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a toYábbiakban nint: vETó

mint felek kózótt, alulírott helyen és idóben, a2 ,lábbi feltétel€k me[ett,

1.) Á szERZóDÉs TÁiGYÁ

Eladó eladja, Vevó pefu megvásátolja a2 Bladő ilr^I^ kitermelt, kizjííóI€os nnajdonát képeró, per-, tehet és
igenymentes, saját telephe§en leosztáyozott és ledeponálq öí eszrett/c§om€olt összesen 415 q m€lríylség,ú
bamzkószenet (továbbiakban: áru), a2 alábbiakban íészl€tezettek sz€riflr

Eladó szavatosságot váJIaJ a2é4 hogy az ad]ísvétel tárgyát képezó á_ru miíl6ségi kóvete]menye mesfelel az alábbi

2.) MEGRENDELÉS

Vevó írásban elóte rcndelé§t ad ]e E]ádó felé, melFek taít^líDzznl^ keli a leszállítís pontos helyét és a Szánrta
kiáilításfioz sziikséges szániázási cimet, Eladó kötel€s a m€gíeíldelést, i száütás hátáridejét ír.ásbaí wixzateazolni.

3,) TELIEsiTÉs

A, Eladó telephelyen hitelesitett hídmerlegerr, a száütó jáimúvet üesen és rakottan lnéíle8elt és efiól elóá]ütott
száütólevél alapján, Á hellszínre száűtáskor vevó elenőEó mérést yég€zhei

A teljesítés ideje az a nap, Aírjlkot 
^z 

á,fileszá]Jításra kéttjl Felek az árvétel tényét a száűtól€vél 2láírásával tögíti\
amely egybm a teljsítést i82z oiás alátámasztásátn szol§áL

4.) Á\,rÉTEIÁR,sZÁMLiZÁs

Szerzódó felek megállápodnak nbban, hogy az á veteláíat 3.000,- Ftlmázsa + ÁFÁ-s árban hatá rczzikmeg.
Felek megállapítjá\ hog a Vételát a Magyarotszág 2015. élri kózpoílri költségvetéséről szóló 2014, évi C. töfvény
(továbbiakbarr költségveté§i töfvény) L számú me]léktet D( Helyi Ónt<orrnányzatok támogatási fejezete 13.

Poaiábzn íodalt ,,a be\i önk|krá,r)@íoA lzari,il^ lél1 ínry/ő 9a3 ,áárklhq kdpclohű kiegéJlííő ri,kaqal^" kllíásáb^n
foglrltakmk megfelelóen kerűt m€hiuííozásía, s ekkált a következó iéielekból tevódik óssze|

1. a 1503/2015, (vTD Korm. Hatírczat alapján létfehozoft keretósszegból meg,í apított btuttó 3175,
Ft/ í^á2sa. 

^z^2 
b ttó Háfomezeí_eryszázhetvenöt forint má"Sánként, valamint
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^ 
yeí6 ált 1 az őnkofrDányzali kóltségvetésból biziositott bfittó ó35, , Ft, Ft/misa 

^za2 
brnttő

haiszázh fiincöt foriít mázsánkétrt,
őssze§en íehát bruttó 3810, Ft/mázsa amely megfelel a Felek átál kólcsönösen meghitározoit 3.000,-

Ft/mázsá +ÁFA-ban meghatáiozott véieláfoak,

A vételár magában foglalja az Eladó tel€ph€lyén tiirténő méré§, rakodá§ Yalamennyi költ§égég a §zállltandó
áru csom€o]ásának módját, é§ a hel}.6zíníe történő leszáütás kóltségét.

Felek meg,ínapodnab hogy az adáswétel kiszámlázásakot 
^ 

íeíti páÁyázat szerinti, jelen szerződé§ 4, pontjában
meghátározotiakna! m€gfeleló tételek feltiint€tésével kedl a szál]ítólevéI v2lamint sz]ínrla kií[ításfa.

Áz áru nrlajdonjoga a vevóre a teljes vételáí ki62etésevel S2á[ á! azonbaíl a vevó az íru minóségének megovásá!ól
a birtokba lépé§tól kezdódóen köteles maga gondosLodni,

5.) A FIzETÉs MóDJA

Vevó az áfi ellenértekét a teljesítést követó€n az - Eladó által szabáyszetűen Lálitott számla és annaL me[ékletéi
képezó száűtólevél alapján, a teljesíiéstól számított 8 naptári napon b€lijl banki átutalás köteles teljesíteni Eladó
Sberbáí}ná vezeteit 14100000-21527849-01000001 számú baakszánnáj,áta. vNó köteles a s2áí át befogadn], ha a
fentiekben felsotolt mellékletek}el tendelkezi\ és aníak tartalínn á vonatkozó jogszabáyi elónásoknak megfelel.

Szerz6dő felek megál]apodnak abban, hogy késedelínes relj€sités esetén a pzdasá§ tánaságokta 'ltinyadó Ptk ban
szabályozott késedelmi kzmatot kívánják éFényesíterli

6,) MENTESúLÉS A FELELóSSEG ALóI, vls MAIoR

szezódó felek kólcsönóse, m€ntesülnek egl,rnással szembeni kótelezett§égü]< aló\ h^ a szetzőáés tEesítését a
szerz6dés megkótését kóvető idó§zakban felmerűt elkenjlheteden és elórc nem láüató körii]ínályek (yis nájot)
több (lr!in. 5) napon keresztLil lolyrmatosan 

^k^dá|yozzák 
vagy késleltetil vis najot esetnek számít, de nem

kizárólrg el:re kodátozódik földreng€s, vi[ámcsapás, ittttz, tűzvész, tomádó, hábon! forradalom, sztáj\
szaborázs, állami-, hatósági beavatkozások, Li, be és átszáliíiisi tilal.rlak Vis majot és hmon]ó események esetétr az
illetéLes fél aki atra hivatkozni akar, köteles a másik f€let ha]adéktalanul értesíteni aanak fe]rnerűéséről és kóteles a
vis majort igazoló hatósfu tgazolást znnakbeszenését köverően halrdektzland megkiildeni,

Yis majot esetén annak feanállásáig az étintett fél m€ntesiil a szeizódés€s kötelezettség aló1, a vis major helyzet
meg§ánését kóvetóen felek a jelerr sreízódé§ben vláIalt kötelezettség€ik€t kötelesek teljesíted, hacsak másképpen
nem állrpodnak meg, Á szeízódés teijesítésének véghatándeje meghosszabbodik á Yis mxjoirrl érintett ilipok
számáva1.

Tekintettel ai!4 hogy a íelek nem termelésre, hanem áru éttékesitéséte kötóttek szerződést, így a vis major nem
vonatkozik áz átu elóáIíiás, temrelés folya..mtz során beköved.ez6 akadályokt , kizárólag a jelo szerz 6de alapján a

tényleg€s áruátadási kötelezenség akadá}ana terjed ki.

1.) (ArcsoIáTTÁRTóK

A1Elaű rlqéőI
Uglintézók NémethJudit,063052&1802

Juhászné Fazekas fuia, 06 30 32'7 8666
HusztiBáá, 06 30 475-0689
'í á. / F ax 4ó / 507 -ó23 46 / 50'7 -624
E-mail onnostendeles@gmail.com

A Verő Éwről
l gyülezó: Danc<,lne \.,íne fuia
CíIrl: Medgyedegháza Váíosi Önkoimányzát, Kossuth Lajos ter 1, szám
TeL:68/440-000/118
Fax: 68/4a0-860
E mail mile.rita@medgyese8yhaza.hu
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szetződó feleket 1l szerződés t€lje§ítése soráíl eg}aittnrűködési kötelezeftség tetheli. Felek a Szefződés teljesírésér
étintő ninden lényeges köriilnénF6l kötelesek es,mást halidekta]anul tájékozt ltrli.

F€lek kijelenü hogy étvényes adósz,árnmz.t tendelkeznek, ellenük felszámolási eljátás, csődelj]árás nincs
folyamatban, továbbá nenr átlnak végelszámoüs wagy végrehajtási eljárás alatt, és nincs tudomásuk arról hogy nyerr
eljátásokat kíváma báíki is indíiaíi elenük, Felek kijelentik towábbá, hogy ,lnenn}iben tudomást szer€znek 

^zellenük megi]űrott eljárásokról enól a másik felet írásban haladékta]anui t^jékozáiák

Eladó kijelenti, hogy a jelen szezódésben meghátírozott tevékenységi köf gyatotláS. a2 
^d6h^tősá8hó2bejelentéve kerűq a tevékenységet a szükséges engedayek birtokában vépzi.

9.) zÁió RENDELGZÉSEK

Felek meg.állapodnak abban, ho§ a jelen szetződésL illetve ," azzzl kapcsolatos mindennemú Lózléseüet t€lefson,
valáínint e mailben is elfogadják, Á2 ilyen közléSeket mind€h esetben a szetzódó felektól szátmazónak kell
tekinteni, melyet a felek hitelesnek fogadlat< eL

Felek kölcsónösen kötelezettséget qíIalnak aí!l, hosl mindenkot jóhiszemúm és z tisztesseges pirci m€atartás
kerctébm, a kólcsönős gazdasági és jog érdek€k, valamint egPT!ís jó hímevének figyelembevételével és
megóvásáwal múködnek egFitt a mindenkot! a t§éLeny§égiikkel éiintett terűet jogi, magatfftási és etikái
szabáIyaifl ak b€tartása me[€tt,

Felek kölcsönösen kótelezettség€t válla]nrk továbbá ata, hory minden olyan üzleti ti&o! v2gy biza]íias
információ! amely a birtokukba jutott, idóbeli kodátozás náhjl, kiilönös gondomággáI keze]ne( és azokkal
semmilyen formáb,l1 nem élaek vissza, Áz tizleti titok véde]rne küőnósen áwényes 

^z 
ljzleti dokumenfumok

tekintetébeí, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szljlrséges és megengedett méttékben h2sznáüat fel,

Szetződó felek megá[apodnak abban, hogy jelea szenódésből eredó, kőzöttijk febn€iütó minden jo8vitát
megPróbá]nak békés úton, peten Knil ieíldezni, nmennyiben a jogyita peren kíYiiü elintézése nem vez€t
etedmenyte, ugy - a pertírgy értékétóI 1iigg6en szerződő felek az Eladó széthelye szerinti járásbíróság, illetve
lör,my§/ék ki?;rólágos i[erekességet kötik ki.

Jelen szetzódésben nem szabáyozott kétdésekben a Pokári TöívényLön}T szálütási szerzódésre vonatkozó
kiilónós szabáIya! walamint e§éb, a jelen jogtígylet táLrgyár kéPező áru jellegéból adódó egyéb jogszabáyok
tendelkezései az ir,ínyadók

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódés módosítása(i)ra érényesen csak ír,ásban ketijjhet sot,

Jeien szetzódést a felek elolvasás és értelrnezés után, mint akáíltuk},i mindenben megegyezót, jóvlhagyóllg íták
alá.

Medgyesegyh:ázx, 2015. novembet 16.

vevó tészeról
Medgyesegyháza VIrrosi Önkormrinyzat
képviseli: dr. Nagy Béla Gyötgy

Omros§zéIr Zrt.
képviseli: Huszti Béla

sezéÁgazgatő
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20-40 lnm s2emcseméretű barnakő§zén

415 q

! Big-bagzsákbán, raklapon (1000 k8)

ü Big bag zsákban (600 kg)

B átutalás

Egyéb megjegyzés:
Mellékelt szerződés alopjón kérjük o 20-40 mm szemcseméretű, 415 q bdrhdkőszén leszállítósát, 25 kg-os
zsókos kiszerelésben, raklopro csofiagolvd, A 3.000 Ft/mázso+ÁFA4 órban.

A szómlón kéiük íeltüntetni d támogatás ös,zegét és dz önrész összegét is,

Kériük a bajíakószén szátlítását a sZí ítási címre.leqkésóbb 2015. december 18.-iq leszállítani szíYeskedienek.

dí. Nagy Béla Gyöígy
polgármest€r

Kelt| 5666 Medryesetyház., 2015.11,15.


