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GDF megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetése
Siklósi István polgármester

1 db határozat
egyszerű többségi, nyílt szavazással
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 23-i rendkívüli
ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A GDF SUjZ Energia Holding Hungary Zrt. szolgáltatásai egy részét beszünteti
Magyarországon, a szabadpiaci földgáz kiskereskedelmi tevékenységét megszünteti.
Földgázellátást 2015. július elsejétől már nem biztosít a 20 m3/h feletti fogyasztási helyeken.
Döntésük nem érinti a 20 m3/h alattiakat, azokat továbbra is az egyetemes szolgáltatás
keretében látják cl.
A döntése nem veszélyezteti az ellátást, mivel július 1-ig a GDF biztosítja a zavartalan
ellátást, az ezt követő időszakra az új szolgáltató kiválasztására a 88/2015.(III.04.)sz.
határozatban kapott felhatalmazás alapján megtettük a lépéseket.
A GDF megkereste az önkormányzatokat, hogy egyezzenek bele az érvényes szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésébe, amely ellenében költség átalányt fizetne (3 millió
Ft), és elengeciné aTOP pótdíjat (1.709.161,- Ft).
Mindezek alapján kérem, hogy a ODF-el fennálló földgáz-kereskedelmi megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.
Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GDF SUEZ Energia
Holding Hungary Zrt.-vel 2014. augusztus 05. napján határozott időtartamra szóló földgáz
kereskedelmi megállapodást a ZRT-vel közös megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás
aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. március 18.
Siklósi István
polgármester

GZ

MEGÁLLAPODÁS FÖU)GÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÍINTETÉSÉRŐL

amely létrejött
egyrészről a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (székhelye: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.;
Cg.
06-10-000469), mint kereskedő (a továbbiakban, mint „Kereskedő”)
másrészről a Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tár 1., adószám:
15725390-2-04, statisztikai azonosító: 15725390-8411-321-04, bankszámlaszárn: 10402142-4956494848571008) mint felhasználó (a továbbiakban, mint „Felhasználó”) között
az alulírott napon ás helyen, az alábbi feltételekkel.
1. A Kereskedő ás a Felhasználó rögzítik, hogy 2014. augusztus 05. napján hatáozoh időtartamra
szóló főldgáz-kereskedebni szerződést (a továbbiakban, mint „Szerződés”) kötöttek egymással.
2. A Kereskedő ás a Felhasználó .a Szerződést a jelen megszüntető megállapodás aláírásának
napján 2015. július 1. napi hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.
3. a.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén Kereskedő 3.000.000 Ft-ot a Felhasználó rszére költségátalány jogcímen az aláírástól
számított 45 napon belül megfizet..
b.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén Kereskedő 1.709,161 Ft összeg erejéig a Felhasználóval szemben a Szerződés alapján
a
2013.10.01-2014.10.01. időszakrakeletkezett TOP pótdíj követelés érvényesítésétőlelteldni
4. A Kereskedő és a Felhasználó külön-külön kijelentik. hogy a Szerződés megszőnésév
el
kapcsolatosan a másik féllel szemben teljes körűen elszámolnak.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadők.

Jelen megállapodást a felek képviselői annak elolvasása ás együttes értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 2 (két) cieti példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2015. március 18.
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