Leszimitolohi.zZrt
15589363-112013.

Hercegprfm6s
1051Budapest,
u.l7.

AzoNosirAsrADATLAp- rIzAnoLAG A szol,cAr,raro ror,rnnrr xr:
a2007.6vi CXXXVI. tv. 7. $-ban el6frt ktitelezetts6gvdgrehajtilsihoz
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N6v. roviditett n6v:
/ mo-i. fi6ktelepcime:
Cgi./hatilo zati, nyilv fntart6si sz6m:

I nem rendelkez6 m6s szerv adatai e. v6llalkoz6nfl is ki kell tolteni

-balatoni t6rs6g region6lis Teleptl6si Szil6rdhullad6k-kezel6si
Tarsul6s
Onkorm6nvzati
Haze8200Veszprdm.Hhzsyfui
rit 1.
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letre iog. neve, beosztdsa:
CzaunJ6nos" Elndk
Kdzb. mb. azonosftdsra alk. adatai:
1: kiilfttldi sz6khelyiivfllalkoz6s eset6nmagyarorsz6gifi6ktelep cime:
Az adatokat r ilgzitette :

Kiilfitldi lak6hellvel r e n d e l k e z 6 U e v t € l n y i l a t k o z a t a
Kiielentem, hogy nem vasyok politikai k0zszerepl6(iel6lie X-el)

Kiielentem.
hosypolitikaikdzszerepl6
vasyok(iria be a lentikatee6riak6di60
2al
2b)
2c)

2d)
2e)

zf"l
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4a)
4b)

azilllamfo, a korm6nyf6, a miniszter, a miniszterhelyettes,az itllamtitkdr,
az or szhesyildsi k6pvi sel6
a leefels6bbbir6s6e. alkotm6nvbir6s6e6s olvan bir6i testi.ilettaeia"melynek itdlete ellen fellebbezdsnekhelve nincs
a sz6mvev6sz6kelnoke. a sz6mvev6sz6ktestiilet6nektasia. a kozoonti bank ieazsat6s6sSnak
tasia
a nagykdvet,az tigyviv6 6s a fegyveresszervekhivat6sos6llom6nyri,fdtiszti vagy t6bornoki rendfokozatf taeiai
a t0bbs6ei6llami tulaidonir vS.llalkoz6siievviteli. ieazeat6sivasv feltievel6 testtiletdnektaeia
Az l) pontokban emlftett szemdly k6zeli hozzhtartoz6ja, azaz a Ptk. 685. $-6nak b) pond6ban meghatfrozott kdzeli
hozzdtntoz6. tov6bb6 az lletthrs
b6rmely term6szetesszem6ly, aki a 2) pontokban emliteu szemdllyel k6zdsen ugyanrzon jogi szemdly vagy jogi
szemdlyis6ggelnem rendelkez6 szewezett6nyleses tulaidonosa vasy vele szoros iizleti kapcsolatban 6ll
b6rmely termdszetesszemdly, aki egyszem6lyestulajdonosa olyan jogi szemdlynekvagy jogi szemdlyisdggelnem
rendelkez6 szervezetnek,amelyet a(2)bekezd6sben emlitett szem6ly iavhrahoztak l6tre
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*: A megfelel6 rdsz alfthtzando vagy kihrizand6.
**: Jogi szemdlyesetdna nyilatkozatot c6gszerfienkell al6imi, a nyilatkoz6 a jogi szemdly.
l: Csal6di6s ut6n6v
2: Sztiletdskorin6v, ha kiil6nb0zik
3: Lakcim
4:Alhmpolgars6g
5: Magyar - jekilje X-el, a 6. mezot ne toltse ki.
6: Egydb (nem magyar Sllampolg6rs6giriigyfdl eset6n,irja be az 6llampolg6rs6got):
7: AzonosIt| okmdny tfpusa
8: Azonosltd okmdny szdma
9: Magtarorszdgi tart6zkoddsi hely (kizardlag killfAldi dllampolgdr esetdn)
l0: Sziiletdsihely, idd
ll: Anyjaneve
D6lt betfrvelszerepelneka Pmt. 8 I 6) bekezddsszerinti adatok
Tudomr{somvan arr6l, hogy 5 (0t) munkanapon beliil kiiteles vagyok bejelenteni a szolgiltat6nak a fenti adatokban,
vagy saj6t adataimban bekiivetkez6 esetlegesviltozdsokat 6s e kiitelezetts6gelmulasztisfb6l ered6 kdr engem terhel.
Ddtum:
al6irf"s

6. sz. melldklet
I 55893 63 -1 12013 sz. Fakto rin g ke rets zerzd d6shez
Kieg6szft6 megSllapod 6s
(dokumentumok elektronikus tov6bb it fsdho z)
A LeszdmitolShflz P6nziigyi Szolgfltat6 Zrt. (1051 Budapest, Hercegprim6s u.17.; Cg: 01-10-044555),
tov6bbiakban:Faktor, 6s a mSsrdszrolaz Eszak-Balatoni T6rs69 regionilis Telepiil6si Szildrdhullad6k-kezel6si
Onkormdnyzati Tdrsulis (szdkhelye:8200 Veszpr6m; Hiu;gydri rit 1.; statisztikai sz6mjel: 15589363900232219;
ad6szdm:15589363-2-19;k6pviseli: Czaun J6noseln0k), mint engedmlnyezl (a tov6bbiakban:Engedm6nyez6),
egyiittesen a tov6bbiakban: Felek 15589363-112013.sz6mon faktoring keretszerzoddstkcitottek. Ennek, valamint a
Felek kOzdttjelen meg6llapodashat6lybal6p6sdtkdvet6enkotendo valamennyi szerzodesnekkieg6szitesetkepezia
jelen megfllapod6s.
1.

2.

Felek meg6llapodnak,hogy az Engedmenyezba Faktoring keretszerzoddsbenmelldkletk€nt megjel6lt 6s a
szerzoddshat6lyoss6g6hozsziiks6gesdokumentumokat telefaxon 6s e-mailben is elfogadj6k. A telefaxon
tovdbbitott dokumentumokat az Engedmlnyezb rdszlrol c6gjegyzdsrefelhatalmazott szem6lyek irhatjhk al6.
A Faktor a telefaxon, vagy e-mailen rlszdre tov6bbitott dokumentumokat kizhr6lag az alftbbi felt6telek
egytittes megl6te eset6nfogadja el:
A kitdlt0tt 6s az alfuirhsicimp6ld6nyban foglaltaknak megfelel6en cdgszeriien al6irt dokumentumokat
tov6bbitj a a Faktorhoz.
A tov6bbitott dokumentumok tartalmilag megfelelnek a Faktoring keretszerz6ddsben foglalt
felt6teleknek, 6s a Faktoring keretszerz6dds 1. szdmfi mell6klete a Faktor 6ltal alkalmazott form6ban
keriilt alfuirisra.
-

Az Engedmdnyezo6ltal tov6bbitott dokumentumokatbelyegzovell6tt6k el.

-

A Faktoring.,*.keretszerz6ddsbenmell6kletkdnt megielolt dokumentumokat az Engedm6nyezd
Oel...lieljliiiffiiiiiiffi t.t*fox szftmhrll a Faktor 06lI-219-5129 telefax szitmixa tov6bbitottitk, vagy az

Engedm6nyez6
e-mailcim6r6l$li$iliffilIf'*iiiifi'$l+iii$*ililtliilf#t*liilllil#[ttiultlfilill$fi:$l'r*i$,
a Faktore-mailcim6re
(leszamitolohaz@t-online.hu)tov6bbitj6k, melyr6l a Faktor (fogad6) visszaigazol6sasziiksdges.

-

3.

4.

5.

A telefaxon vagy e-mailen t0rt6nt tov6bbit6s 6s annak Faktor 6ltali visszaigazolfusaut6nEngedmlnyezb a
faxon tov6bbitott, valamennyi eredeti dokumentumot aznap postai irton feladja a Faktor jelen
meg6llapod6sbanmegadott cimdre.

A technikai fejlettsdg mai szintjdn a telefax- 6s e-mail-iizenetek eredetisdgenem 6llapithat6 meg, ez6rt a
Felek meg6llapodnak, hogy az ily m6don tov6bbitott dokumentumok eredetis6g6tEngedm6nyezl szavatolja,
esetlegeshamisitdsok miatt a Faktorral szembensemmilyen igdnyt nem 6rvdnyesit.
A Faktor csak a szitmdrak6ts6get kizitr6 m6don drtelmezhet6dokumentumokat fogadja el 6s dolgozzafel.
Vdllalja hogy amennyiben a telefaxon, e-mailen tov6bbitott dokumentumokban szerepl6 adatok nem
egy6rtelmtiek, vagy f6lre6rthet6k, arr6l az Engedmenyezottelefonon drtesfti. A Faktort a dokumentumok
esetleges ismdtelt lead6s6b6l ered6 tdbbszori konyvelds miatt felel6ss6g nem terheli, a feldolgozott
dokumentumok alapj6n a Faktoring keretszerzld6s 1. szhmu mell6klete adatainak osszevet6sea tov6bbitott
dokumentumok adataival az Engedm6nyez6 kOtelezettsdge.Az Engedmlnyezl csak az adategyeztetdst
k0vet6enjuttatja vissza a Faktoring keretszerz6dds1. sz6mri mell6klet6t a Faktomak telefaxon, vagy e-mail
form6j6ban.
Felek a telefaxon, e-mailen tov6bbitott dokumentumok feldolgozfusa alapjdn l6trej0tt meg6llapod6sukat
kiz6r6lag akkor tekintik 6rv6nyesnek, ha az Engedmdnyez6 a telefaxon, e-mailen tovdbbitott
dokumentumokat egyezT tartalommal, 5 munkanapon beliil eredetiben a Faktor r6sz6re 6tadj4 eljuttatja.
Amennyiben az eredeti dokumentumokat 5 munkanapon beliil nem adjak 6t a Faktornak, rigy a Faktor
jogosult a dokumentumok alapjan v6teli el6leg cimen 6tutalt dsszegetaz engedmenyez6tll kdvetelni, 6s a
Faktoring keretszerz6d6sben
foglaltak szerint,mint kdszfizet6kezesselszemben,a k0vetel6s6tdrvdnyesiteni.

Kelt: Veszprdm,2}73.febru6r1.

Faktor
Leszdmitol6hLzZrt.
Huray Szabolcs Jen6

Engedm6nyez6
.
Eszak-BalatoniT6rs6gRegion6lis Telepilldsi
Szil6rdhullad6k-kezeldsi Onkorm fnv zrti Tarsul6s

vezerigazgatf

Czaun J6nos

elnok
Tanri:

Tanri:

2. sz.mell6klet
-l
15589363 12013.Faktor ing szerzdd6shez

Kiivetel6s engedmdnyez6sszfmviteli elszfmol6saa kiivetel6selad6jfn6l

1. Eladott kcivetelds6rt6k6nekkivezetdsea faktor altal utalt dsszegben
T 86 Egy6b r6fordftSs

-

K 3l Vev6k

2. Bankb6l a faktor 6ltaIutalt osszegkdnyveldse
T 38 Bank

-

K 96Bgyeb bevdtelek

3. Faklor 6LtaIvisszatartott maradvdnydrtdk(brutt6 osszeg- faktor6lt cisszeg)
T 36 Egydbkdvetelds

-

K 31 Vevok

4. Faktor 6ltal felszdmitott dijak (faktor 6ltaI ki6llitott szitmla alapjarl
T 87 Kamatjellegrir6fordft6s -

K 31 Vev6k

5. Faktor 6ltal utalt maradvd.ny6rtdk
T 38 Bank

-

K 36 Egydbkovetel6s

5. sz.mell6klet
szdmri
a 15589363-112013.
d6shez
Faktoring keretszerz6
og al kaImazilstr5l
Szerz1dfls
azonnali inkassz6j

amely l6trejott egyreszrll aLeszilmitolihhz P6nziigyi Szolgf ltat6 Zrt, (sz6ldtelye:1051 Budapest,Hercegprim6s
u.17.),mint faktor (a tov6bbiakban:Faktor),
masr6szr6l az ltszak-Balatoni T6rs69 regionilis Telepiil6si Szil6rdhullad6k-kezel6si 0nkorm6nyzati
Tirsulis (sz6khelye: 8200 Veszpr6m; Hf.zgybri ttt 1.; statisztikai sz6mjel: 15589363900232219; ad6szhm;
15589363-2-19;kdpviseli: Czaun J6nos elnOk), mint engedmlnyezo (tov6bbiakban: Engedmdnyezf), egyiittesen a
tov6bbiakban:Felek kozdtt, alulirott napon 6s helyen, az alfbbi feltdtelekmellett:
1.

Felek meg6llapodnak, hogy a k0zdtttik fenn6ll6, b6rmilyen thrgytt, b6rmikor k6t6tt, de a jelen szerz6d6s
al6irdsakormdg fenn6l16,tov6bb6 a jelen szerz6ddsalLirdsaut6n kdzdtti.ik ldtrejdvo szerz6ddsekszerint, az
Engedm6nyezo6ltal teljesitend6bfrmilyen jogcimii fizet6s eset6bena Faktor saj6t v6lasztdsaszerint, fizet6si
m6dk6nt alkalmazhatja az azonnali beszed6simegbizdst az Engedmdnyezo b6rmely illtala ismert szdmlfijdval
szemben. Ezen kivtil meg6llapodnak Felek abban is, hogy ha az Engedmdnyezo frzetesi kotelezettsdgei
teljesitdsdvel kdsedelembe esik, fiiggetleniil a kdsedelem id6tartamdt6l, a Faktor jogosult a k0vetelds6t
azonnali beszed6simegbizts benyujtSs6val6rv6nyesiteni az Engedmdnyezlbhrmely szhmlSjaellen.

2.

Engedm6nyez6 kijelenti, hogy a jelen szerzSdds al6ir6sakor kiztr6lag az al(bbi hitelint6zetekn6l vezet
szdml6!6s v6llalj4 hogy a jelen szerz6d6smell6klet6t kdpez6,,,Felhatalmaz6 lev6l" cimri nyilatkozattal
valamennyi megjel6lt hitelint6zetndl bejelenti a Faktor azonnali inkassz6jog6t.
Hitelintdzet neve:

Szdmlasz6m/k6d:

3.

Engedm6nyez6kOtelezetts6getv6llal, hogy amennyiben b6rmilyen villtozds kovetkezik be a 2. pontban
megjeldlt adatokban, vagy irjabb sz6ml6t nyit barmely hitelint6zetnll, akkor err6l a Faktort azonnal ir6sban
drtesiti, illetve fj sz6mla nyitfsa esetdbena Faktor azonnali inkassz6jogftt azfj szdmlavezet6hitelintdzetndl is
bejelenti. A ,,Felhatalmazllevdl" cimri nyilatkozatot pedig a szdmlanyit6stk6vet6 3 munkanapon beltil iltadja
a Faktornak rigy, hogy azonm|r a szdmlavezet6hitelintdzet tudom6sulvdtele szerepel.

4.

Engedm6nyezS a jelen szerzldds alfuirdstxal v6g6rv6nyesen 6s visszavonhatatlanul lemond az azonnali
beszeddsi megbizits benyrijtSs6r6l sz6l6 jogosults6g visszavon6si jogar6l, 6s tudom6sul veszi azt is, hogy a
Faktor azonnali beszed6si megbizdsra vonatkoz6 jogosultsiga csak abban az esetben szrinhet meg, ha az
Engedm6nyez6 ilyen drtelmii, a szdmlavezet6 hitelintdzethez intlzett leveldt a Faktor is al6irja egyetdrt6se
jel6iil.

5.

Amennyiben az Engedmdnyezba 2. pont szerinti adatszolgAltatds6r6l
k6s6bb kideriil, hogy nem volt teljes
kOrii, illetve ha az Engedmdnyezo a 3. 6slvagy 4. pontban v6llalt kdtelezetts6gdtmegszegi, az sirlyos
szerz5ddsszegdsnekmin6 stil.

6.

A sz6mlavezet6 hitelint6zetek riltal is aldirt ,,Felhatalmazd levdl" cimii nyilatkozatok a jelen szerzodl,s
elv6laszthatatlan r6,szdtk6pezik akkor is, ha a jelen szerzodls megk<lt6s6t6l elt6r6 id6pontban 6llitjak ki
azokat.

Kelt: Veszprlm,2013. februar 8.

Faktor
Leszimftolfhhz Zrt.
Huray Szabolcs
Yezlrigazgat6

Engedm6nyezo
.
Eszak-BalatoniT6rsdgRegion6lis
Telepiil6si Szil6rdhullad6k-kezel6si
dnkormanyzati T6rsul 6s
Czaun J6nos
Eln0k

Leszitmitolohdz Zfi.

63-l 12013
. sz.keretszerzldds
155893
5.sz6mumelldkletehez
FELHAT ALMAZO LEVE,L

(VIII. 6.) MNB rendeletaIap16n,arBsruk-Balatoni
A2009.6vi LXXXV. Tv. 6sa 1812009
T6rs6g regionflis Telepiil6si Szildrdhullad6k-kezel6siOnkorm funyzzti TSrsulfs
(sz6khelye:8200 Veszpr6m;Hhzgyhriit 1.; statisztikaisz6mjel:15589363900232219;
-2-I9; k6pviseli: Czaun JSnoselnok) (tov6bbiakban: kotelezett)
ad6szdm:15589363
Hercegprfm6s
u.I7., a tov6bbiakban:
bejelenti,hogy aLeszimitol|hizZrt. (I051 Budapest,
........, (a tov6bbiakban:
,,Jogosult")jogosult 6rt6khatSrn61kii1az Ondkn6l.
,,Szf mla v ezet6" ) v ezetett

banksz6ml6ink terh6re beszed6sr megbiz6s benyfjtdsilra az elonyosen rangsorolt fizetesi
megbiz6sokteljesit6s6tkdvetSen,de minden m6s fizet6si megbizSstmegel6zoen,
A p6nztigyi fedezethiftnyfhan marad6ktalanul nem teljesfthet6 felhatalmazo levelen alapul6
beszed6sa teljesitdsig, legfeljebb 35 napig sorba 6llithat6. A felhatalmazhsbanmegadoff
szfumlaegyenlege erej6ig r6szfizet6s teljesithet6. A jelen felhatalmazo lev6l alapj6ul a
Leszfumitolohdz
Zrt.-veI 2013.02.08.napj6n kotott 15589363-Il20l2szszerzod6s5. sz6mri
mell6klete szerinti azonnali inkassz6jogrol sz6l6 szerz6ddsszolgSI.E szerzlddsbenfoglalt
meg6llapod6sunk6rtelm6ben a jelen felhatalmaz6svisszavon6sig sz6l, m6dosft6sa 6s
visszavon6sa csak a Leszl,mito\ohilz Zrt. irSsbeli hozzitlSrulilsa alapjan tekinthet6
6rv6nvesnek.

A j ogosuIt szfumlaszilma;
6 4 40 0 0 68 -3 0 0 63 63 L- 0 0 5 0 0 0 03

A Kdtelezett ajelen felhatalmaz6 lev6l alilir/shval, a felhatalmaz6:svisszavondsdigterjed6
id6tartamra felmenti a Szfmlavezet6t a Jogosulttal szernbena p6nzforgalmi- 6s banktitok
megtart6s6nak kotelezetts6ge alol. A fehnent6s a felhatalmazdssal 6rintett szdmla
egyenleg6re,annak villtozilsdra, a szdmlaegyenlegdnekterhdre vagy javdra kezdemdnyezett
valamennyi pdnzforgalmi megbfz6s adattartamhraterjed ki. A jelen felment6s alapj6n a
adhat 6t a Jogosult
Sz6mlavezetoa Jogosult6n5116k6r6s6reis teljes sz6mlakivonat-m6solatot
r6sz6re.
Veszpr6m,20I3.febru6r8.

Eszak-Balatoni
T6rs6gregion6lisTelepiil6si
Szil6rdhulladdk-kezellsi 0nkorm5ny zati T6rsulSs
CzaunJdnoselnok
Jelenfelhatalmaz6sttudomSsulveffiik 6s nlzilvSntart6sunkba
bevezettiik:

Kelt:
Sz6m1avezeto p 6nzint6zet

