra vonatkozó villamos 
energia megvásárlását, és a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését a jelen szerződésben (a 
továbbiakban a Szerződés) meghatározott, valamint az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) 
rögzített tartalommal.  

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásával a jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók, a Ptk. 6:77. § – 6:81. § rendelkezései 
alapján.  

A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés aláírása előtt 
kellő idővel megismerte az ÁSZF rendelkezéseit és a jelen szerződést azok ismeretében írja alá.  

Minden ezen felüli közvilágítási lámpatest bővítés vagy közvilágítási hálózat létesítési igény nem képezi 
jelen szerződés tárgyát. 

Felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő adatok pontosításra kerülhetnek a tervező által felmért, 
megtervezett és a Megrendelő által elfogadott közvilágítás korszerűsítési tervben leírásra kerülőknek 
megfelelően. 

 

1.1. Fizetési kötelezettség, számla tartalma 

A Megrendelő a Vállalkozó ajánlatában rögzített ellenértéket havi rendszerességgel, 8 napos fizetési 
határidővel, átutalással fizeti meg Vállalkozó által benyújtott számla szerint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, magyar forintban. 
Vállalkozó első számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumát követő hónapban nyújthatja 
be. Vállalkozó a számláit elektronikus úton, minden hónap 8. napjáig eljuttatja a Megrendelőnek a 
távszámla törvényi megfelelőségével. 

 

 
HDi = ((KLDi x KLKi) +  (ÜLDi x ÜLKi)) + RHD + VED (Ft+ÁFA) 

HD - Havi Díj: A fizetendő havi díj 

KLD - Korszerűsítendő Lámpa Darabszám: Ajánlatkérő közvilágítási rendszerén korszerűsítendő 
lámpák darabszáma.  

KLK - Korszerűsítendő Lámpa Költség: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egy átlagos lámpájának 
korszerűsítés utáni havi nettó elszámolási szolgáltatási költsége 

KLD - Korszerűsítendő Lámpa Darabszám 191 db
ÜLD - Üzemeltetendő Lámpa Darabszám 0 db
KLK - Korsazerűsítendő Lámpa Költsége 1 006,27 Ft/db/hónap
ÜLK - Üzemeltetendő Lámpa Költsége 0,00 Ft/db/hónap
RHD - Rendszerhasználati díj (közvetített szolgáltatás) 20 435 Ft/hónap
VED - Villamos Energia Díj (közvetített szolgáltatás) 19 500 Ft/hónap
HD - Havi netto komplex közvilágítási szolgáltatási díj 232 132 Ft+ÁFA/hónap
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ÜLD – Nem korszerűsítendő (csak üzemeltetendő) Lámpa Darabszám: Ajánlatkérő közvilágítási 
rendszerén üzemeltetendő lámpák darabszáma.  

ÜLK – Nem korszerűsített (csak üzemeltetendő) Lámpa Költség: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere 
egy átlagos üzemeltetendő lámpájának havi nettó elszámolási szolgáltatási költsége.  

RHD – A jogszabályokban meghatározottak szerint az Elosztói Engedélyes által kiszámlázott 
Rendszerhasználati Díjak, közvetített szolgáltatásként 

VED – A jogszabályokban meghatározottak szerint az adott időszakban szerződéses kötelezettség 
alapján a villamos energia kereskedő által számlázott Villamos Energia Díj, közvetített szolgáltatásként 

RHD és VED értéke a közvilágítás óraszámával arányosan havonta változó mértékben jelenik meg a 
kereskedő és/vagy a hálózati engedélyes számlájában. 

A KLD és/vagy ÜLD értéke a bővítésre kerülő lámpatestek darabszámával a bővítés elvégzését 
követően mindig korrigálásra kerül. 

1.2. Indexálás 

A jelen szerződés időtartama alatt az éves fajlagos szolgáltatási díj (ÉFS) értékét a Vállalkozónak 
jogában áll indexálni.  

KLKi = KLKi-1 x (100 + 30 x BUBORi  + 70 x KSHi)% 
ÜLKi = ÜLKi-1 x KSHi% 
 

BUBOR - 3 havi Budapesti bankközi forint hitelkamatláb hó/hó indexe 
KSH - A Központi Statisztikai Hivatal év/év ipari árindexe (3.6.17) 

A jogszabályi változásból adódó árváltozásokat Vállalkozó jogosult a jogszabály hatálybalépésének 
napjától a már teljesített, de még ki nem fizetett tevékenység elszámolásában érvényesíteni.  

Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével 60 napos fizetési késedelembe esik, úgy 
a Vállalkozó jogosult azonnali beszedési megbízással élni a Megrendelővel szemben, melyre vonatkozó 
– a Megrendelő aláírásával és számlavezető pénzintézete ellenjegyzésével ellátott – felhatalmazó levél 
jelen szerződés 6. sz. melléklete. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó jogosult a közvilágítási szolgáltatást 
szüneteltetni, mindaddig, amíg a Megrendelő az elmaradt fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A 
szolgáltatás felfüggesztéséről a Vállalkozónak a Megrendelőt minden esetben írásban kell értesítenie 
legkésőbb a felfüggesztést megelőző munkanap 13.00 óráig. A szolgáltatás szüneteltetésének költségei 
Megrendelőt terhelik. 

Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megadott bankszámlaszám Megrendelő fő 
számlaszáma, melyre jóváírások érkeznek és amelyről kötelezettségeket teljesít. Megrendelő kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bankszámlaszámában változás állna be, arról 5 napon 
belül tértivevényes ajánlott levélben értesíti Vállalkozót, és az azonnali beszedési megbízást az új 
bankszámlaszámra vonatkozóan elkészíti és tértivevényes ajánlott levélben megküldi Vállalkozónak. 

Amennyiben Megrendelő 90 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést követ el. 
Ebben az esetben Vállalkozónak jogában áll azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani a 
szerződést, és Megrendelőnek a Vállalkozó felé teljesítenie kell a szerződés megszűnésekor beálló 
minden fizetési kötelezettségét, valamint ettől a naptól kezdve állnak be a késedelem 
jogkövetkezményei. A Megrendelő által adott felhatalmazás azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésére ebben az esetben az 1.4-es pontnak megfelelő díj és a hátralékos díjak összesenjére 
vonatkozik. 
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A Vállalkozó a késedelmes pénzügyi teljesítések után a Ptk 6:155. § (1) bek. szerinti mértékű késedelmi 
kamatot érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

 

1.3. A közvilágítási hálózatra ideiglenesen felszerelt villamosenergia fogyasztók elszámolása 

Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármilyen okból, ideiglenesen villamosenergia fogyasztók 
kerülnek felszerelésre (pl. Karácsonyi díszvilágítás), Megrendelő köteles Vállalkozót részletesen 
(beépített teljesítmény, időtartam) – lehetőség szerint előre - tájékoztatni, a plusz fogyasztást külön 
elszámolás alapján Vállalkozó számára megfizetni. 

Amennyiben Vállalkozó jogtalan vételezést észlel, azt köteles Megrendelő felé azonnali hatállyal 
jelezni, és köteles megtenni a jogtalan vételezés elhárítása érdekében minden tőle telhetőt, továbbá 
megtenni a megfelelő jogi lépéseket. A közvilágítási hálózat mért, így jogtalan bármilyen olyan 
vételezés, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a közvilágítás céljával (pl: reklámtáblák, oszlopon 
található reklámfelületek, benzinkutak, gyorséttermek világítóoszlopai, buszmegálló világítás, 
áramlopás, stb.) 

1.4. Határidő előtti megszűnés  

A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelőnek szerződés-megváltási 
díjat kell a Vállalkozó felé fizetnie, figyelemmel a Vállalkozó által saját költségen elvégzett 
karbantartási és létesítési munkákra. A nettó (ÁFA nélküli) díj mértéke a szerződés egyes hónapjaiban 
az alábbi táblázat szerinti: 
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A szerződés megszüntetése akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő fenti díjtételeket és az esetleges 
számlatartozásokat a Vállalkozó számára kifizette. A szerződés megszűnésére tekintettel azonban a 
megszűnés időpontja és a szerződés lezárása közötti időszakban Vállalkozónak további szolgáltatási 
kötelezettsége nem keletkezik Megrendelővel szemben. Megrendelő nemfizetése esetén Vállalkozó 
jogosult az azonnali beszedési megbízás alkalmazására a Megrendelő által ki nem fizetett díjak és a 
szerződés megszűnésének díja tekintetében. 

A fenti díjak az 1.2 pont szerinti indexálással változhatnak. 

Hónap
Szerződés 
megváltási érték Hónap

Szerződés 
megváltási érték Hónap

Szerződés 
megváltási érték Hónap

Szerződés 
megváltási 
érték

1 21 515 434     37 20 142 898     73 16 099 480     109 9 385 181     
2 21 513 373     38 20 066 646     74 15 949 037     110 9 160 546     
3 21 509 251     39 19 988 333     75 15 796 533     111 8 933 851     
4 21 503 069     40 19 907 959     76 15 641 968     112 8 705 095     
5 21 494 825     41 19 825 524     77 15 485 342     113 8 474 278     
6 21 484 521     42 19 741 029     78 15 326 655     114 8 241 400     
7 21 472 156     43 19 654 473     79 15 165 908     115 8 006 462     
8 21 457 730     44 19 565 855     80 15 003 100     116 7 769 462     
9 21 441 243     45 19 475 177     81 14 838 230     117 7 530 402     

10 21 422 695     46 19 382 438     82 14 671 300     118 7 289 281     
11 21 402 086     47 19 287 639     83 14 502 309     119 7 046 099     
12 21 379 417     48 19 190 778     84 14 331 257     120 6 800 856     
13 21 354 687     49 19 091 856     85 14 158 145     121 6 553 552     
14 21 327 895     50 18 990 874     86 13 982 971     122 6 304 187     
15 21 299 043     51 18 887 831     87 13 805 737     123 6 052 761     
16 21 268 130     52 18 782 727     88 13 626 442     124 5 799 275     
17 21 235 156     53 18 675 562     89 13 445 085     125 5 543 728     
18 21 200 122     54 18 566 336     90 13 261 668     126 5 286 120     
19 21 163 026     55 18 455 049     91 13 076 191     127 5 026 451     
20 21 123 870     56 18 341 701     92 12 888 652     128 4 764 721     
21 21 082 652     57 18 226 293     93 12 699 052     129 4 500 930     
22 21 039 374     58 18 108 824     94 12 507 392     130 4 235 078     
23 20 994 035     59 17 989 293     95 12 313 670     131 3 967 166     
24 20 946 635     60 17 867 702     96 12 117 888     132 3 697 192     
25 20 897 174     61 17 744 050     97 11 920 045     133 3 425 158     
26 20 845 653     62 17 618 338     98 11 720 141     134 3 151 063     
27 20 792 070     63 17 490 564     99 11 518 176     135 2 874 907     
28 20 736 427     64 17 360 730     100 11 314 151     136 2 596 690     
29 20 678 723     65 17 228 834     101 11 108 064     137 2 316 413     
30 20 618 958     66 17 094 878     102 10 899 917     138 2 034 074     
31 20 557 132     67 16 958 861     103 10 689 708     139 1 749 675     
32 20 493 245     68 16 820 783     104 10 477 439     140 1 463 214     
33 20 427 297     69 16 680 644     105 10 263 109     141 1 174 693     
34 20 359 289     70 16 538 444     106 10 046 718     142 884 111         
35 20 289 219     71 16 394 184     107 9 828 267        143 591 468         
36 20 217 089     72 16 247 862     108 9 607 754        144 296 765         
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1.5. A szerződés hatálya 

Jelen szerződést az aláírás napján lép hatályba, és a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének 
aláírásától számított 144 hónap időtartamra köttetik. Megrendelő Vállalkozó megfelelő idővel (8 nap) 
előre jelzett Munkaterület átadás-átvételi, illetve Műszaki átadás-átvételi eljárásán köteles megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjével résztvenni. Amennyiben Megrendelő a szerződést 
nem mondja fel a határidő lejárta előtt 6 hónappal, úgy jelen szerződés határozatlan idejűvé alakul 1 
éves felmondási idővel, a villamos energia vételezés fordulónapjára. 

 

2. Egyéb rendelkezések 
 
2.1. Értesítés 

A jelen Szerződéssel összefüggésben szükséges, vagy megengedett, mindennemű értesítést, kérést, 
számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően 
kézbesítettnek tekinteni, ha hitelesített üzenetküldő alkalmazással, hiteles dokumentumként 
elektronikusan, személyesen, tértivevényes ajánlott levélben, vagy valamely megbízható futárszolgálat 
útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet 
kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás 
időpontjában, tértivevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, elektronikus 
értesítés esetén a letöltés időpontjában. 

a Vállalkozó részéről 

név:  Makra Attila 

telefonszám: +36-1/424-0313 

KRID:  25842379 

e-mail:  info@orientallux.hu 

 

a Megrendelő részéről 

név:  Szathmáry Gergely Zoltán 

telefonszám:  

KRID:  401058751 

e-mail:   

2.2. Záró rendelkezések 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a szerződés elválaszthatatlan mellékletei, 
a mellékletekben sem szabályozott kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv, a hatályos ágazati 
jogszabályok, illetőleg a Vállalkozó mindenkori hatályos Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. 

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek egyesével nem felmondhatók, amennyiben azok 
közül Megrendelő által bármelyik felmondásra kerül, úgy az a teljes szerződés érvénytelenségét vonja 
maga után, és Felek az 1.4 pont szerinti határidő előtti megszűnés előírásai szerint kötelesek elszámolni 
egymással. 

Jogszabályi környezet jelentős változása esetén a Szerződő̋ felek kötelezettséget vállalnak a szerződés 
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60 napon belüli újratárgyalására.  

Vállalkozó képviselője nyilatkozik, hogy az Oriental Lux Kft. átlátható szervezetnek minősül.  

 

2.3. Mellékletek 

A jelen Szerződéses elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. sz. melléklet: A Vállalkozó ajánlati dokumentációja (Hatástanulmány kivonat) 

2. sz. melléklet: Teljesítés igazoló jegyzőkönyv 

3. sz. melléklet: Meghatalmazás az önkormányzat képviseletére közvilágítással kapcsolatos szakmai 
ügyekben 

4. sz. melléklet: Finanszírozó pénzintézet részére átadandó dokumentumok listája 

5. sz. melléklet: Háromoldalú együttműködési megállapodás 

6. sz. melléklet: Azonnali beszedési megbízás 

7. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 

 

 

Kelt:  

Remeteszőlős/Csehbánya, ....... év ................. hó ..... nap 

 

 ___________________ ___________________ 

Remeteszőlős Község Önkormányzata Oriental Lux Kft. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 Szathmáry Gergely Zoltán Makra Attila 
 polgármester ügyvezető 
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2. számú melléklet 

TELJESÍTÉS IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV 

 

1. Munka megnevezése: 
 

közvilágítás korszerűsítése LED lámpákkal  

2. a Vállalkozó neve: 
 

Oriental Lux Kft. 

 a Vállalkozó címe: 
 

8445 Csehbánya, Fő utca 37/A. 

 a Vállalkozó ügyintézője: 
 

Makra Attila 

3. a Megrendelő neve: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 a Megrendelő címe: 
 

2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 

 a Megrendelő ügyintézője: 
 

 

 
A Megrendelő igazolja, hogy vállalkozó a mai napig ...................... db közvilágítási lámpa LED 
lámpára történő cseréjét elvégezte. 
A jelen igazolás nem származtat az Önkormányzat részére semmilyen kötelezettséget. 
 
 
Kelt, Remeteszőlős, …… év …………… hó ……… nap 
 
 

 
 
 

…………………………………………… 
Remeteszőlős Község Önkormányzata 

Megrendelő 
Szathmáry Gergely Zoltán 

polgármester 
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3. számú melléklet 

 

M E G H A T A L M A Z Á S 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata (cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.; képviseli: 
Szathmáry Gergely Zoltán polgármester), mint a közvilágítási rendszerhasználó képviselője 
meghatalmazza az Oriental Lux Kft.-t (8445 Csehbánya, Fő utca 37/A., képviseli Makra Attila ügyvezető), 
hogy a község közvilágításával kapcsolatban az alábbi ügyekben helyette és nevében teljes körűen eljárjon: 

 

- Közvilágítási alaptérkép bekérése 

- Villamos energiavásárlási szerződés felmondása, új szerződés megkötése, eljárás a villamos 

energiakereskedőnél, 

- Jelenleg érvényben lévő Közvilágítás üzemeltetési szerződés felmondása, ügyintézés az 

üzemeltetővel, 

- Elosztói engedélyesnél fogyasztóváltozás, 

- Közvilágítási hálózat mérővel történő ellátása, 

- Minden olyan feladat intézése, amely a közvilágításhoz kapcsolódik. 

 
 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
 
  
Kelt, Remeteszőlős, …… év …………… hó ……… nap 

 

……………………………… 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

Szathmáry Gergely Zoltán 

polgármester 
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4.számú melléklet 
 
Finanszírozó pénzintézet részére átadandó dokumentumok listája 

 

1. A testület által elfogadott tárgyévet megelőző éves beszámoló szöveges része, zárszámadás 

rendelet (hitelesített másolat) 

2. MÁK részére leadott éves beszámoló „önkormányzati összesítő” űrlapjai: 

- 01-es űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások) 

- 02-es űrlap (B1-B7 költségvetési bevételek) 

- 03-as űrlap (K9 finanszírozási kiadások) 

- 04-es űrlap (B8 finanszírozási bevételek) 

- 09-es űrlap (létszámkeret) (hitelesített másolatok) 

3. Könyvvizsgálói jelentés/záradék az önkormányzat tárgyévet megelőző beszámolójára 

vonatkozóan, amennyiben az önkormányzatnál van könyvvizsgálat 

4. Tárgyévre elfogadott költségvetési rendelet, költségvetési koncepció, táblázatok, valamint 

ehhez kapcsolódóan alábbi „önkormányzati összesítő” űrlapok: 

- 01-es űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások) 

- 02-es űrlap (B1-B7 költségvetési bevételek) 

- 03-as űrlap (K9 finanszírozási kiadások) 

- 04-es űrlap (B8 finanszírozási bevételek) 

- 09-es űrlap (létszámkeret) (hitelesített másolatok) 

5. Az eladósodási korlát számítása a Stabilizációs Törvény 10. § (3) bekezdésben foglaltak szerint 

6. Nyilatkozat tárgyévi adósságszolgálat és eladósodási korlát tárgyában 

7. Vagyonmérleg 
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5. számú melléklet 

Háromoldalú együttműködési megállapodás 

Amely létrejött:  

Remeteszőlős Község Önkormányzata (címe: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10., adószáma: 
15736149-2-13, képviseli: Szathmáry Gergely Zoltán polgármester) mint közvilágítási kötelezett és 
feladatátadó (továbbiakban: Önkormányzat), továbbá 

Oriental Lux Kft. (címe: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/A., adószáma: 25842379-2-19, képviseli: 
Makra Attila ügyvezető) mint közvilágítási szolgáltató és mint kölcsönadós, (továbbiakban: 
Szolgáltató), és 

CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., adószáma: 10136915-4-44, képviseli: 
Varga Dániel (nagyvállalati hitelezési központ vezető)) mint hitelező, (továbbiakban: Bank) 

(az Önkormányzat, a Szolgáltató és a Bank a továbbiakban együttesen: Felek) 

között alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: 

1./ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Szolgáltató között „Közvilágítási Szolgáltatási 
szerződés” jött létre 2021. október 13. napján, komplex közvilágítási szolgáltatásra villamosenergia 
biztosításával és üzemeltetéssel, a szerződés aláírásától számított 144 hónap határozott időtartamra 
(továbbiakban: Szolgáltatási szerződés). 

2./ A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatási szerződés szerinti közvilágítási korszerűsítési beruházás 
(továbbiakban: Beruházás) finanszírozása érdekében a Szolgáltató és a Bank Budapesten, 2018. 
április 12. napján Hitelkeret-szerződést kötött (továbbiakban: Hitelkeret-szerződés).  

3./ A Felek rögzítik, hogy a Kölcsönszerződés biztosítéka – többek között – zálogjog alapítása a 
következő ingó dolgokon és követeléseken: 

- a Beruházás során beépítésre kerülő közterületi világítótestek és tartozékok;  

- az Önkormányzat által fizetendő, a Szolgáltatási szerződés alapján esedékes szolgáltatási díj; - a 
Szolgáltatási szerződés megszűnése esetére kikötött szerződés-megváltási díj. 

4./ Az ingó zálogjogra tekintettel az Önkormányzat és a Szolgáltató rögzítik, hogy a Beruházást a 
Szolgáltató önkormányzati társfinanszírozás nélkül valósítja meg, így a Beruházás részét képező, a 
Hitelkeret-szerződés alapján nyújtott kölcsön felhasználásával megvásárolt eszközök a Szolgáltató 
kizárólagos tulajdonát képezik.  

Az eszközök a Szolgáltatási szerződés szerződésszerű megszűnése, azaz a közvilágítási szolgáltatás 
futam idejének lejártával az Önkormányzat tulajdonába csak azzal a feltétellel kerülhetnek át, - és az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezeket az eszközöket csak annak a feltételnek a 
megvalósulása után veszi tulajdonba -, hogy a Szolgáltató a Bank felé a Hitelkeret-szerződésből 
eredő fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.  

5./ A követelésen alapított zálogjogokra tekintettel a Szolgáltató és a Bank megállapodnak abban, az 
Önkormányzat pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat fizetési 
kötelezettségeinek szerződésszerűen nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul 
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érvényesíteni a Szolgáltatási szerződésben megjelölt alábbi jogait az ott megjelölt határidők betartása 
mellett:  

- az Önkormányzat által szabályszerűen kitöltött és a számlavezető bankja által átvett felhatalmazó 
levélen alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtása az Önkormányzat fizetési számlájára; 

- közvilágítási szolgáltatás szüneteltetése/felfüggesztése; 

- rendkívüli felmondás. 

6./ A Szolgáltató a szolgáltatási díjról kiállított számlában, valamint a felhatalmazó levélen alapuló 
beszedési megbízáson kedvezményezett számlaszámként a Hitelkeret-szerződéssel egyidejűleg aláírt 
követelésen alapított zálogszerződésben megjelölt, a szabad rendelkezése alól kikerült számú 
bankszámlaszámot köteles megjelölni. 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szolgáltató az azonnali beszedési megbízás 
benyújtását elmulasztja, a Bank közvetlenül jogosult beszedési megbízás benyújtására az 
Önkormányzat számlája terhére. Erre tekintettel az Önkormányzat jelen Megállapodás mellékletét 
képező felhatalmazó levelet nyújt be a számlavezető bankjához a jelen szerződés aláírásától számított 
8 napon belül. 

8./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhatalmazó levélben megjelölt 
pénzforgalmi számlája megszűnése esetén a megnyitott új számlájára is azonos tartalmú 
felhatalmazást ad a Szolgáltatónak és a Banknak. 

9./ A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben vele szemben benyújtott felszámolási eljárási kérelemről 
értesül, arról köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot és az Önkormányzatot.  

10./ Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben vele szemben benyújtott adósságrendezési eljárási 
kérelemről értesül, arról köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot és a Szolgáltatót. 

11./ Felek kijelentik, hogy kölcsönösen érdekeltek Remeteszőlős község közvilágításának zavartalan 
üzemelésében, ezért megállapodnak abban a 9-10./ pontokban megjelölt események bekövetkezése, 
illetve egyéb, a Szolgáltatási szerződésből, a Hitelkeret-szerződésből vagy a biztosítéki 
zálogszerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését veszélyeztető események bekövetkezésekor 
haladéktalan háromoldalú egyeztetést kezdeményeznek.  

Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt, Remeteszőlős/Budapest/Csehbánya, …… év …………… hó ……… nap 

 
 ................................................................   .....................................................   
 Remeteszőlős Község Önkormányzata Oriental Lux Kft. 
 Önkormányzat Szolgáltató 

 
 
 
 

……………………………….. 
CIB Bank Zrt. 

Bank
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6. számú melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt………….…….. Bank 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:  Remeteszőlős Község Önkormányzata  
(címe: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.; 
adószáma: 15736149-2-13) 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 ………………………………… 

Kedvezményezett neve:   CIB Bank Zrt. 
(székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. . adószáma: 
10136915-4-44) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 10700017-53814003-49900004 

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig. 
 
További feltételek: 

a) A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza. 

b) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap. 
c) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető 

 
Kelt, Remeteszőlős, …… év …………… hó ……… nap 
 
 

............................................................... 
Fizető fél számlatulajdonos aláírása 

 
 
A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba 
bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.  
 
Kelt, ..........................., …… év …………… hó ……… nap 
 

............................................................... 
Fizető fél fizetési számlájának vezetője 
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt…………….. Bank 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:  Remeteszőlős Község Önkormányzata  
(címe: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.; 
adószáma: 15736149-2-13) 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 ………………………………… 

Kedvezményezett neve:   Oriental Lux Kft.  
 (8445 Csehbánya, Fő utca 37/A., adószáma: 25842379-
2-19) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 10700024-70364893-53500009 

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig. 
 
További feltételek: 

d) A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza. 

e) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap. 
f) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető 

 
Kelt, Remeteszőlős, …… év …………… hó ……… nap 
 

............................................................... 
Fizető fél számlatulajdonos aláírása 

 
 
A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba 
bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.  
 
Kelt, ..........................., …… év …………… hó ……… nap 

............................................................... 
Fizető fél fizetési számlájának vezetője 


