
01.RE§Z
VILLAMOS ENERGIA

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉ,S

amely létrejött egyrészról a NYÍRW Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyháza Tüát u. 2.-4., adószán:
103ó33l5-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15-09-0ó0275, képviselő: Dr. Pazonyi Péter ügyvezetó), mint vevö,
(továbbiakban: Vevő) miásrészröl az
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: l08l Budapest, II. János Pál pá,pa téí 20. adószám:
267l3l11-2-44, cégiegyzéksám: Cg: 01-10-1402ó3, képviselő: Csáki-Hatalovics Eva nas,ryállalati és
üzleti ügvfelek értékesítési osaályvezetó és Ádám Attila, intézményi ügyfelek értékesítési csoportvezetö),
mint eladó (továbbiakban: Eladó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerzódés meqkötésének elózménye

Szerzódó Felek megállapítjtík, hogy Vevó,,Villamos energia beszerzése" tárgyú Uniós értékhatárt eléíó
órtékú nyílt köZbeszerzési eljánást folytatott |e.

o A közbeszerzési eljárásban Eladó adta a legalacsonyabb árat taííalmazó érvényes ajánlatot, ezért a
közbeszerzési eljrfuás nyertese Eladó lett, így ajelen szerzódés megkötésére a közbeszerzési eljárIás
eredményeként kerül sor,

. szgíződő Felek megállapítjtík és a jelen szeíződés aláírásával is megerósítik, hogv az ajánlati
felhívás, a közbeszerzési dokumentum és azE|adő qan|ata mellett valamennyi egyéb közbeszerzési
irat, ís/ különösen, de nem kizírólagosan a kiegészító lájékoáatíis (ok) is a jelen szerzódés
elválasahatatlan részét képezik.

. A Felek rögzítik, hogy a NYiRVV Nonprofit Kff. Nyíreryháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gaznasági társaság. A tulajdonossal kötött
közszolgáltat ási szerzódés alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. végzi Nyíregyhrizín a közvilágítással
kapcsolatos feladatokat.

l.) Szerződés tárgya

A Szerződés Teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli, közvitágítási célú villamosenergia
adrás-vételi szerzódés, melyben Eladó kötelezi magát hory a Szerződésben meghatírozott idótartamon belül
Nyíregyháza város közvilágítását villamos energiával ellátja a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

2.) Szerzódéses idószak. szerzódött villamos energia mennyiség

Eladó kötelezi magál a szerződés időtartaína alatt, a Szerzödés feltételei szerint a Szerződésben
meghatIírozott idótartamban és mennyiségben közvilágítási célú villamos energia eladasára Vevő részére.

A szerzódéses idószak: 2023.01.01. 00:00 órátó| - 2023.12.31. 24:00 óráig tart.

A Szerződött mennyiség Váfhaló értéke 4734945 kwh + 30% a Szerzódés időtartamára. Az Eladó
kötelez€ttségeinek teljesítési helye aZ átviteli hálózat. A Szerzódés szerinti teljesítés akkor következik be, ha
a Vevö szímára a Szerzódés szerinti, általa igényelt villamos energia aZ átviteli hálózaton betáplá]ásra kerül.
A villamos energia elosztása (e|uttatasa) az áNiteli llálőzaton a Vevó csatlakozási pontjára a területileg
illetékes Elosáói Engedélyes(ek) feladata és felelóssége.

A Vevó vállalj4 hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott
Villamos energia), és annakjelen Szerzódés szerinti energiad ijál azEladő számaía a Szerzódés rendelkezései
szerint megfizeti.



3.) Hálózathasmálati és - csatlakozisi szeródések megkötése

Eladó vállalj4 hogy Vevő kérésére közremüködik az újonnan létesülö vevói fogyasztási helyek
hálőZatbasználatl és háIózatcsatlakozási szerződéseinek az Elosztói Engedélyesekkel történó megkötésében,
ennek alapja a kereskedói meghatalmazrás.

4.) FoeyaszLísi helyek be- és kiléplEllE9

Az Eladó vállalja" hory a szerzódés idótartama alatt a szerződés hatálya alá kerülő (újonnan belépó), illetve
hatálya alól kikerüló (pl. megszűnő) fogyasarisi helyek be-, illetve kiléptetéséVel kapcsolatos
tevékenységekben közeműködik.

A Vevó köteles a fogyasztiási helyek változisáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a villamos
energiaellátással kapcsolatos kereskedeImi és elosztói - szabályzatokban előirt ,,normál" hatáíidök előtt 5
munkanappal az Eladót ínísban értesíteni a szeródés aláírásakor érvényes jogszabályok alapjíín. Az Eladó a
be- és kijelentéseket az Eloszlói Engedélyesnél a normál hatáíidók sz€rint végzi.

Az egyes fogyasáási helyek tekintetében az ellátás kezdetének, i|]etve megsziintetésének feltéteIe, hogy az
Elosztói Engedélyes(ek) a Vevő által megadott és Eladó által lejelentett fogyasúasi helyek be-vary
kijelentését az Eladó részére elfogadóan visszaigazolják.

A Vevó a szerzódéses időszak alatt más Eladóval nem köt a közvilágíttás ellátására villamos energia
adásvételi szerződést.

5.) Villamos energia sállítása. átvétele

Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálóZat, a fulajdonjog átruhá"zisa Eladóról a Vevöre
a Vevó hálózati csatlakozási szezödésben meghaározott csatlakozási pontján történik. A Szerződés szerinti
teljesítés akkor következik be, ha a Vevó sáméLía az általa igényelt villamos energia az átviteli hálózaton
betíplálrásra került. A villamos energia elosáiása az álviteli, illetve elosaói hálózaton a Vevő csatlakozási
ponüfua a területileg illetékes Hálózati Engedéiyesek feladata és felelóssége.

Áramerősség/Frekvencia/Feszúltség: A villamos energiát az Átad,ási Pontnak megfeleló áramerősséggel,
frekvencián és feszUltségi szinten kell átadni összhangban a vonatkozó szbványokkal.

6.) A villamos energia díja

A villamos energia ellátásáért fizetendő díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó
elszímolóárból és az ahhoz adódó kereskedői árrésból tevödik össze a következók szerint:

Egységár Pt/kWh] = {EÁrruorx IEURMWb] + S IEURMWh]} + Árfolyam tFt/EUR] / iO00,

ahol
EÁguotx PUR/MWh] - a HUDEX Magyar Derivatív Ene€iatózsdén (htros:/,/huder,l1) a tfugyhónap elótti
hónap 20. napján (ha nem kereskedési nap, akkor az aá követó elsó kereskedési napján) az adott hónapra
vonatkozóan közölt 'HUDEX Magyar Zsinór Vi|lamosenergia - Havi Termékek" elszárnolő fua. Az
ármegállapítás havonta történik, a szénnléuíssal összhangban.
S [EUR/NfWh] - Eladó Szerzódés szerinti árrése, melyet Eladó a Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési
eUárásban benlrjtott ajánlatában megadott,

értéke 0,01 EUR/1\{!Vh.

Árfolyam tFt/EUR] - a sziínla kiállításának napján érvényes a Magyaí Nemzeti Bank (MNB) honlapján
(https://rv,,nv.mnb.hrr) közölt árfolyam.



A Szerződés hatályrfurak idótartama alatt az Eladó kötelezi magá! hory a hálózati csatlakozísi szerződés(ek)
szerint a csatlakozasi pont(oDon az Elosaói Engedélyes(ek) közremüködésével a Vevó részére a villamos
energiát a fenti egységáron sállítja le.

A szerződéses erységár t'arta|mazza:

- a villamos energia díját,
- a kiegyenlíó energia költségét,
- a határkeresztezési díjat,
- a mérlegköri tagsági díjat,
- az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerból adódóan Eladóra vonatkozó kötelezettségek
teljesítésének költségét.

A Szerzódés szerinti Egységár nem tarta|mazzai

- a jövedéki adót, az ÁFA-! a rendszsrhasmálati díjakat, valamint a villamos energiáfól szőlő 2O07. évt
LXXXVI. törvény (VET) 147.§-a alapján fizetendó pénzeszközök díját
- és a \lET 13.§ (1) bekezdése szerinti pénzeszközt, 1ovábbiakban KÁT penzeszköá (a megújuló
energiafoniásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési tlámogatásának
finalszírozásához sziikséges pénzeszközt), és a prémium pénzeszközt (a VET l3-§(l) bekezdése szerinti
pénzeszköz prémium típusú támogatíishoz kapcsolódó része).

A KÁT-pénzeszkö z mértékél a MAVIR Zrt. havonta utőlag hatfuozza meg. A KÁT pénzeszköz végsó
költségviselóje a VET l3lA.§ (2) bekezdés alapján a Vevő. A Vevö ákal fizetendó KAT pénzeszköz a
szímlán külön soron kerül feltüntetésre.

A jövedéki adót, az ÁFA-t, a KÁT pénzeszköZt, a VET 147.§-a szerinti pénzeszközök diját, a prémium
pénzeszközt a Vevó minden hónapban köteles megfizetni az Eladó részére a társ/havi fogyasztás, illetve az
Eladó vonatkozó szamlája alapján.
Az általános rendszerhasmálati díjakat a Vevő közvetleniil az elosáói engedélyesnek köteles megfizetni.

Eladó Szerzödés szerinti íáírése a Szerződés érvényességi ideje alatt fix. indexiilás ezen időszak alatt nincs.

7) Az átadott enereia mérése. elszárnolása- mennyiséei eltérés kezelése

A 2. pont szerinti Szerzódéses Villamosenergia Mennyiség E52gn2= 4 734 945 kwh, amelyre vonatkozóan
a követkeó mennyiségi határok vonalkomak:

Minimális Villamos Energia Mennyiség (Emv):

A Minimális Viilamos Energia Mennyiség a Vevő által ténylegesen feihasznát mennyiség, melynek
szerződéses idószak alatti legkisebb menrryiségére Vevő az Eladótól történó átvételére váIlal kötelezettséget.
Ertéke a Szerződéses Villamosenergia Mennyiség 10%o-4 azaz

Er,m = 0.7 * Esntz = 3 314 461 kwh.

Amennyiben Vevő nem tudja az Eylp mennyiséget eIforyasáani a Szerzódéses időszak alatt, az Ey11
memyiségnek megfelelő villamos energia mennyisége kifizetendő. Eladó a Szerzödés idótaftama alatt a
számlákban érvényesített Erységárak és havi mennyiségek alapján számítoft súlyozott Egységrárral szímolva
jogosult számliázni az Evnr és a ténylegesen átvett villamosenergia kiilönbségét az Egységár 75 Yo-ával
szÁínitva a Szeíződéses időszaka vonatkozóan benyújtott utolsó havi szímláján.

Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAX):

A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a legnagyobb mennyiség melynek szerzódéses időszak alatti,
a meghatiáxozott es/ségfuakon történö leszállítáSára Eladó kötelezettséget vállal. Énéke a Szerzödéses
Vi|lamosenergia M erlfJyiség l30 o/o-a. azaz



Evex = 1,3 + Esnnz = 6 155 428 kwh.

Amennyiben Vevö szerződéses idószak alatti fogyasáása a Ma..<imális Villamos Energia Mennyiséget
meghaladj4 Vevő a Maximális Villamos Energia Merrnyiség feletti résá megfizeti. Eladó a szerzódés
időtartama alatt a szárnlákban érvényesílett Egységárak és havi mennyiségek alapján sámított súlyozott
1o%o-kal nöVelt Egységáon számolva jogosult súmlázni a szerzódéses idószakra vonatkozóan benyújtott
uíolsó havi Sámláján.

Eladó jogosult jelen pontban meghatározott áron sállítani a villamos energiát attól a % őíáíő1 kezdődően,
amikor az elfogyasáott villamos energia mennyiség e|éri a Maximális VilIamos Energia Mennyiséget.

8.) számláZás. fi zetési feltételek:

Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számláílak a kötelezett Fél részére történó
ben},lljtísával érvény€sítik a je|en Szerződésben meghaüírozott bármely jogcímen járó összegekkel
kapcsolatos jogaikat.

Felek idószakonkénti elsámolásban á{tapodnak meg, az ÁFA tv. 58. § (1) bekezdése alapján. Az elsámolás
és a számlázás havonta történik meg.

A Felek közötti villamosenergia-forgalom elszámolása beépített teljesítmény és közvilágíttási naptir alapj:ín
tórténó elszámolással mérés né|kül történik.

A számlák kiállitása HUF-ban történik.

A számlán az Eladó köteles íehüntetni a számláu:ási idószaka érvényes elsámoló rir meghatározasának
dátumát és a széttnla kiállíásának napján érvényes az MNB által közölt HUF/EUR árfolyamot, mely a
sáml ánás al apjál képezi.

Eladó az elszámolási idószakot követő hónap 15. naptari napjáig bocsátja ki szímláját. A számla fizetési
hatáfideje: a számla kibocsátáSának idóponüától szárnított 15 nap. Amennyiben a fizetési határidó
munkaszüneti napra, iinnepíe, vagl banksziineti napra esik, akkor a teljesítés hatá,íideje a következó banki
munkanap. A szerzódés teljesítésére irányadóak a Kbt. 135. § (l), (5), (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130

§ (l ), (2) bekezdései. Az elosztói eng€délyes által beérkező mérőálrist, illetve a me8adott fog/asztii§i adatok
beérkezését követő 8 napon belül köteles az Eladó a végsámla kibocsátásáta.

Fizetési napnak az a nap számí| amelyen Eladó banksámlájára a számla szerinti összeg maradéktalanul
jóváírrásra kerül. Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot követelni, melynek mértékét a
Ptk. határozza meg.

A számlákat _ feltüntetve íajta a szerzódés azonosítóját - a Vevő nevére kiállíwa (címét feltüntetve), l
példányban a szímlafogadó címre kell bekiildeni. A Vevő a Kbl 27/A. § alapján köteles elfogadni az
elektron ikus szímlát is.

Az Eladó számara a villamos energia díjat a Vevó az Eladó K &H Zrt. által veze1sft t0402l42-49575549-
53551065 sámú számlájár4 átutalással íizeti meg.

Az Eladó a felhasználási h€ly felé havonta l db szímlát jogosult kiállítani, amely ártalmazza az alábbiakat:.
a havi energiadíj ósszegét, ajövedékiadót az AFA-I, a VET 147.§-a alapjan fizetendő pénzeszközök díját, a
VET l3.§ (1) bekezdése szerinti KÁT pénzeszköz díját. a prémium pénzeszközt.

9.) Számla reklamáció:
o A Vevó az Eladő által benyújtott számlákkal kapcso]atban, a számla kézhemételétól számított 1 0
munkanapig írásban (e-mail formájában is) élhet kifogással.



. A szírnlareklamáció inté#se sortín az Eladónak 15 napos határidőn belül érdemben írásban válasa
kell adnia a Vevó részére, Ezen határidó meghosszabbítására a vonatkozó jogszabály alapján van
lehetőség további 15 nappal.

o Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Elosáói Engedélyes i|letékessége az Eladő ftszeről
megállapítasra kerül, az EIadó köteles a kifogást az Elosztói Engedélyesnek ínásban (e-mailben) jelezni,
erről a Vevőt tíjékoáatni,

l0.) Kötbér
. Az E]adó teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbér1 köteles fizetni. A késedelmi kötbéí alapja a
Vevö által az ajánlatok bonüásán nyilvánossá tett fedezet összegéhez igazodik, mértéke: fedezet értének
0,25 o/o-a naponta, maximuma a teljes összegének l0 oá-a.

. Az Eladó éídekkörébe esó ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbéí mértéke a vevó ájtal
az ajánlatok bontásán nyilvánossá tett fedezet összegének 20%-a.

. Ha kötbér kerúl felszámításr4 az terheló levél útján érvényesítendó.

1 1.) A Szerződés megsziinése. felmondasa:
- Jelen Szerzódés megszűnik a határozolt idótartam lejártával. A szerzódés automatikusan megsántnek
tekintendő akkor is, ha egyik Fél ellen jogerős felsz:ímolási eljánist rendeltek el (a jogeróre emelkedés
napjával)

Felek rögzítik, hogy ffiggetlenül a jelen Szerződés megszűnésétől, a Szerződés szerinti pénzfizetési
kötelezettségeiket továbbfa is kötelesek teljesíteni.

- A Szerzódés megszüntetésére rendkívüli felmondással az alábbi esetekben varr lehetóség:

Felmondás az Eladó részéról:
Az Eladó felmondhatja a jelen Szerzódést az alábbi események brármelyikének bekövetkezése
esetén:
(a) A Vevő taggyúlése jogutód nélküli megsánést kimondő határozatol hoz;'
(b) a Vevő súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben a Vevő elmulasáj4 vagy megtagadja

ajelen szerződés értelmében szállítandó vi llamos energia vagy annak eg;r részének átvételét,
illetve a Vevó az Eladő kétszeri írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési
kötelezettségét.

Felmondás a vevő részéröl:
A Vevó fe|mondhatja ajelen Szerzódést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:
(a) az Eladő kózgtlése (taggyíilése) jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(b) az Eladó súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben az Eladó elmulasája a jelen

szerzödés értelmében biztosítandó villamos energia vagl annak egy resze lesállítiisát, és
nem következett be vis maior.

A rendkívüli felmondrás a szerzódést a közlés idópontjától megsziinteti.

12.) Kártéríós

o Aki a szerződés megszegésével a mrásik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség
alól, ha bizonyítja hory a szerzódésszegést ellenőízési körén kívül eső, a szerződéskötés idópontjában
elóre nem látható körülmény okozia és nem volt elviíható, hogy a körúlményt elkerülje vagy a kiirt
elhárítsa.

Vevó városüzemeltetó tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezén Eladő szerződésszegésének
következményei is széles körben éwényesülnek, mely követkemrényekért Eladó köteles helytállni
(különösen a késedelmesen leszállított villamos energia miatti károk, balesetek esetén).



. Amennyiben az Eladó elmulasaja ajelen szerzödés értelmében biaosítandó villamos energia vary
annak egy része lesállítiásá! és nem következett be vis maior, az Eladó köteles a Vevó részére kifizetni
ajelen szerződésben rögzített energiaár, illewe azon magasabb ár közötti különbséget, melyen a Vevó a
szabadpiacon be tudja szeremi az energiát. Ez utóbbi áíat iizletileg ésszerű módon kell megállapítani,
tekintetbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerű járulékos áWiteli költségeket és egyéb,
kereskedelmi szempontból ésszeríi, dokumentált költségeket és kiadrisokat.

. Amennyiben avevó elmulasztja, vagy megtagadja ajelen szerzódés értelmében szá,llítandó villamos
energia átvételét (az átvételi ponton), éS nem következett be vis maio1 a Vevő köteles az Eladónak
kifizetni a jelen szerzódésben lögzített energiaár, il]etve azon alacsonyabb ár közötti különbsége|
melyen az Eladó a szabadpiacon értékesíteni tudja aZ energiát. Ez utóbbi arat iizletileg ésszerú módon
kell megáIapítani, tekintetbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerű járulékos átviteli
költségeket és egyéb, kereskedelmi szempontból ésszerii dokumentált költségeket és kiadásokat.

13.) Vis Maior
o vis maior esemény az elóre nem látlrató esemény, körtilmény vary állapo| amely valamely Fél
ésszerű hatókörén kívül merüi fel, és megakadályozza az adott Felet a jelen szerzódésből fakadó
kötelezettsége vary kötelezettségei teljesítésében. A vis maior események közé tartomak (többek között)
a következók:

a) Azon átviteli hálózatok, metszékek terhelhetöségének müSzaki okokból bekövetkezö, a
rendszerirányítók által megállapított csökkenése és/vagy kimaradrás4 mely a maglar elektromos
hálózatot más ország hálózatával összeköti.

b) A maglar áwiteli hálózat működésében bekövetkeá lényeges fennakadás vagy Kmaradris, melynek
köVetkeztében valame|y fél képtelenné válik a jelen Szerzödésben elóírt esi Vagy löbb
köteleZettségének teljesítéséIe.

c) tílz, áwiz, fiildrengés, ft)ldcsuszamlás, vihar, vil lámcsaprás, járvány, karantén, radioaktív sugrárás,
rekvirálás, lefoglalás vagy rillamosítís, kikötóIq dokkok, csatomák vagy más, a hajózást vagy
navigációt segító vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények leárása bármely helyen vagy egy helyen
belül;

d) hadüzenettel vagy anélkiil folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konflikhrs vagy idegen trámadris,
blokád, forradalom, felkelés, lá"adás, polgári elégedetlenség vagy villongás;

e) országos sztrájk, munkabesziintetés;

. A kétségek elkerülése végett nem minősül vis maiomak a Feleknek a szerzódéses meruryiség
felhasználrá,sá.ra vagi viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagl a pénzeszközök hiánya.

o Ha bármelyik Szprződő Fél (a továbbiakban: ,,É.intett Fél") képtelenné válik ajelen szerződésből
eredó bármely vagy öSszes kötelezettségének teuesílésére vis maior helyzet következtében, akkor ajelen
szerződés továbbra is érvényben marad. Az Erintett Fél a vis maior mértékében és fennállásának
idótartamáía mentesúl e kötelezettségek nemteljesítéséből eredó felelóssége és ezen kötelezettségek
teljesítése alól.

. Egyik Felet sem terheli felelősség, és eáltal nem minósül szerzódésszegésnek a jelen szerzódés
alapján fennálló b:írmely kötelezettség nem teljesítese, amennyiben aá vis maior okozta vagy annak
eredményeként következett be.

. A Felek nem felelnek a Rendszerirányitó hatískörébe tartozó, villamosenelgia-ellátási
szabályzatokban foglalt jogszeni intézkedéseinek végrehajtásából eredó károkért,

. vis maior eseményre adott reakció: Mindkét íél köteles ésszeni eróleszítéseket tenni azért, hogy a
gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belüI megsziintesse azokat az okokat, amelyek késleltetik,
vagy akadályozzek a jelen szerződés értelmében fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésében, és
köteles ésszerű lépésoket tenni a másik félnek okozott károk enyhítéséí€.



l4.) A Felek rögzítik a Kbt. l43.§(3) bekezdése alapján a vevó köteles a szerződést felmondani 30 napos
felmondrási hat íridóvel. ha

a/ az Eladó vonatkozásábarr közvetetten V€y közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

Valamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a Kbí.62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatiiíozott feltétel,
ö) az Eladó közvetetten vagy közv§tlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szefint jogképes szervezetben, ame'ly tekintetében fennál] aKbt. 62, §
(1) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatározott fellétet.

l5.] A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vevó nem fizet, illewe szá,mol el a
szerzödés teljesítésével összefliggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. ó2. § ( I) bekezdés k)pont ka-kb)
alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és meiyek az Eladő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerzódés teljesítésének teues idótartama alatt fu|ajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetóvé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevót haladéktalanul értesíteni.

16.) Vitás üevek rendezése. iránvadó io§
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésból eredó esetleges vitás kérdéseket
tárryaliisos úton rendezik, ennek eredmén),telensége esetén kikötik a nyíregyhrázi székhelyű, hatáskörrel
rendelkezó bíróság kizarólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében elsődlegesen a közbeszerzési eljárás iratai
(beleérwe az Eladő ajánlaá is), mrásodlagosan az Eladő mindenkor hatályos üzletszabályzaía, fiaid a
keteskedelmi szabályzat, az územi szabályz t, az ASZP rendetkezései és eá követöen a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó fiibb jogszabályok az alább|ak: aközbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. töNény (Kbt.), a Polgári törvénykönyYról szőlő 2013. éVi V. törvény (Ptk,), a
vi|larnos energiától szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a 273/200'7, (1X.19.) sz. Korm. rend.
a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr). Felek rögzítik, hogy a Kereskedelmi Szabályzat, az
Üzemi Szabályzat és a mindenkor haLilyos Üzletszab ályzatok, az ÁSZF rendelkezései abban az esetben
inínyadóak, amennyiben nem ellentétesek a Kbt. rendelkezéSével, illetve nem sértik a vevö érdekeit.

l 7.) Bizalmas információk. titoktartrás:
Az Eladó tudomasu] veszi, hogy az á|tala, alkalmazotiai által, illetve alvállalkozói, az általuk megismert, a
Vevó tulajdonát képező izleli információkat, kizátrőlag a Szerződés teljesítése céljából feltétlenúl szükséges
mértékig használjálr fel, azokat harmadik személynek át nem adhatják. EZ a köteleze$ség a SZeíZódés
megszűnését követóen is idókorlát nélkül fennáll.

. A titoktartásra vonatkozó szabályok betariását a vállalkozás teljes folyamatában és azt követöen -
idókorlátozís nélkü| - jogosult a Vevő ellenőrizni.
. Az Eladó kötelezi magát arr4 hogy a szerzódés megszűnésével egy idöben vevő kérésére visszaadja
a Vevónek a részére juttatott írásbeli információkat, az azokól készített miisolatokkal együtt.

. A jelen pontban írtak nem vonatkoznak az olyan információkr4 amelyek nyilvánosak.

l 8. ) Kaps§olattartójz§!!ély§k

Az Eladó részéról:
Név: JóZsa Anett
Cím: l081 Budapest, II. János Pál pápatér 20.
Telefon: +36 20 17 45-9202
e-mail:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu
.jozsa.anett@mvm.hu

a vevó részéról:
Név: Kiss Csaba Tibor
Cím: 4400 Nyíreryház4 Tüzér u.2-4.
Te|efon:30/402-6237
e-mai1: csaba.kiss@nyirvv.hu
e-számlákat befogadó e-mail cím:
szamla@nyirw.hu
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l 9.) Általános rendelkezések
. A jelen szerzódés csak a mindkét Fél által aláírt íriásbeli okirattal a kbt. 14l. § -ban meghatáíozott
íeltételekkel módosíiható.

o A Felek csak olyan mértékben jogosu|tak szerződéses jogviszonyokat létesíteni mrás személyekkel,
amennyiben azok nem akadályozzák ajelen Szerzódés szerinti kötelezettségeik teljesítését.

o A Felek ajelen szerzódést rendes felmondással nem sziintethetik meg.

o Felek rögzítilq hogy a VET 6l. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeket mindkét Fél teljesítette
az elóírt hataridőn belül.

Jelen szerzódést Felek elolvasas és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatuktal mindenben
megegyezőt jóváharyólag ínák alá.
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1.3z. m€lléklét
Fogya§ztfui helyek liBtá|a 02, rész

Fogyagtósi hély mcgnev.zése
12 h{li lwb Nlérós úódj'i

(PoD típus)
H}tKE névl€8fs

l
Móricz z§ignoí,| Megy€iós várD§i

{{00. litír.gvhÁ2!. szibídsáp taí 2.3z. 27]2ló5 ]000l1.15t.lJ l]ó 8{6 nUmol30Fl l_U_MZ§KONYvTAR-NYHAzÁ
^!lR

2023-1231.
Móricz Zsignond Mes/ei é§ Váíosi Kónyvtár
órdkösfóldi FiókkótlíTóí 4400, Nvlr€svháza. Faz€lal J. tá 9/a,sz, ?132167 4000845447 0l4 HU000 l ]0l I _s000000000000000399ó7 sLP 2023_12_3r.

]
Móricz zsipnond Me8yeié§ Vá.osi Kóltyvlál
Vé.s* Uti riótkótv\r,jí 4400, N].negrüáú.. Véc§et úi, ]5 sz 2712l68 4000845448 l3 259 HU000 l 30_ ] l _s0000000000000003 963] sLP 2023,12,3l,

váci i\'lihálv Kulturális KözDont
4400. Nylr.g/haza, sr.b.d§lg té.9.g (a.ít té*

2732l7o 4000E4545:l !0 Htlíl001]0F l l _U_v^Ct M-MtJv_KPoNT
^MR

2023 l2 ] l,

yáci Miná|y Kulturáli! KüzDont
4il00. Nyir.§ házs, Sabrdsógtó.9,§z (üremi
nérő) 2aa477I] l000E.l5.156 l9l ]09 HU000l30FI r_uvAcl_M-MUv_KPoNT2-

^tlR
2023 l2,3l_

s Ki!7Dotrt Kólvökvár 4400, NYkegvháza, Dózsa cy- 25,sz, 21321,1, 400084r,l90 4|8 l ítj000 l 30_ ] ls000000000000000396ó l sLP 2023_12.3l.
Váo Mihály Küllurális xórponl Kólyókvár 4400, NYiíe8há"j_ Dózl8 cv.25,sz, 2,132113 40008455]5 1317 HU000l30_1I_ sl-P 2023 12 31.

8 váciMihályKullurálisKózpolí Kólyökvá' 4400. NYjrclyhá2a. Dóz§a G!,25.sz 2,132172 40008455ló l0 l t U000 l 30_ 1 l-s0000000000000 l 59095 l sLP 2023,l2,] ]

Váci lv{ihály Ku]türális Kózpont PálGyrla
4400 N\ke!'vhizl. VaY 

^ 
kú,L8,sZ 2,132.L15 400084ó9l3 l0 H l j000 l ]10_ I l _s0000000000000004008 l sl,P 2023.1] ]l

I0
v&i Müóly Kuhjfális Ko4ottt Ny'fe§/Mzi

4400, NYkegvházfl, selvem u L2 sz 2132116 .1000845520 8 565 Hl j000l ]]0- l l _s0000oo0o00o00o039662 sI-P 2023 12 3l
váci Mihály Kullurális Kózponl Alvé8sj
Mi,v€lödési H& 4400, Nvlresvháze Hon!& u,4|.3z 2,132l7,1 4000645545 2.í{ l HU000l ]0-1 1-s000oo00o0000000399ó8 SLP 2023-12-31

váci Miljály Kukutális Központ Jó§aváro§i
4400, Ny|rc§házl. Uígalií sétány 3],§Z, 2132l79 400084557ó 959 llU000l ]0- ] l -s00000000000000039ú]4 StP 2023 |2-3l.

váci Mihály Kulnlúlis KóZponr Kertui{osi
Kozó§é,li Há2 4400, NvlleNházá. Práuá ü 7 sz 2]32l80 4000845583 l l16 HU000 l 30- 1 l "s00000000000000040080 sl,P 2023.12.31.

l4
váci MiMly Kuhüális Közpod városntájoli
Múvelódési Ház 4400 NYkcl.vháza. vá.osmaioí u 5 sz, ]73] l8l 400084JJ87 2 42l I,1U000 1 ]0_ l l ,s00000000000000039ó35 sLP 2023-12-3l.

l5
váci Müály Küttuíáli§ Kózpon váíosíBjo.i

4400 NúreMázr. V]áíostnaior u 3,sz, 2732lE2 400084ó9l4 2 l35 lruoool ]0- l l -s00000000000000039ó l ? 5l-P 2023l2-3l

16

váci Mihólv Kohríáli§ Közpolt Borbányai
Múvelódési Ház 4400, Nylregyházl, Margaí€ltá u. 50.sz, 21311a3 .1000E4559ó 2 s28 HU000 l 30- l l _s000000000000000396ó0 sLP 2023_12_3l

váci Nlihály Kultrrális Közponl Mnidabokoíi
4400. Nlllewhá2á. Jese !e utca l9,§z 21321a1 40008469]5 l lU000 l 30_ 1 l _s000000000000000j9883 SLP 2023,12 ]].

váci Miháv Kulluráli§ Közpotrt v.jdibokori
Mív€tődési Ház .1400, NYile*!háza. csendcs u 20 §z 27]2l85 40008469ló 21 HU000 t 30_ 1 i -s0000000000000003988ó sl.P 202] l2 3l,

l9
vóci Mihály Kulturáli§ Kó4o Butykai
Közös§éli Ház é§ Sz{badidö KözDoni .1216. N!kes,há2á_l]úl\,k^ Bo,\ó ktván u l sz, )732la6 4000846920 1 087 HU0o0 l 30_ l l -500000000000000039ó6ó 5LP 2023.123l

20

váci Mihály Kuturáli§ Kózpont Nagyszá]lá§i
kózóssési ttáz 4400, Nylíeg}íÁza, Na§szállás 

^mtó 
u,4,sz, 2132l81 ,í000ll46924 l 654 HL.000 l ]0- l l _s0000000000000 ] 5]9019 sLP 2023 12.31

2l
N}l.eElhózi§lociális condoási Közponl
(}t!ádiasEIhelvc2ést\vúitó ldósekollhon. {400, Nvíre5-házt. Paoiria u. 29-J5&. 2132la9 000] l58óóó 91 6tl0 í{UfilolJOFl l-U_NYRv9NPK-NYH-PG29 A|llR 202J.l2.jl.

j
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1.az, melléklet
Fogyasztási helyék listája 02, rész

l'ogyagtísi bely m€ne!€rés.
}térés lnódjá
(PoD típú§)

éívanyes§égi id€ie
H[,ll(E íéYlc8€§

22

NylíeryháZi s?rciÁlis Gondoási Körpo
városm or úti teleDh€lv 4400 Ntircgyháza, városnraior ll. 2 sz, 213219'.J 4000845ó32 ll889 HL]0001]0 l l_s0000000000000(,0j9610 st-P 202] l2 ]l.

23

Nyl€§/hrzi szociális Gondozili Közponl
vÁró§máior úti te!€Dhelv 4400 Nvlreg} háza, VaroJnaioru 2/a.§2, 273219l 4000845ó]7 5l7 HU000l3G,l l_s0000000o000000039ól2 sLP 2023.12,3l,

24 oáas Napköáolthon 4400 NvkcNháa. Óz u, ]4 sz, 2?]2l9] 4000845676 l2 303 l 1Ll000 l 30, ] 1 _s000000000000000]9ó0 sLP 2023.12.3l

25

Nykegr-há:.i szociáÁ oondoz8i Kózpont
családitt§ IjIlre\,czé§t NYú|ló ldősck otlhol1tr 4400 NyllcEvhia. Rozsnv.l u,l] §l 2132l93 4000i|45ó9J 2 053 r{U000 l 30-1 l -s{J00000000000000j975ó SLP 2023.12,3l.

26

Nylí€gltázi szo.iáis Gondozrsi Közpoít
cs&ládid Elhelv€zést Nvúitó ldösek otliona 4400, Nyi.eAlház . Rorst'yai u 8 §z 2-132l94 400084Jó9ó l0 HU00o| 30- 1 l _s0o0o00m00000l590952 sLP 2023,12.31-

21

NyIr€$/tá' Szociáis 6ondoási Központ
caaládia Elheh€ésl Nviitó ldósek Otlhona 4400. NYiíegyházá, Rozsnyai u, 8,sz, 213?195 4000815ó98 3 850 HU000 ] 30_ 1 l -s00000000000000039752 si-P 2023.)2.3l_

28

Nyi.egylüü Szo(iáis Gondozá§i Kó7poDt
c§aládias !llleh.zést Ntlilö ldösck otúooa 4400 NylreAlbáza, Ro^ yá u. 8 §z, 2132l97 100084570] 2 093 lll]000 l ]0_ l l _S0000000000000 l l3 l655 sLP 202],l2 3l,

29
Nyile$/hlizi s/ocjáis Gondozási Központ
c§aládias E]lrelY€ZósI Nyílitó Idósek otihol|a 4400 Nvhe!!há7r. Ro7§'vaiu 8.sz. 2732196 l1) HU000 l ]0- l l _s0000000000000 l 59095] sl-P ]02] l] ]l

30

Nyííes/hda c,y€ímekjóléli Alapelláási
lnténéív 5 számú Ózike BólcsődÉ 4400 Nvircs,há2á VécsN köz 3l sz ]7]]l98 .100084570ó 4 8{0 HI Jooo l ]0-1 l -sm00ü}0000o0o00395 SLP 202312.3l

:]l

N},iíe$/há' Gyerm€kjóléti Alap€llátá§i
h]téménv 6, 9ámú Nao§urár Bólcstjde

4400, Nyíre§/háza, Dáiaü.].§z, (llu§á tá 5,§z,

§,ffil e 9eiidéseí) 2732l99 40008457|7 l96 l] l J000 l ]]0_1 | ,s0000000000ml)00]]9789 sLP 202],l2,]1

]2
Nyire8yházi Gyenncldóléli ÁlapellátáSi
I érnálv 7,sziúnli Hóürá! Bólc§óde 4400. NyireÉrnázn, Malom ütca 5,sz, 273220a 4000845?75 20 l54 Hl1000l30 ll,s000000000000000]99óó sl.P 2023 l2,31.

33

Nyires/hitz cyemlekjóléli Alapellálísi
hnézmény 8 szimü Netllcics Bdlc§óde 4400 NYllegyháza, sarka tYú l ]0_]6.sz 213z2o,| 4000845?7ó 22 58l LItjo00 l ]0_ l l _s00000000000000040088 SLP 1023.12-3l-

]4 ]Vcntál l Iiqté!éS KözpoDt 4400 Nlhcdhóze sa*dllvú !.30.]6 sz 2132202 4000845777 9,73 l l LOm l ]0_ l I -s00000000000l]0001008ú SLP 2023.1z.3l.

]5
Nyi.€gyhíai G}€rmekióleti AlT€llátósi
htéZnénv g,szírnú Micijnhcko Bölcsóde 4400, Nyke§házfl. stadion U, 8/a.sz, 27]2:03 .l0008.1578l l095ó llL]000l ]0,I l-s00000000000000039850 st.P 2021.12,3l

:]ó

Nyire€rhárj cíJ€mekjójéli Alapcllálási
hltézmélv l0,sz.lnú Kalica Bólcsóde 4400. N}ireB/háza, Tók€ n. l.v, 2732204 .1000lj.ló93 ] l0 %l HLj000l30_1 l-s00000000o000000j9J93 sLP 2023,]2 31,

37

N}ire§,házi cy€lmekjóléti Alapellátási
lítéZíáv lo,sánú Krticá Bólcsóde 4401 N\,lí€§hí23. Tők€ u, l 9. 2132205 400084ó932 l0 HU000 ] 30_ 1 l _s0000000000000 l 590954 SLP 2023.12 31,

38

Nylre9-1rázi Gyennek]óléti 
^lap.llátísihrtéD]éIv l2,§2á!nú t]alraház Böl(söde 4400 NvlreNh&z. Kíúdvc\ula tca 30 §z, 2132206 .10008469]3 ]2 5ó8 l] { 1000 1 ]0- l l _S00l]000000000000397 5 l sl-P 2023 12 3l

,]9

N},ííe§/házi cyefi n€kjóléli Alap€tláni§i
Intéanály 14,számú BóbitaBölc§óde 4400 NvheNháza Tas ! l"3 3z. 2132207 ;1000845782 ó]0 HU000 L 30_ ] l .s000000000000000]9787 sLP 2023 l2 ] l, l2,ó5

40

N)ireg],llá..i Gymnekjóléll A]apcllólási
|ntéanény ló,sámú Ap.araialla Bó|csöd€ 4400, NvtíeA\,ll{?r. Fazetás J, lér l 3.sz. 21322.oa 4000845783 !6 0ó4 HUOml30_| l_s000m0o00o0o00039757 sLP 2023,12 3I-

]l
Nyiíes/názi szociális Gondozá§i Kózponl 1 sz,
Idósek klübia 4,100, Nylr€pr/háza, vécscy köz 2 sz, 21322|0 ,l0008.15787 ]8 398 Ht]000l30 ll-s000000000000000]9598 s1,1 2023.|231

.1]
N]lrelyházi S zociális Condoási Központ 3 sz

1400. NyíaE_vhá2i. Uiglál sáály 27 §z 21322ll 4000845792 1 ó89 HL000 l .] 0_ l l _s000000000000000]9595 sLP 2023 l2 ]l,
Nfr€§/háa s,ociális condoási Központ 4.sz
Házigondoái körzet 4100 NyltcgYháZt, Vécscy úl l5 sz 1?3ór180 ,l000815809 l 3ó6 HU000 l ]0- l l _s00000000000000039ó00 SLP 2023 l2 ]l,
N}ú.ryhú?i szociális coMoási Közponl 2.sZ
]dó§€kKlubia 4400. Nyíregyháa. Fó u 3.§z. 2732214 4000E458l0 2 502 HU000 l ]0-1 l -s000000o00000000]949 SLP 2023 l2,31,

45
N},irc!vhá' Szoclális condoás' I\özpont
lyirslóló§l ldösek Klubiá 44]]2 Nvire4háu. Kollélium u,5 E.sz 21122l5 ,l0o0845E l2 J l:l HU00o l ]0, l | _S0000(m000o000{039?ó7 SLP 2023-|2-3l-

16
Nylregyházi Szociáljs Go,dozbi Kózponi
Nviísólösi Idóseli klubia 44]2, Ny'íe5/h.ár2a. Kollé8iurn u 58.sz, 173)216 40008,158l3 224 Hl]000 l 30_ 1 l -S0000000000000l 59095 5 sLP 2023 l2 3l,
Ny]íeg],házi Srcciális co dozási Közponl ].sz,
Idihek úii 4400, Nvi.elYhdzö. Csalóköz ll _ l3,s2 213)21,1 ,10008458l7 ] 0_19 HU000 l ]]0, l l _s00000000000000039855 2023 l2,3l
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48
Nylrcgházi c$lád.6 oemek]oléti Kózponl
Eszali tel€phcly 4400 Nüíecvlniza. Ta§ u 2sz, 2732220 4000845820 182 ll U000 l 30J i ,s000000000000000399ó4 sl-P 2023,12.3l-

Nylreryházi csalái.t-és C}€mlekjóléli Központ
.1,100 Nlireevlrára vacscv ú1 15.s2. 1736476 ,1000845824 4 4l7 t{L]000 l l(],l l _s000000000000000]]959() SLP 1023.123l

50
Búzrszem N},l|8,úi ovod. Afinyköíte

4400 Nür.abó"! Körl€ u. 4l.sz, 21f2223 400084562ó l0 346 HU000l30"l l_s0000m0000m0003979? sLP 2023.12 3l

j]
Bltzn§zen Nyugad óvoda Ara.ykóíte
TagintunénY d(o.yha} 4400 NlntNház Köíle ,l],sz, 2132211 .l000845E3] 6 293 1.1l ]'000 t 30_ 1 1-s000000000000000400 ] 5 sLP 202].l2.] l

52 Büzaszem NYugali ovoda NvíreNbázá Rúz 7_u §/ 27 4000845835 29o HU0o0 | 30- | t -s0000o00000000003972? sLP 2023-12 3l,

53 G].rmekek }lÁzs Déli Óroda 4400, NyIreqyhár!, Ker6zt u.8.§u, 2132272 4000645837 14 El3 HU000l30F1l_U-ovoDA-NryHAzA-Kf, RE§Z AMR 202] l2..] l,

J1 ú Há.zj Del, ó"odn(Konyi.) 4400, NYir€gyháza. Keí€sá tL 8 sz, 273222l .{000846935 3 617 l lU000 l ]0_ 1 l _S000000000000000]9985 Sl-P 202] ]2 3l,

j5
Iündérkert K€l€ti Óvoda Kikelta

a400. Nvíf€svhórá. Iazckís J, tér 25.§z. 27322.2,1 .10008458J9 20 504 Ht]00olJOí| l_U KlKl]LET-oV()DÁ-NY1l_-
^\lR

202] 12 3l

só
oyüm€r€k Há2! Ni ovodá Butykstel€pi 4246, Nyircs,ház. Butykatel€p Bajcsy-Z§ilinsá]

2732229 4000845844 ffi1 HU000l30,1 l,s0o0000000000o0o39806 SLP 2023.|2-3l 5

5? ieit Kcleliovoda l.igeti l'uintéznró y ,10() Nvirc8,hli7. Liszi F, u ]2-]4 Sz 2132230 400084ó947 l5 983 HU000 l ]0_ 1 l ,S000000000000000]9799 SLP 2023,12,3l

5{i

E§áerláíc É§z,*i óvoda Honol!áí
,1400. Nviíeaháa Felen. lJt l ,§z 271223l 400084695l 2 ó08 }luo00| 30_ 1 t _s00000000000000039780 srP 2023,12 3l

59

Eiaerlánc Északi Óvoda Homohár
4400 N!irc4há7, Ferenc kit l.sz. 2132232 400011469ól 2 364 l lt]000 1 ]0-] ] -s0000000000000ocl]97?9 sLP 2an-12-3|

ó0

F§?rdlán. Eszaki ovoda Húnokvár
4400 Nyi.egyháza. Fcr€ c kít,l,sz, 2732233 400084ó974 l 802 HU000 l 30- t 1 _s000000000000000]978] sLP 7023 12.3l -

6l
Tíiudélkst keleli ovoda
Marqaréi.Tryintáuíény 4400, Nüíegyháji4 Fazeka§ J, téí l 4,sz 2132234 40008458,t5 6 055 l]L]000l30 1 I,§000000000000000400 ] 4 SlP 2027 113l l].]

62

T0ndéíke.i Keleti Óvodn Nel€l€jcs
455l Nvire8háa. Deák F, u.2 sZ 2732235 40008458,17 0 ó]ó HU 000 l :]0_ l l -§000000000000000]9?24 §I-P 2023,12,3l l 1.2

63 m Keleli ovoda É]d l-lcai TeleDh.lv 455 l . Nvae6,háa. Elel u(ca ]0 sz 273223í 4000846978 3 489 HU000 l 30_ 1 ] -s000000000000000]9728 SLP 2023,t:,]],

ó4 Fr7leílá . [Vakiovoda 4400 NYirel"vháa. T §{ 1-3,sz 2732231 40008458,18 5 544 HU000 l 30_ 1 ] ,s00000000000000039785 SLP 202] l2,3l l5.4

EsaetlancBáti óvodr o€ím.kmo§oly
4400, Nviregyhá4, ltcikóz l] sz. 2732238 4000845E77 ] 256 HU000l30_1l_s0000000o0000000397E4 sLP ?023.12,]l, 5,5

66
Búzlszetn Nyugali ovods cy€rm€kk€ít

4400. N\iíe!vhá7r_ Tók€ tl, 3,sz, 2132239 4000{l45878 b4) l { U000 ] 30 ] l _500000000000000039584 sl l, 2023,12.3l.

B(rasz€n Ny gati ovoda Vfuosnajon
,1400. NvíttNház2 vál'cnaioí u. I sz 2132240 ,1000845880 9 L88 HU000 l ]0- ] l _s00000000000000039585 §LP 2023l2-3l

oycrmek€k HáZ Déli o!od, Rozsrábokoíl
4400. NyiíesYháza. Rozsí&bokoí 17 9, 273224| 401)08l589] 2 946 Hl t0o0I ]](L l l -s0o0m0000ü)0o0o39800 sLP 202] l2 3l

E§,lafláncÉ]§zdkiÓvodacYó! j}-s,Bm
,1400, N\iícll\háza. Kíildv Glda ü 27 s2 273)242 4000lJ4589lJ 5 097 ]lU000 l 30,] 1 _s0000000000000003979ó sLP 202.] 12 ] l ó.5

70

E§zt€ílfu c Esz{b ovodá Gyaltlgysz€m
Talrntéznény(KonYha) 4400 N!i|e!,VháZa. K.üdv Gvüla u 27 Sz 2732243 4000845899 l jl9 H{ j000 l 30,l ] _s000000000000000J9795 SLP 2023 113l.

Éüerlan Északi Óvoda kerckerdo
Taídfuéanény (Kolyha) 1400, Nüreryháza só§lói U, 3 l ,sz 213224,1 .1000845904 12112 HU000 l 30_ 1 1 _s0000000000000004007 8 sLP 2023 ]2 3l

72

Esztcflánc É§znkj ovoda Nap§u8áJ
Tá!iniéználv 4400 NYac§-háZa. sladion ú 3]/Asz 2132245 4000E45905 12ló5 H L 000 l ,]0_ l l ,S000000000000000]9802 SLP 2023,12-3l

1l
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Esaeílánc Eszaki ovoda csitla8sz€m

l'aAifltézméDy :l4]] NyncAyháZ\ Kolligiun út 5ó,sz 2,131246 4000846979 4 5ll i lt J000 l ]0- L l _s000000000000000400 l ó 2023.12 3!

,11
Esae,nánc Észjki övodá Nyitnikék 448l , N}.trcgyhá"r-sóstó€§/. Jáanin u, lo,sz,

273224,| 40008459]2 ó ó3] HU000l30-1l_s00000000000o0o039730 sLP 2023-12.3l. l0

15

gsaáancTEat i óvodu Átto-a. urmi 44El, NyIreeyháza-sfutófiirdó, Poslau2.sz. ( AllonÉs
273224a 4000845932 2 l95 l llJ000 l 30_ 1 I _s00000000000000039805 sll) 2023 l2,3l, 2.5

16
ls;eltanóE,a *i Ó,oaa Áttonas rrr"oi 44El, Nyk §/háza"sóstóíiirdö, Posla u.2.§z. ( Allomás

2,732249 4000845933 l0 H l ]000 l 30- 1 l,s0000000000000 l 59095 7 sl.P ?023,12 3l,

7,|

Gy€rmekck Háa Délioloda Bóbila
4400 NrilelYlráza. véc§e! köz 4,6,sz, 2732150 4000845958 3 39ó HU000 l 30_ l l_s000000000000000] 9587 sl-P 2023 12 ] l,

7a
Gy.rmekek Hára Déü ovodr M.nóvór
TaAintéanénv 4405, NlkcAYházfl , 

-liinde 
u, 2,ts,sz, 273225L 40008459ó0 2 4ll |,lU000l 30- 1 l _s000o0000000o00039804 sl-P 2023,12 3l

79
Gycmekek Házá Déü ovoda Ken!árosi
csicsersó Taginlé7mény 4400, NYiíegvháza. Dúgonics u. ló,§z, 2132252 40008459ó7 l0 ó2l |,l U00o l 30-1 | -s000000000000000 l84 74 sLP 2023,12,]l,

80
Gyermekek Háza Déli ovoda Kel(váTosi

csics!ó Tasintézmély koíyha fónéíó 4400 Nvir€4l iza. Dusonic§ u ló,sz, 2732253 40008459?] l 63l H U000 l 30_ 1 ] _s00000000000000039865 sLP 2023 l2,3l,

8l
cyen ekek }{&a Déli ovoda Kassa Utcai

4400 NvireNhá"j. Kassa ltca 25 §z 2912158 4000{i45972 412 !ll]rJ00] 30 l 1_S0000000000000lll50539 Sl-P 2023,12,] l, ].85

82

c,y*et et ltza oet Óvoaa ra*sinu
44]] Nylíc§házl. 1loss7úhátiutca 59,sz 2132255 4000845982 lt6 Hl J000 l ]0_ l i _s000000000000000]j97] 4 sLP 2023.121l 6,27

8]
Gyeínek€k Éá2, Déli óloda Kin §k€íe§ó

Ta!.intéínény (Kony@) 4400, Nylr§syháza, Árpád , 52-58,sz, 2732256 4000845983 I 290 HIJ00ol30_1l_s000o00o mm,Om]959l sLP 2023 l2,]l

8,1

Gy€nú€tek E za Déli ovodA Kincsk€resó
4400- Ny|reF}házr, Árpád u, 52,56,sz. 2732259 40008,]ó980 5l5] tl U000 ] 30,l 1-s00000000000000039592 sLP 2023,12,]l.

85

l'iindérkort k€lcti ovoda
szá"JzorszéDTa ginléZnúr} 4405 N.l1rcg\,1rli2a. KállóiLL l09/^ §z 213226a 4000846275 7 875 11L]000 l ] 0_ 1 l -s000000000000000400 1 ] sLP 2023-12-]1, l0

ií6itr*en-aer*enreteióvoda

százszorszépTagintémény(Konyhafóméíó) 4400 Nvlrewbáza. Kálóiu lo9/A.sz, 213226l 4000846276 l 685 } lt]000 l .] 0- l l _s000000000000000395 8(, slP 2023,12 ]l,

t]7

Búza§an Nyü€ali Övoda Beíczúr Téíi
4400 Nvireúháa. B€nczúr lér 20,32. 2732262 4000E46277 3 ?80 H l 1000 l ]0,1 l _s000000000000000 l 8,18 2 SLP 2023-|2 3l

li8 :en re]*iÓvoda xonyha leNháza. Keí kóz ló.sz 213 9 826 000l]0-L l SI-P 023 2 ]l,
lt9 ,eí Kcl€l 4400, Nvlrelyház& Kqt kóz t6.sz 2732261 1152o 000130 ll sLP 2023 2-3l-

|€í K€l€ti ovod. szolgálati laká§ 4400, Nlkegvháza. Kqt köz 8,sz, 213 ,100 l 024 00l]0_ L l sLP 20)3 2,]l

9l 4400, Nvkegyháza. Keí kóz 8 sz, 2732.266 400 2 009 00l30_] l sLP ]023 2-3l.

92 tiindlrken Kel€ü ovoda í*onyha ióméló) 4400, NliíesYháza. Ked kóz 8 sz, 2726908 .100 5 71l 0o0l30-1I - sLP 2023 2 ]L

9]
TuMérkeít Keleti Övoda orgonasíp

44G! NYlreqvházr. czuczoí G€rqclv úlca 2. sz 2919799 .l000846292 8191 HU000 l 30_ ] l _s0000000000000 l 7069,74 sLP 2023. t2,3l

94
Gyümekek Ház' Déli ovoda virág Uicli

4400 Nyh€gybáza, Víá! u, ó7,s2, 2,732261 400084ó29ó 12 469 HUo00 l 30_ l l -s000000000000000]9803 sLP 2023,12,3l,

Gyeíílck.k Hár. Déli ovoda Pit],?a€
4400 Nvlrc§háza.vécscv köz 29 §z 2,73226a 4000846296 9 529 HU000 l :]0, l l -s000000000000í]00]95 89 sLP 2023,|2.3l.

Nlíe$/házi Móí. F€r€nc Állalárcs l§Iola
Petófi sándorT!8iniéfiúnye (ovodaként

nlűkódik ] 4405 Nvir€4házj. (állói l09 §z, 2132096 400084ó305 2 038 lJI ]000 l ]]0_ 1 l _s000000000000000400 I 9 §LP 2023 ]2,3l,

N},lles/hózi Móí. F€íeoc Altaláms tskola

Petófi sándoí lagintéanény€ (Óvodáként
4405 NvííeNházá. Kállöi tr, l 09 sz 2132091 400084ó309 2 ó5l lll]000l30 l l "s000000000000000400 l 8 slP 202] 12,]l

]
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98
Bem Józsel Általános I§kola Hemnm onó
Tacintézméttv KotNha 455 ] N!ií*J háza_Oíos, lró n, 60 sz, 2132099 4000846.] l0 3 372 lll]000 l 30_ l l ,s00000000000000039708 sLP 2023.12,.]l

ÁílnyJáno§ Ginnáziüm é§ Ál.|üno§ lskola,
Diókotthon t§ Gyerú.t(.l Átn.íeti otthona
zelk Zolaan Angol é Ném.i Kéalanny.lvú
'I'rsintézménv Konvha 4400. NvíresvhÁ?r. Krúdv Gv. u.29.sr_ 273z1o2 {00084ú3t 8 ll ]ó1 HU000lJOFl l,tl,Ztil,K,ZAl,TlsK KoNYH ÁMR 2023 12 3l.

l00
Mória Z§igúond Altaláno§ lskola váci Mihály

4400 Nvií.slrá72 lvlandahokon ,it 23,/A sz 2732l1,7 4000846999 HU00o l 30_1 l _s0o000o0000o000039889 sl_P 2023.1231

l0l MóíicZ Zsilrnond Áftakno§ Iskol& Konyha
4400, Nylr€gyházfl, Virág u,65,sz,(az E.on

nyilvánt sze.inl TomDa M,u. l4.sz ) 2732l20 400084ó326 13 ]]9i) HU000l 30,1 l _S00000000000000039709 sLP 1023l2.3l,

l02

váci Mihály Kuh íÉlis Közpo K-igtelekisólói
Mliv€tödé§i Ház (voll Pelófi sáldoí Allllános

4405, Nylr€g},háza, Ko§zoni utc8 l0 §z. 2a54394 400084ó]30 Hl l00o t ]to_ 1 l ,s00000000000000039E9ó sLP 2023-12,3l.

l0:]

Nylre8yhózi szn}képzési centnxn wes§eláryi
Mitlós suk8imnáziun., szltkól9i§kolája á

4555. Levelek. Tóoarl l25 sz, 27:]2l]9 4000846J35 45,1 HU000 l30_ 1 l -s00o000000o000003997 | slP 2023 l2 3l

l04

NyIresibázi szátképzési centrun Inczédy

oyorg/ szakgimnáziuíb, §ukkózépiskolája es
4400. N!ire6,Irá/a Álok u 53,sr, 2?]2l:]0 .t00084ó]39 ól5 HU000l30_1l_s000000000000o00]9ól5 sLP 2023.12-3l-

I05
zrinyi llon! Gimdáziun aJ Kollégiült
íKonvh, fónéó} 4400, Nviít4,hár!. szé.henYi u.29-J7&. 2732lja {0008t700l 41 389 HU000lJlrr l_U_ZRINYI,G_KoNYHA-Nltl A]!lB 2023-12.31-

l0ó
KózintémréDy€ket Múkódlető Kózpoít
íKözlM]

4400. NyhóZa. or§zágzá§rló tű ] -2 (szárnlán

or7-á9-á9ló tér 3 s7 l 2689]50 4000l]4ó343 20 l00 HU000l 30,] ] ,s0000000000000003 5582 sLP 2023-12 31-

óSa A drós Múlct r - ró reíó N! ííc§,háZs. B.llczúr tér ] l §z, \' ]1 9l2 1ó 85] :ll_ 2023_12_3l.

ósa Arl
ó§aAnl

Láza. Boíczír n
háza. Bcnczúí i

NY

í2],§z,
iy,lél2l,sz

2ó930] l 357 l0 2023.12 3l.
2ó9]0l0 ] ól 50141 2023-12,31-

É§ Múrcum - v lér 2l,$u, 28?4089 ] 65] "18
2023,12 3l,

NyIregyMz.. B€nczúí 6y, t& 2 l ,§z, )84125 10 1 a91 69 2023,l2,3l.

l12
Jó§a Andrá§ Múz€ün Kállay Gyújtemény

4400 NYheqYháza. Sz€LhenYiülctt l IL'7 §Z, ]742955 400084ó]80 l 5ó5 HU000l 30_1 l_s0000000000000l l930l0 sLP 2023.1z.3l.

I13 'ó§a 
Aídíás MúzeUú Kálhy q^ljtenély

,1400 N!iíc$,há"a. S7éOhcnlilllctl l,lí/7 sl, l742959 4000846]85 22 HU000l 30- 1 l -so0000o00oo0o0l l930 l ! sLP 2023,l2.3l.

1.1 Jóss Aíd.á§ Múzeum - Kál|ry Kúrja a400. Ny|reg},háta, Besónvei tér 15.!z. 19I)775a ,l00 17 245 HU000l30Fl l-U_vK-VUZNYH_BsNY-Tl§ AMR
5 Jósi Andrá§ ülú^un - Múz.untalu tliljt N} líeqvházá-só§aóft.dő, '|'ólry6 u. t.ú ,ó9]0l2 J00olJ{64 2| 0]l HU000lf,{lFl l-tl-NYlR\ry_NYH-Tol,GYE-l ,\MR

l6 ,1ósa.\ndús N{územ rak!á, 4,100. NYircgYház.. Keí€s'.t u,4.§2. 2ll74088 40008464]3 HU000 l30_1 l.s0000000000000l l8i4]5 §IP

Közinté2méDyck mindlhszesen: l 25E 5:1,1
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