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Adásvételi szerződés

Amely létrejött eg}.részről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (Cim:5666 Medgyesegyháza, Kossuth

tér 1.;Adószám:15 725211-2-04; Banksámlaszám: 1I733137 -15344083), mint Eladó, valamint

Hrabovszki és Fia Kft. (Cím: 5ó00 Békéscsaba, Berzsenyi u.67.; Adószám: 13740823,2-04; Banksámlaszám:

109 l 800 1 -00000164-00420007), mint Vevő között a következó feltételekkel:

1) A szerzódés eladója kijelenti, hogy Ó maga is a piac aktív résztvevője, termel, elad és vesz árut, ÍgY

alapvetően lehetós ége van a szetződés szerzódésszerű teljesítésére. Vevó megvásarolja az Eladó tulajdonát

képezó valamint igény_ és tehermentes, az alábbiakban megjelölt mennyiségű és minőségű 2014 évi

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

termésű magyar terményt.
Áru megnevezése: YTSZ: 1001; BÚZA
Mennyiség:
Ar:

8,908.- tonna
40.000,- Ft/tonna, az Ápe w. 142-es § alapján az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett.

l0)

l1)

12)

13)

Minőség: Jelen adásvétel táígyőt képező termény minősége a MSz szerint, valaminJ a nem

részletezétt egyéb paraméterek tekintetében is a szabványban és vonatkoó EU rendeletekben elólrtak a

meghatározóak AzB|adó garantálja, hogy az áru Magyarországon engedélyezett, nem génmaniprrlált fajtákból

sz{rmazik. Az Eladó váilalja, hogy a Vevó kérésére a vetómag műbizonylatot, termelői nyilatkozatot (mely

bizonyída, hogy az áru fémzároli vetőmagból származik, egészséges, nem génmanipulált) be tudja mulatni. A
termény mentós káros anyagoktól, élő kártevóktől, penésztől, nem dohos, illetve nincsen egyéb, a magoka nem

jellemzó szaga.

Átvétel hetye: Medgyesegyháza, Oravecz Tamás telephelye
Áwétel idele: 2014.08.15-ig
Fizetés: Számla szerint, átutalással.
Az eladó kijelenti, hogy a szerzódött á,ru tulajdonjoga felett rendelkezik, annak eredetét, száímazl§'áí,

nyomon követhetóségét igazolni tldja, az ehhez szükséges dokumentumokkal rendelkezik. Az áru

értékének teljes áfutalasát követően az ráru tulajdonjoga felett a Vevó rendelkezik.
Mennyiségi és minőségi ánvé]€l M Eladó telephelyén történik, Vevő megbízottja útján, továbbá az Eladó

vállalja, hogy az elóirasszerűen kitöltött szállítási okmányokat, mérlegjegyeket és szallítójegyeket

maradéktalanul eljutlatja a Vevő részére.
A termény az FVM 5/200 i. a növényvédelmi tevékenységet meghatarozó, a 4312003. tákaímáíry rendelet, a

44l2O03, és 2OlZ004. számú rendeleteiben foglalt előírásainak mindenben megfelel.
A szerzódés két eredeti példányban készült, amelynek taítalmát a felek átolvasÜk, értelmeáék és

kijelentik, hogy megértették.
Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdéseket illetóen a Ptk, általános rendelkezései, valamint az e

szerzódésben rögzített feltételek az irányadóak, A szerzódést mindkét fél magára nézve kötelezónek ismeri

el, attól el nem tér, A szerzódö felek a vitás kérdéseket illetóen a Vevő székhelye szerinti bíróság

kizírólagos illetékességét kötik ki, per_érték fiiggvényében a Gyulai városi Bíróság vagy annak jogutód4

illetóleg a Gyulai Törvényszék illetékességében állapodnak meg.

Az Eladó és Vevó kijelentik, hogy a szerzódésben meghatáíozott cégek teljes körű törvényes képvisel€tére

és a szerződés aláírására j ogosultak.

Medgyesegyhtiz4 201 4. 07.28

l4)

l rl Z ],.l9]tr1)01

óö; c_\"1


