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Szerz6d6sszf
FAKTORING KERETSZERZ6NNS
(beIfoIdi k<ivetel6sek engedm6nyez6sseI tort6n6 fitruhdzhshho
z)
amely l6trej0tt egyrdszrol a Leszflmitol6hflz P6nziigyi Szolgflltatf Zrt, (sz6khelye: 1051 Budapest,
kdpviseli:Huray
PSZAFmrikdd6siengeddlyszdm:I-10812001.;
Hercegprim6s
u.17.; ad6szdm:12606445-2-41;
Faktor),
Szabolcs
Jen6vez6rigazgat6),
mint faktor(a tov6bbiakban:
Onkormrlnyzati
miisr6szr6lazilszak-BalatoniT6rs6gregiondlisTelepiil6siSzi16rdhullad6k-kezel6si
ad6szdm:
rit l.; statisztikai
sz6mjel:15589363900232219;
T6rsul{s(sz6khelye:
8200Veszprdm;Hdzgydri
(a tov6bbiakban:
Engedm6nyez6)
15589363-2-19;
k6pviseli:CzaunJ6noselndk),mint engedmenyezl
egyiittesen
felek(a tov6bbiakban:
Felek)kOzOtt,alulirottnaponeshelyen,az alilbbifelt6telekmeiiett.
tflrgya, keretfelt6telei
I. Az engedm6nyez6s
1. pelek meg6llapodnak,
hogy Engedmdnye
z6 az 1959.6vi IV. tv. (a tovdbbiakban:,,Pt!.") 328-330.$
rendelkez6seiszerint a Faktona, mint engedm6nyesreengedmdnyeziaz EBH Eszak-Balatoni
kbz}fr.
Hullad6kgazd6lkoddsiKft., mint k6zszolg6ltat6(a tov6bbiakban:Kdtelezett)6s az Engedm6nyezo
ldtrejdtt- a jelen szerz6d6s
3. sz6mi mell6klet6tk€pezo -KdzszolgilltatilsiSzerzld6sbenfoglalt feltdtelek
teljesit6sealapjankeletkezett,a jelen szerzldds1. sz. rnell6klet6benreszletezett,legfeljebb 150 napos
jogot, amely teljes kOni
eseddkess6gii,
mdg nem lejrirt p6nzkiivetel6sei
feletti teljes kOrii rendelkez6si
elfogadja.
rendelkez6sijog
engedmdnyezdsdt
az
al|bbiakban
szab|lyozott
feltdtelek
teljesiil6s6vel
Faktor
Keretdsszeg:
a faktor6ltP6nzkiivetel6siisszegeegyidejiilegnemhaladhatjamega
250.000.000.Ft-ot.
A faktoringkeretszerz6dds
v6gsolejdrata:20I 3. novemberI .
A rendelkezdsre
tart6svdgs6lejdrata:2013.jfnius15.
2. Engedm6nyez6
kijelenti, ds a jelen szerz6ddshalillya alatt kifejezetten szavatolja,hogy minden, az
tigyletenkdntfolyamatosankeletkezetett1. sz6mrimelldkletbenmegjelOltk0vetel6sr6lki6llltott sz6mla6s
annak0sszesadataval6s,olyan p6nzkdvetel6st
tarlalmaz,amelynekkiz6r6lagosjogosultja azEngedmenyezf,
az engedmdnyezds
id6pontj6ban teljes eg6szdben
fenn6ll, a Kdtelezett 6ltal cdgszerilena16frtnyilatkozat
form6j5ban,egy6bal6tr6esetdnszab6lyszeni
k6pviseletimeghatalmaz6s
egyidejricsatol6s6val
elismert,nem
lej{rt, a k0vetel6sper-, teher- 6s ig6nymentes,6s azonharmadikszem6lyneknincsenolyan joga, amely a
kOveteldsdrv6nyesithetiisdg6takaddlyozn|,vagykizdm6.
Engedm6nyezd
kijelenti, hogy a Faktor rdsz6re6tadott szdmlilkki6llit6sa, a szdmla alapj6ul szolg6l6
jogviszonyravonatkoz6jogszab6lyok,valamint e szerz\ddsk6s6bbi pontjainak figyelembev6teleszerint
t0rt6nik.
p6nzkdvetel6sekalapjdul szolg6l6
3. Jelen szerz6ddsaliirfusdtk0vet6enEngedm6nyezo
az engedrndnyezett
KilzszolgfltatdsiSzerz6d6sekben
foglaltakat csak a Fahtor el6zetesirdsbeli beleegyez6se
eset6n
m6dosithatja,illetvefogadhatja
el annakm6dosit6sait.
joga a Ptk. 215.$szerintolyanharmadik
Az Engedm6nyez6
tudom5ssalbir arr6l,hogy a Faktorbeleegyezdsi
jognyilatkozatnakmin6siil,a melynekhiany6bankdz0tte6s a I(dtelezettklzltt a
szemdlyr6,szdr6l
sziiksdges
v6llalkoz6siszerzlddsm6dosit6sa
nemiOnldtre6rv6nyesen.

4. Engedmdnyez6kdteles az 6tr:vh(nottrendelkez6sijoggal ddntett kdvetel6sekKOtelezettjdvelszemben
fenn6ll6kOtelezetts6geit
olyan gondoss6ggal
teljesiteni,hogy az a legkisebbm6rt6kbense veszdlyeztesse
a
k0vetel6sek
megfrzeftseL
5. Engedm6nyez6
tudom6sulveszi, hogy a k0vetel6sekfeletti teljes kdrti rendelkezdsijog Faktora t0rtdn6
engedm6nyez6se
nem 9rinti az engedmdnyezett
kdveteldsekKdtelezettjdvelszembenfenn61l6,illetve
k6s6bbiekbenkeletkez6 k6telezetts6geit,illetve azoknak a vilIlalkozdsi szerz6d6sszerinti teliesit6si

pozici6ja,hanemkizbt6laga V6llalkozdsi
szerz6ddses
tekintve,hogy nem az Engedmdnyez6
k6telezettsdg6t
pdnzkOvetelds
feletti rendelkez6sijog engedmdnyezdse
fenn6ll6
szemben
ered6,
K6telezettel
Szerz6d6sb6l
k6pezij elen szerzod6stdrgy6t.
mint nem bizonytalankdvetel6stengedm6nyezi
a Kiitelezettelszembenikdvetel6s6t,
6. Engedm6nyez6
lrtivetel6steljes
Faktorra, ez\rt a Faktorral szembenklszfizetl kezesk6ntfelel az engedm6nyezett
6s jdrul6kainak erej6ig. Amennyibena Kdtelezetta faktor6lt kdvetel6sekvalamelyikdvel
iisszeg6nek
nem teszhatdridobeneieget,a Faktor jogosult a IV. pont szerinti
kapcsolatbanfizetdsik0telezetts6g6nek
biaosit6kaitdrv6nyesiteni.
jogosult, amely a Faktor ndzeteszerint4s az adottjogi ds
7. Faktormindenolyan int6zkeddsmeghozatal6ra
kdveteldsekbehajt6s6nakeredm6nyessdg6hez
a red engedmdnyezett
tdrv6nyessdgi
keretek alkalmazdsdval
sziiksdges.
8. Faktor fenntartjamag6nakart a jogot, hogy az Engedmdnyezb6ltal re6 engedm6ryezettkdvetel6seket
mellett.
drtesitdse
azEngedmdnyez6
harmadikfdlreengedmdnyezze,
Faltor fenntartja maganaka jogot, hogy jelen szerz6ddsb6lered6, Engedm6nyez6velszembenijogos
szembeniegydb,e szerz6d6sb6l
kiiveteldseit- tekintettela 6. pontbanfoglaltakrais - Engedmdnyez6vel
6rv6nyesitse.
tdrt6n6beszdmit6siival
fakad6fizet6sikOtelezettsdgeibe

II.

foly6sitdsa
felt6telei,a faktordlt P6nzk0vetel6s
A keretiisszeg
ig6nybev6tel6nek

csatolt- Ktitelezett6ltal igazoltanbefogadott6snemkifog6solt
Lehiv6sinyilatkozatilhoz
9. Az Engedmdnyezo
- brutt6 szdmla0sszegdb6l
2. pontjdban
az l, szhmfimelldkletszerinti egyediFaktoring megdllapodds
1,9.pont
a jelen szerzbdds
ez6banksz6ml6l6ra
meghatfrozott forint Osszeget
foly6s{ta Faktoraz Engedm6ny
kdvet6en.
szerintihat6lybal6p6s6t
6sa foly6sit6sifelt6telekteljestildsdt
Az egyedi Faktoring meg6llapod6s2. pontjdbanmeghat6rozottforint Osszegfoly6sitdsakizfr6lag az
Engedm6nyezlOTPBank Nyrt-ndl vezetettbankszfmkijdra tdrt6nhet. A foly6sit6ssala Faktormegszerzi
jogot.
felettiteljeskOnirendelkezdsi
a pdnzk0vetelds

Foly6sitdsifelt6telek6sbenvfitand6 dokumentumok:

:
r
.

III.

:::.
ffiiii;fl{1ffiH'ilT$"":'tr-',^:::*,'m

kifogSsolja;
megfllapodfs;
Engedmdnyez66s a Faktor kozdtt megkotottegyediFaktoring
Engedmdnyezdsi6rtesit6 lev6l I(otelezett 6ltal 6tvett eredeti pdlddnya;
Engedmdnyez6 foly6sit6st megeloz6 30 napn6l nem rdgebbi nemlegesnek
min6stil6 egyuttes (NAV) ad6igazoI6sa,kivdve, ha az Engedmenyez6szerepel a
kdztartozhs-mentesad6z6i adatb6zisban;
Kdszfizet6 kezessdgv6llaldsi szerzod6sek a K0telezett fizetdsi kOtelezetts6ge
Balatonalm6di
teljesitdse tdrgythan; ( Probio 2fi.
K0zszolg Pdpa Kft.,
Kommun6lis 6s Szolg6ltat6Kft., AVAR Ajka Kft.)
Kdszfrzetb kezessdgv6llal|si szeruldds az Engedmdnyezb Szerz6ddsb6l fakad6
valamennyi fizetdsi k6telezetts6ge telj esitdsetdrgy 6ban;(EBH Kft .)

Kamat, dij, k6sedelmi kamat 6s ezek kiegyenlit6se

10. nngedmdnyezo kdtelezi mag6t, hogy a Szerz6dds L. sz6mf mell6klete szerinti egyedi Faktoring
megdllapodds keretdben a Faktorra engedmdnyezettkOvetelds/ek0sszeg6b6la Faktoring meg6llapod6s2.
pond6ban meghatdrozott forint Osszeg(tov6bbiakban: Pdnzhtivetel6s) ut6n minden naptiri negyeddv els6
munkanapjan 6rv6nyes 3 havi BUBOR+4,5%o-nak(dves) kamatnak megfelel6 iigyleti kamatot, tov6bb6
minden megkezdett30 nap utdn0,3%okezeldsi kOltsdgettntozikmegfizetni.

A Pdnzktjvetel6sosszegeut6n a futamid6 fiiggvdny6benmeg6llapitottkamatot, kezeldsik0lts6getds
vagya Pdnzktivetel6s
mindennaptdrih6napels6munkanapjan,
tart6sidijat az Engedmdnyez6
rendelkez6sre
napj6nk6telesmegfizetni.
napjaalapjdn,az elszftrnolils
esed6kessdgdnek
m6djaaz al6bbiakszerinttOrtdnik:
A kamatszdmitds6nak
(Ft)
x kamatnapoksz6max kamatl6b(%o)
dsszeee
P6nzkiivetel6s
36000
1. sz6mirmell6klet6t
a Szerz6dds
0sszegdb6l,
Pdnzkovetelds
osszege:az engedm6nyezetlPdnzkdvetel6s
forint dsszeg.
2. pontj6banmeghattuozott
kdpezl egyedifaktoringmeg6llapod6s
- faktor6l6s - napj6t6l a Pdnzkovetel6s
Kamatnapoksz6ma: a Pdnzkdvetel6sengedmdnyezds6nek
napj6tmegel6z6napt6rinapigterjed6id6szak,napt6rinapokban.
esed6kessdg6nek
dijat
Keret0sszege
alapjdnegyszeril,0o/oszerzoddskdt6si
Faktor aSzerzldds alilirdsanapj6na Szerz6d6s
sz6mitfel.
Engedmdnyezoa L/1. pontban meghatfuozottkeretdsszegki nem hasznilll r6sze utiin 1,0 % (6ves)
alap16n.
rendelkezdsre
tart6sidljat k0telesfizetnihavi elszdmolds
utdn0,2o/o
tranzakci6sdijat szfmit fel.
Faktoraz Engedm6nyez6
szfimlfijdra
kiutalt Osszegek
utdn megkezdettl0
1eju16tkdvet6enminden,az esed6kess6g
Az Engedmdnyez6
a fizet6si esed6kessdg
napra0,25o/o
kezeldsik0lts6gettartozk megfizetni.
meghatdrozott
6rvdnyesitheti.A Szerz6ddsben
besz6mit6ssal
Faktor a dijakr6l ki6llitott szftmTa
Osszegdt
dijak 6skezel6sikOltsdgazilltalSnosforgalmiad6tnemlartalmazzdk.
Minden naptfri egyed6v els6 munkanapj6n 6rv6nyes 3 havi BUBOR v6ltozds alapjan akalmazolt
ez6nek.
kamatl6br6lFaktorlev6lbent6j6koztat6st
ad Engedmdny
napja,vagyha az
11. A k0vetel6seseddkessdgdnek
sz6ml6kfizet6siesed6kessdg6nek
napjaaz engedmdnyezett
nemmnnkanap,akkor azartklvetl munkanap.
Az engedmdnyezett
k0vetel6sek
majd a k6sedelmikamatot,ezt
befoly6sakora Faktorel6szora kdltsdgeket,
kdvet6ena V6teli el6leg dsszegdtszdmoljael. Faktor az ezt meghalad6dsszegetaz Engedmenyezl
.....:..........
sz6mri szdml|jdra utalja 6t" az elsz6mol6stkoveto m6sodik
munKanapon.
Amennyibena Kdtelezettfizet6sik0telezettsdgdt
napj6igr6szbenvagy
a kdveteldsesed6kess6g6nek
egdszbennem teljesitette,6s az Engedmdnyezbvel
fgy Faktor az
szembenibesz6mitSseredmdnytelen,
engedm6nyezett
kdveteldsesed6kess6g6t
k0vet6 napt6l, a 10. pontban meghatfuozott
kamaton6skezeldsi
k0lts6genfeliil, a kamat+ 6%o-nakmegfelel6
kdsedelmikamatotszilmitfel. Amennyibenaz engedm6nyezds
alapjSna Kdtelezett6lbefolyt Osszeg
megtdriilds6hez,
nem elegend6a FaktorkOveteleseinek
marad6ktalan
tgy a Faktor a IV. pontban meghatdrozott
teljesit6sret0rtdn6
biztos{tdkaitjogosult az Engedmdnyez6
felsz6lit6sa
n6lktil azonnaldrv6nyesiteni.
Ha Engedm6nyezlelegettett kdszfizet6kezesifizet6sikdtelezetts6g6nek,
rigy az iltruhdzottkdveteldseket
Faktor visszaengedmdnyezi
Engedm6nyezlre,visszaadjaa kdvetel6sekkelkapcsolatbanbirtok6bajutott
okmSnyokat,
ds egyidejrileg- Engedmdnyez6
kiildn kdrelmdre- drtesitiK0telezettet,hogy a kdveteldsek
jogosultjaismetazEngedmdnyez6.

IV. Biztosft6kok
12. Falctorjogosult a Szerz6d6salapjiln fenn6ll6 kdvetel6seit az Engedmdnyezobanksz6ml6iellen, az el6ny0sen
rangsorolt fizetdsi megbiz6sok teljesitds6t k6vet6en, de minden m6s fizet6si megbizdst megel6z6en,
azownli beszed6sseldrvdnyesiteni.
Engedm6nyezl biztositja Faktor szhm6ra abankszilmlitira azonnali beszeddsi megbizds benyrijt6s6ras2616
jogosults6got a 5. sz. mell6klet szerinti szerz6d6sseloly m6don, hogy felhatalmaz6 lev6lben szdmlavezetli
fel6 bejelenti azt, 6s az elfogadott bejelent6 levelek m6solat6t csatolja az azornali inkassz6jogot
engeddlyez6 szerz6ddshez.
Engedmdnyezb v|lIalja, hogy a Szerz6d6sideje alatt megnyil6 rij banksz6ml6it bejelenti a Fal<tomak,az
el6z6ekbenirottaknak megfelel6 azonnalibeszeddsimegbizdsrafelhatalmaz6 levelet ad 6t Faktornak ezenrij
szhml6,k;avonatkoz6 an is.

teljesitdsebiztosit6kakdnta Kdtelezettklszfizeto
valamennyifizetdsikOtelezetts6gdnek
13.Az Engedm6nyez6
al6ir6s6val.
szerz6dds
kezessdgv6llal6si
l(lszfizeto
7.sz
mell6kletben
foglalt
kezessdget
v6Ilal,a

V. Egyebek
alapj6ulszolg6l6
kdtelesminden,a Faktorhozbenyrijtottszfimlfhanfoglalt pdnzk0vetel6s
14. Engedm6nyez6
reszer6l
tett olyan
harmadik
szemdly
illetve azok teljesit6sdtilletdenak6r a K0telezett,akdr
szerz6d6sr6l,
ds a
drtesiteni,
ir6sban
Faktort
halad6ktalanul
adatr6l,
informdci6r6l
6116
nyilatkozatr6lvagy rendelkez6sre
jogalapjdra,
p6nzk0vetelds
a
k0zvetve
vagy
kdzvetleniil
amelyek
dokumentumot
csatolni,
hivatkozott
kihat6ssal
lehetnek.
eseddkess6gdre,
teljesithet6sdgdre
0sszegz6sdre,
szdrnl6kellen6rt6kdnek
kdtelesaz e szerz6ddstfirgybtkdpezo,Faktona engedmdnyezett
15. Engedmdnyez6
javdrat0rtdn6 fizetds6r6la Faktorl halad6ktalanul
Kiitelezett Sltal t6vesen,kiizvetleniil Engedmdnyez6
marad6ktalanul6s halad6lrtalanulFaktor
drtesiteni,
6s a tevesenutalt iisszeget,
vagy rdsziisszegehet
1-00000015
sz6mf szdmlSjajavAra utalni.
64400068-3006363
sz6mft.a
Az 6tutal6simesbfzdsktizlem6nvrovatdbana Kiitelezettnekfel kell tiintetni ielen szerzdd6s
kdvetel6sek
azonosit6szfmft (szfmlaszdmdt).
16. Engedmdnyezo
a szerzodlsmegk0t6s6vel
egyidejrilegaz egyediFaktoring megfllapod6smell6kletk6nt
a Faktor
csatolt lev6lben a Kiitelezetteket k0teles 6rtesiteni ar6l, hogy a ftzetdsikiitelezettsdgeiket
teljesitsdk,
tov6bb6arr61,hogyajelen szerz6d6s
64400068-30063631-00000015
sz5mriszilmlaszimra
!. 3.
pontia szerint az 6rtesft6sKdtelezettdltati k6zhezv6tel6tkdvet6ena K0zszoleAltathsi
Szerz6d6s
az drtesitdseket
a K0telezett
m6dosit6sShoza Faktor hozzfifrulfsa sztiks6ses.Engedm6nyez6
szdkhelydre,a K0telezett cdgjegyzdsreds kdpviseletrejogosult vezet6tisztsdgviseldjeneverekdteles
kdtsdgtelenigazolilsdraalkalmasegydbm6don cimezni.
t6rtivevdnyespostaikiildemdnyvagy az 6tvel.s1
Engedm6nyezlaz lrtesitdsKiitelezett illtali k6zhezv6tel6t
k0vet6 legkds6bb5 (0t) naponbeliil kdtelesa
Faktortakdzhezvetelr6ldrtesiteni.Az 6rtesitdsmegtort6nt6ig
a Faktortnem terhelik az Engedm6nyezlvel
Engedm6nyez6kiitelezettsfgetv6llal, hogy ezt
szemben
ajelen szerzbd9s
szerintifizetdsik6telezetts6gek.
a nyilatkozatft a szerz6d6sid6tartama alatt nem vonja vissza, 6s nem m6dosftja a Faktor
beleegyez6se
n6lkiil.
t j . Engedmdnyes6ltal a K0telezettel szembenkezdemdnyezettperes elj6r6s, vita, figyelmeztetds,vagy siirget6s
kapcs6nfelmeriilt b6rminemri kiad6s az Engedmdnyez6tterheli.

1 8 . Engedmdnyez6kdteles a K0telezettel szembenijogosultsdgait 6s kdtelezettsdgeitillet6 jogi elj6r6sr6l
tiljdkoztatdst adni, valamint az Engedmdnyez1t elmarasztal6 NAV
jegyz6kOnyvet,hatSrozatota Faktor rdszdrehalad6ktalanulmegkiildeni.

vizsg|Tattr6l kdsziilt b6rmely

Faktor k6rdsdre Engedmdnyez6 k0teles 6ves 6s dvkdzi mdrlegbesz6mol6it, valamint szOveges
m6rlegbesz6mol6j6ta Faktor rendelkezds6rebocs6tani. Ugyancsak kdteles az Engedm6nyezb a 30 napot
meghalad6 kintl6v6sdgeir6l 6s kOtelezettsdgeir6l,valamint klnafiozilsak6l a Faktort naptari negyeddvente
t6jdkoztatni.
Engedm6nyez6kOteles a Faktor rdsz1re lehetdv6 tenni, hogy az engedm6nyezettk6vetel6ssel kapcsolatos
valamennyi okiratba, valamint az Engedm6nyezoszflmviteli nyilv6ntart6sSbabetekintsen.

1 9 .Jelen faktoring szerz6d6sazon a napon l6p hatillyba:
amikor Engedmdnyez6 a mell6kletkdnt megjeidlt dokumentumokat hi6nytalanul a Faktor 6ltal elfogadott
form6ban 6s tartalommaliltadja a Faktor rdszere,tovdbb6 a IIL/10. pontban meghat6rozott szerz6d6sk0t6si
dij dsszegdtEngedmdnyez6 a F aktor bankszdmldj6ra megfi zeti.

20. Engedm6nyezlk}telezettsdget v6llal, hogy banksz{ml6jrit a jelen szerz6d6s hat6lya alatt nem sziinteti
meg, m6s p6nzint6zetn6l tov6bbi bankszdml6t nem nyit.

2 t . Engedm6nyez6kdtelezelts6getv6l1al, hogy a Szerz6d6s1. szdmf mell6klet6t kdpezo valamennyi egyedi
Faktoring megdllapod6s al6ir6s6t kiivet6 5 munkanapon beliil kdzjegyzf el6tt egyoldahi tartoz6s
elismer6 nyilatkozatot tesz 6s a kOzokirat kett6 eredeti p6lddny6t Faktor szdkhelydre ajanlott els6bbs6gi
postai fton elkiildi.

22. Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerz6dds 5. sz6mri mell6kletekdnt csatolt, - a 2013.febru6r 8.-6n
l6trejdtt 15589363-l/2013.sz6mrlfaktoring keretszerz6deshez
kdsziilt Inkassz6szerz6d6s
1. pontja alapj6na
Faktor ds az Engedmdnyezl kOzdtt fenn6ll6 6s, vagy a^ k6vet6en l6trej0vo valamennyi szerz6ddsre

6s az alapjhnk6sztiltinkassz6felhatalmaz6leveleket,valaminta 6. szdmit
drvdnyes- Inkassz6szerz6d6st
mell6kletkdntcsatolt Kieg6szit6meg6llapod6st(dokumentumokelektronikustov6bbit6s6hoz)a jelen
tekintik.
is drvdnyesnek
6shat6lyosnak
Szerz6ddshez
a FaktorAltal6noslJzletszab|lyzathnakrendelkez6sei,
kdrd6sekben
23. Ajelen szerz6d6sben
nem szab6lyozott
(Ptk. 328-330.$vonatkoz6rendelkez6seiben
valaminta Polg6riT0rvdnyk0nyvnekaz engedmdnyezds6re
aiban)foglaltakir6nyad6k.
id6pontjdbanellenesem cs6d-,sem felsz6moldsielj6r6snincs
24. Engedmdnyezo
kijelenti, hogy a szerzodds
folyamatban.
m6dosithatj6k.
25. A jelen szerz6ddst
6smell6kleteinektartalm6t,a Felekk0z0smegegyezdssel
nemvonjamaga
drvdnytelensdge
esetleges
26. Felekrdgzitik,hogy ajelen Szerz6d6s
b6rmelyrendelkezds6nek
tObbi- nem drintett- pontja ebbenaz esetbenis
a szerzodds
utan a t0bbi rendelkez6s6rvdnytelensdgdt,
egy6bkdntnemk0t0tt6kvolnameg.
marad,kiv6ve,ha ezenpontn6lkiil a felek a Szerz6d6st
6rv6nyes

Kelt:Veszprdm,2013.

Faktor
Lesz6mitol6h6zZrt.
HuraySzabolcsJen6

Engedm6nyez6
Eszak-Balatoni
TdrsdgRegion6lisTelepiil6si
T6rsul6s
Onkorm6nvzati
Szildrdhulladdk-kezel6si

vezdrigazgat6

CzaunJ6nos
elnOk

Mell6kletek;
1. Faktoring meg6llapod6s;
2. Kontirozfsi melldklet;
3. Azonosit6si adatlap;
4.

T6rsul6sitan6cshat6rozata a frnansziroz6sigdnybev6tel6r6l;

5.

Szerz6d6sazonnali inkassz6jogr6l a 15589363-112013.szerz6d6s5. sz6mf mell6klete alapjin;

6.

Kieg6szit6meg6llapodSsa 15589363-112013.szerz6dds6. sz6mumell6klete alapjdn;

7. K6szfizet6 kezess6gv6llal6siszerzodds(EBH Kft.);

Faktoring szetzodes:15589363

Leszilmitol|hfn Zrt.

1. szdmrimell6klet
a 15589363-2I 2013. szdmufaktoringszerz5ddshez

Faktorin g megf tlapodf s
(P6nzkovetel6sek
z6sehez)
esetiengedmdnye
az
Amelyl6trejdttegyrdszr6l
liszak-Balatoni T6rs69 regionflis Telepiil6si Szil6rdhullad6k-kezel6siOnkorm6nyztti
T6rsul6s
Szdkhelye:8200 Veszpren;Hhzgy6ri ft 1.
Statisztikaisz6mjel: 15589363900232219
Adoszhrna:I 5589363-2- 19
Kdpviseli: CzaunJ6noselndk
- a tov6bbiakban:,,Engedmdnyez6"
m6sr6szr6la
Lesz6mitol 6h6z P finziigyi Szolg6lt a;t6Zrt.
Szdkhelye:1051Budapest,Hercegprfm6su. 17.
C6gjegyz6kszhma:0 1- 10-044555
Ad6sz6ma:\2606445-2-41
Kdpviseli: Huray Szabolcsvezerigazgat6
- a tov6bbiakban:,,Engedm6nyes"
-

a tov6bbiakbanegytittesen:,,Felek"-

kozott a mai napon 6s helyen az alfibbi felt6telekkel:
El6zm6nyek
szhmu,,FAKTORING
A Felek kozott 2013.
.....,-6n a 15589363-212013,
KERETSZERZODES" (a tov6bbiakban:,,Szerz6dds")jott l6tre. A SzerzoddsI./1. pontja szelint az
Engedm6nyezoeseti engedmdnyezlsi szerzoddskeretdbenaz Engedmdnyesreruhhzzaaz BBH EszakBalatoni Hullad6kgazddlkodfsi Kft., mint kozszolg|ltat6 (a tov6bbiakban: Kotelezett) 6s az
Engedm6nyezokdzdtt 6rv6nyesen ldtrejott 6s hat6lyos Kdzszolg6ltatSsi Szerzodds(a tov5bbiakban:
Kdzszolg6ltatilsi Szerz6d6s) alapjan fenn6ll6 koveteldse, mint p6nzkovetelds (a tov6bbiakban:
P6nzkdvetel6s)feletti telj eskdrii rendelkez6sij ogot.
Eseti engedm6nyez6s
1. Az Engedmdnyez6a jelen eseti engedmenyezestdrgyhban kelt szerzoddsal6ir6s6val a Szerzodes
feltdtelei szerint 6s a Szerzoddsben rdgziteff dokumerrtumok 6tadSs6val az Engedm6nyesre
engedm6nyezi a Kotelezettel szemben fenn5ll6, a Kdzszolgfltat6si Szerz6d6s alapj|n az alilbbi
idopontbanesed6kess6
v6l6 P6nzkdveteldsdt.

Pdnzkdvetel6sek
esed6kessdse:

P6nzkdvetel6sek
dsszese:

Szhnla sorsz6ma:

15s89363-2120

a mai napon250.000.000
P6nzkovetel6s6b6l
1. pontbanmeghatfirozott
2. Faktor, azEngedmdnyezo
Fto azaz Kettilszilzdtvenmilli6 forint osszegetfoly6sit az Engedmdnyezordsz6re,ezzel Fal<tora
zi.
i j ogot megszer
felettiteljeskdriirendelkezds
Pdnzkdvetel6s
3. A Felek a Szerz6d6s16. pontj6banfoglalt feltdtelek mellett ti$6koztat16ka T5rnogat6taz
engedm6nyezlstdny|rol, mely 6rtesitds fi.iggvdny6benk6rik a Tdmogat6t, hogy az 6rtesit6s
alapj6n a Faktor 64400068-3006361rendelkez6se
kovet6enaz Engedmenyezo
kdzhezv6tel6t
sorsz6mf szhmlaalapjdneseddkess6
00000015szdmri bankszimldjfra teljesitse a .
v616,Engedmlnyezotmegillet6kifizetdseket.
utitn,mint akaratukkal
elolvas6s6s 6rtelmezds
szerzoddst
Feleka jelen esetiengedm6nyezlsi
Szerzodo
j6vdhagy6lagc6gszeriienirtil<a16.
mindenbenmegegyezlt

Budapest,2013.

Faktor
Lesz6mitol6hhzZrt.
Huray SzabolcsJen6
vezerigazgato

Engedm6nyez6
.
Teeptil6si
Tdrs6gRegion6lis
Eszak-Balatoni
T6rsul6s
Onkorm6nyzati
Szil6rdhulladdk-kezel6si
Czaun J6nos
elnok

Mell6klet:
Engedm6nyez6si 6rtesit6 lev6I Kdte lezett 6ltal 6t.vett p lldhny a;

Tanul:

Tanu2:

