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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye:

Községháza
Vezseny, Templom u. 1.

Az ülés vezetője:

Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak:

Ács László
Kálmán Dezsőné
Kondor István
Péter Károly

Az ülésen meghívottként jelen van:

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 5 fő (100%) jelen van. Javaslatot tesz a
jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend
menetére:
Napirend:
Napirend előtti közmeghallgatás
1. Fogorvosi ellátás biztosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Tájékoztatás a képviselői képzésről
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
4. Bejelentések
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2014.(XI.13.) Kt. számú határozata
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-i nyílt ülése
napirendjeinek jóváhagyására
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 13-i nyílt ülése
napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:
Napirend:
Napirend előtti közmeghallgatás
1. Fogorvosi ellátás biztosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Tájékoztatás a képviselői képzésről
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
4. Bejelentések
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Közmeghallgatáson kérdés, észrevétel nem hangzott el a jelenlévők részéről. Szabó Ferenc
polgármester a közmeghallgatást lezárta.

I.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2014.(XI.13.) Kt. számú határozata
Fogászati alapellátás biztosítására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az egészségügyről szóló
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1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) b.) pontja alapján fogorvosi alapellátás vonatkozásában az
alábbi határozatot hozza:
1./ Képviselő-testület a Tiszajenő és Vezseny települések közigazgatási területére kiterjedő
közös fogászati körzetben fogászati alapellátás biztosítására a Dr. Kajtár Balázs fogorvossal –
kötött megbízási szerződést a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület Dr. Kajtár Balázs fogorvossal kötött a fogorvosi rendelő használatára
vonatkozó megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Vezseny község közterületeinek jegyzékét a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Ferencet a gesztor önkormányzat polgármesterét,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervénél a működési engedélyt módosítsa és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével fogászati alapellátásra
finanszírozására, szerződést kössön.
Határidő: folyamatos
Felelős Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
5./Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár 5001 Szolnok,
Pf.:42
6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
II.

Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Az előző testületi ülésen tárgyaltuk a hulladékgépjármű beszerzésre benyújtott pályázatunkkal
kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárást. A Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-t lett a
nyertes pályázó, akitől a járművet fogjuk vásárolni. Elkészült az adásvételi szerződés
tervezete, amelyet mindenki írásban megkapott. Ezt a szerződést kell a képviselő-testületnek
jóváhagynia, és felhatalmazást adni, hogy aláírhassam.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2014.(XI.13.) Kt. számú határozata
Szelektívkonténer ürítő szerkezettel szerelt tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő gép
beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződésről
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Seres
Gépipari és Kereskedelmi Kft-vel kötendő Szelektívkonténer ürítő szerkezettel szerelt
tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő gép beszerzéséről szóló adásvételi szerződést jóváhagyja
és felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnali
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
III.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Tájékoztatom a testületet, hogy az önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselők
eskütételüket követő három hónapon belül kötelesek részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen. A JNSZ Megyei Kormányhivataltól kaptunk értesítést a képzés
szervezéséről, és kérik, hogy tájékoztassuk őket, a megadott időpontok közül, mely napon
tudnak a képviselők megjelenni. Az időpontok a következők: 2014.11.18., 2014.11.19.,
2014.11.27., 2014.12.10.
Ács László képviselő
Nekem a decemberi dátum lenne megfelelő.
Péter Károly képviselő
A decemberi dátum nekem is jó, és ha a többieknek is megfelel mehetnénk mindannyian ezen
a napon.
Balláné Berecz Enikő aljegyző
Ha ez az időpont megfelelő, akkor a 2014.12.10-i dátumot adjuk le.
IV.

Napirendi pont tárgyalása

1.
Szabó Ferenc polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hulladékszállító cégünk, a Vetikom Nonprofit
Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az idei évben, a hulladék lerakásért fizetendő
díjat 33%-kal megemelték, és a nagymennyiségű hulladék miatt, jelentős lett a
költségnövekedés is. A szállítási díjat a hulladéktörvény értelmében emelni nem lehetett, így
jelentős fizetési hátraléka áll fenn a cégnek a NHSZ Kétpó Kft. felé.
Én javaslom, hogy egy millió Ft tagi kölcsönt biztosítsunk a Vetikom Kft-nek.
Péter Károly képviselő
Tiszajenő, mint a Vetikom Kft másik tulajdonosa is ad támogatást?
Szabó Ferenc polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat szintén egy millió Ft-tal támogatta a Vetikom Kft-t.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2014.(XI.13.) Kt.sz. határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Vetikom Nonprofit Kft. részére
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Vetikom Nonprofit
Kft. (5093 Vezseny, Templom u. 1.) részére 1.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a
Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

2.
Szabó Ferenc polgármester
Korábban már tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a Katolikus Egyházzal a közoktatási
megállapodásunkat felbontjuk, és tárgyalásokat folytatok a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szolnoki Tankerületével. Az előzetes tárgyalások alapján úgy tűnik, hogy nincs
akadálya a társulásnak, szívesen fogadják a vezsenyi iskolát.
3.
Az előző évhez hasonlóan az idei évben is szeretnénk megtartani a Falu Karácsonyát.
December 13-án 16 órára terveztük a rendezvényt, ahol a vezsenyi óvodások és iskolások
adnak műsort, természetesen hívunk fellépőket is, és mindenkit szeretettel várunk.
Van valakinek kérdése, bejelenteni valója?
Ács László képviselő
A temetővel kapcsolatban lenne egy észrevételem. Augusztus óta nem szállította el a
temetkezési vállalkozó a hulladékot a temetőből.
Balláné Berecz Enikő aljegyző
Igen, tudomásunk van róla, már szóbeli felszólítást kaptak, de ennek ellenére sem törtétén
semmi változás. Kinn voltunk a temetőben, és készítettünk fotókat a felhalmozódott
nagymennyiségű hulladékról, és most már írásban fogjuk felszólítani őket.
Kálmán Dezsőné képviselő
A könyvtárba az iskola főbejáratán keresztül lehet bejutni, ahová elég sok idős ember is eljár,
főleg, hogy az idősek klubja is itt tartja a találkozóit. Azonban a bejárathoz egy elég meredek
lépcső vezet. Az lenne a kérdésem, hogy egy korlátot lehetne-e oda tenni, hogy kicsit
megkönnyítsük az idősek közlekedését.
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Szabó Ferenc polgármester
Nem látom akadályát egy korlát kialakításának, és még lehet, hogy ez az idei évben
kivitelezhető.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Ferenc polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző
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77/2014.(XI.13.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Vezseny Községi Önkormányzat mint gesztor (5093 Vezseny Templom u.
1.) képviselője: Szabó Ferenc polgármester, mint megrendelő, adószám: 15412328-2-16
(továbbiakban: Megbízó),
másrészről Dr.Kajtár Balázs (Tiszavárkony, Endre Király út 13. sz.) /( továbbiakban Megbízott
fogorvos) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1./ A megállapodás tárgya: Vezseny és Tiszajenő községek teljes közigazgatási területén a fogászati
alapellátás ( vegyes fogászati körzet) biztosítása területi ellátási kötelezettséggel.
2. A Megbízó kijelenti, hogy a MEP 15 2376 0798 számú finanszírozási szerződése alapján a fenti
tevékenység végzésére jogosult. A Megbízott fogorvos kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez
szükséges képzettséggel (fogszakorvos) rendelkezik.
Megbízott fogorvos távolléte esetére helyettest biztosít, ennek tényéről az önkormányzatokat írásban
tájékoztatja. A helyettesítés költségeit Megbízott fogorvos viseli.
3. Fogászati szakaszisztensről a Megbízott fogorvos gondoskodik.
4. A Megbízott fogorvos kötelezi magát, hogy feladatát az ÁNTSZ működési engedélye szerint heti
10 órában, heti 2 alkalommal látja el. E kötelezettségét az ÁNTSZ működési engedélyének
módosítását és a feladatellátásra vonatkozó finanszirozási szerződés megkötését követően köteles
ellátni.
- Vezseny községben a Vezseny, Kossuth u. 4. szám alatti fogorvosi rendelőben: heti 5 órában, heti 1
alkalommal történő rendelési időben , keddi napon 7.00-12.00 óráig.
- Tiszajenő községben a Tiszajenő, Köztársaság utca 1. szám alatti fogorvosi rendelőben heti 5
órában, heti 1 alkalommal történő rendelési időben, szerdai napon 14.00- 19.00 óráig.
A rendelés időpontját bármelyik fél javaslatára – közös megegyezéssel – lehet megváltoztatni.
Vezseny és Tiszajenő községek lakói a fogászati körzetbe tartozó másik településen rendelési időben
az ellátást igénybe vehetik.
5. A fogászati alapellátás biztosításához a fogorvosi rendelők használatára vonatkozóan Vezseny, és
Tiszajenő Községek Önkormányzatai külön megállapodást kötnek a Megbízott fogorvossal.
6. Az Önkormányzat a feladat ellátásához szükséges fedezetet a MEP-el kötött finanszírozási
szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A Megbízott fogorvos a fogorvosi ellátás havi fix
díjára, és teljesítményfinanszírozásra jogosult, melynek összegét a Megbízott fogorvos
adatszolgáltatása alapján a MEP a Megbízó számlájára utalja minden hónap 10. napjáig.
7. A fix díj és a teljesítménydíj összegét a Megbízó a Megbízott fogorvos számlájára utalja tovább
minden hónap 12. napjáig. A számla száma: 14100103-15357149-01000004
8. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott fogorvos felel az általa harmadik személynek okozott
kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
A Megbízott fogorvos kijelenti, hogy feladatát kötelező felelősségbiztosítás birtokában látja el.
9. A megállapodás 2014. december 1-től határozatlan időre szól.
10. A megállapodást bármelyik fél írásos felmondás közlésének napját követő harmadik hónap utolsó
napjára felmondhatja. A megállapodó felek egyetértenek abban, hogy megrendelő jogosult azonnali
hatállyal felmondani a közreműködői megállapodást, amennyiben a Megbízott fogorvos előzetes
egyeztetés nélkül 3 egymást követő alkalommal a fogorvosi alapellátás céljából a megrendelő
telephelyén nem jelenik meg.

9

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadóak.
A megállapodó felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Vezseny, 2014. ……..

…………………………………
Vezseny Községi Önkormányzat
Szabó Ferenc polgármester
(gesztor Önkormányzat)

…………………………………..
Megbízott fogszakorvos
Dr. Kajtár Balázs

77/2014.(XI.13.) Kt. számú határozat 2. sz. melléklete
Megállapodás
Mely létrejött egyrészről Vezseny Községi Önkormányzat, (5093 Vezseny Templom u. 1.) képviselője:
Szabó Ferenc polgármester, mint Megrendelő, adószám: 15412328-2-16 (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről: Dr Kajtár Balázs fogszakorvos (Tiszavárkony, Endre Király út 13.sz) / továbbiakban Megbízott
fogorvos/ között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1./ A megállapodás tárgya: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Vezseny, Kossuth u. 4. szám alatti 20,06
m2 alapterületű, fogorvosi rendelő megnevezésű helyiségének fogászati alapellátás biztosítása érdekében
történő használata.
2./ A fogászati alapellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelőt és a rendeléshez szükséges eszközöket.
A rendelő épületével kapcsolatos karbantartási , javítási, felújítási munkálatok elvégzése az önkormányzati
feladata.
3./ A rendelőben lévő berendezéseket az önkormányzat leltár szerint ingyen és bérmentesen a Megbízott
fogorvos használatába adja át. A leltár a szerződés mellékletét képezi.
4./ Az Önkormányzat feladata a nettó 200.000,- Ft egyedi értékhatár feletti tárgyi eszközök karbantartása,
pótlása, javítása.
A fogászati alapellátáshoz szükséges, nettó 200.000,- Ft egyedi értékhatár alatti kisértékű tárgyi eszközök,
egyéb eszközök, szükséges anyagok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, azok folyamatos működőképes
rendelkezésre tartásáról a Megbízott fogorvos köteles gondoskodni.
5./ A rendelő takarításának biztosítása az Önkormányzat feladata.
6./ A rendelőben lévő berendezéseket az önkormányzat leltár szerint ingyen és bérmentesen a Megbízott
fogorvos használatába adja át. A leltár a szerződés mellékletét képezi.
7./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott fogorvos a rendelő használatáért használati díjat fizet,
melynek mértékét a felek havi 4.000.Ft-ban állapítják meg. A díjat félévente (június 10-ig, december 10-ig)
Vezseny Községi Önkormányzat házipénztárába kell befizetni.
8/ A rezsiköltségek fizetését (gáz, víz, villany, internet, telefon ) az önkormányzat vállalja.
9./ A szemét és a veszélyes hulladék szállításának költségeit a megrendelő önkormányzat biztosítja.
10./ Jelen megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
11./ A megállapodás bármelyik fél írásos felmondása közlésének napját követő harmadik hónap utolsó
napjával felbontható.
Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott fogorvos működési
engedélyét visszavonják, illetve ha területi ellátási kötelezettségét súlyosan megszegi.
12./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi ellátásra irányadó jogszabályok és a
Ptk. szabályai az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.
Kelt: 2014. ………………….
……………………………….
Vezseny Községi Önkormányzat

………………………………
………………………
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Képviseletében
Szabó Ferenc polgármester

Képviseletében
Dr. Kajtár Balázs

A 77/2014. (XI.13) Kt. sz. határozat 3.számú melléklete

Vezseny község közterületeinek jegyzéke

Közterület neve
Ady Endre utca
Arany János utca
Árpád utca
Béke utca
Bercsényi utca
Damjanich utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Esze Tamás utca
Fő utca
Földvári utca
Hunyadi utca
József Attila utca
Kisköz
Komp utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Munkácsy Mihály utca
Péntek utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Széchenyi utca
Szombat utca
Tanya
Temető utca
Templom utca
Tiszasor utca
Tiszavirág utca
Vadvirág utca
Vasárnap utca
Gátőrház

Közterület jellege
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
köz
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
gátőrház
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78/2014.(XI.13.) Kt. számú határozat melléklete
ADÁSVÉTELI

SZERZŐDÉS

„Szelektív konténert ürítő szerkezettel szerelt, tömörítős rendszerű
hulladékgyűjtő gép beszerzése Vezseny Községi Önkormányzat részére
adásvételi szerződés keretében”
Amely létrejött egyrészről:
Vezseny Községi Önkormányzat
5093 Vezseny, Templom u. 1.
Képviseli: Szabó Ferenc polgármester
Adószám: 15412328-2-16
Törzsszám: 412320
(a továbbiakban: “Vevő”), mint Vevő
és a
Név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 7630 Pécs, Bajor u. 2/1.
adószám: 11237253-2-02
bankszámlaszáma: 11731001-20701899
Képviseli: Seres László ügyvezető
Telefonszám: +36 82 461-777
Faxszám: +36 82 461-777
E-mail cím: info@seres.hu
(a továbbiakban: “Eladó”), mint Eladó
között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.
PREAMBULUM
Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Vevő a jelen szerződés tárgyára a Kbt.
Harmadik rész szerinti eljárást írt ki „Szelektív konténert ürítő szerkezettel
szerelt, tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő gép beszerzése Vezseny Községi
Önkormányzat részére adásvételi szerződés keretében” elnevezéssel. Eladó e
közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként tett ajánlatot és Eladót az eljárás eredménye
alapján Vevő nyertesnek hirdette ki.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.
A szerződés tárgya, az átadás-átvétel helye és a teljesítési határidő:
-

A szerződés tárgya 1db új, szelektív konténert ürítő szerkezettel szerelt,
tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő gép leszállítása ajánlatkérő részére a
közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.

-

A gépjármű átadás-átvételének helye a Vevő által előzetesen meghatározva: 5093
Vezseny, Templom u. 1.

-

A teljesítési határidő: A jelen szerződés megkötését követő 120 nap.

-

Vevő köteles kiállítani Eladó részére az átvételi igazolást, amelyben feltüntetésre
került az a nap, amelyen Eladó a szerződésben foglaltaknak megfelelő módon
teljesítette a szerződés keretében fennálló kötelezettségeit.
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-

A gépjármű átadás-átvételének idejét a Vevővel előzetesen egyeztetni kell. Az
átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Vevő és az Eladó írhatja alá.

-

A szerződés csak akkor tekintendő hiánytalanul teljesítettnek, ha az átvételi
igazolást a Vevő aláírta és az Eladó részére átadta.
A gépjármű ára és kifizetése

-

A gépjármű ára 42.200.000 Ft+ ÁFA, azaz negyvenkettőmillió-kettőszázezer
Forint + általános forgalmi adó.

-

A fenti hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Vevő az Eladónak
az gépjármű ellenértékeként tartozik.

Az Eladó bankszámlája
Az Eladó bankszámlája, ahová a kifizetést teljesíteni kell, a következő: 1173100120701899
Fizetési feltételek
-

A szerződés finanszírozása a Földművelésügyi Minisztérium által
pályázatból származó forrásból történik. A támogatás intenzitása: 100%.

kiírt

-

Eladó 1 db részszámla, valamint a végszámla benyújtására jogosult.

-

Eladó a részszámlát és a végszámlát az alábbi készültségi fok és ütemezés
szerint jogosult benyújtani:
részszámla: a hulladékgyűjtő gép alapépítménye beszerzésének vagy
megrendelésének Vevő felé történő igazolását követően a nettó szerződéses érték
50 %-ának megfelelő mértékben

-

végszámla: a szerződés teljesítését követően a nettó szerződéses érték 50%-ának
megfelelő mértékben

-

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdés rendelkezéseire.
Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

-

A kifizetés az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §
rendelkezéseinek megfelelően történik.

-

Vevő előleget nem fizet.

-

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

-

Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé
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teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
-

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó
ajánlati árának 10 %-a. Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult
az Eladó által kiállított számlába beszámítani.

-

Késedelmi kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a késedelmes naptári
naponta, de összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 20 %-a.

-

Meghiúsulási kötbér: Eladó a szerződés Eladónak felróható okból történő
meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

-

Jótállás: a gépjármű üzembe helyezésétől 1 év a felépítményre és 1 év teljes körű
+ 2 év vagy 450000 km hajtásláncgarancia.

Szerződéses dokumentumok
Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás eljárást megindító
felhívása, 2. sz. mellékletét az ajánlattételi dokumentáció, 3. sz. mellékletét az
Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti
kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító
számát és azt postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen
kézbesíteni az alábbi címekre:
A Vevő részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Szabó Ferenc
5093 Vezseny, Templom u. 1.
+36 56 459-021
+36 56 459-022
info@vezseny.hu

A Eladó részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Seres László
7570 Barcs, Mező u. 70.
+36 82 461-777
+36 82 461-777
info@seres.hu

Eladó általános kötelezettségei:
-

Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve a gépjármű
beszerzését, teljesítés helyére történő szállítását, üzembe helyezését,
működésének, kezelésének részletes bemutatását, a felhívásban megjelölt
dokumentumok átadását, valamint minden egyéb munka elvégzését, a
gépjárműben mutatkozó meghibásodások kijavítását is.
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-

Az Eladó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi
dokumentumot és a tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan
kezelni és titokban tartani. Nem hozhat nyilvánosságra és nem közölhet a
szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.

-

Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező
gépjármű tekintetében nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését
akadályozza vagy korlátozza.

Szabadalmak és engedélyek
Az Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan igénye alól,
amely szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő
jog használatából ered.
A gépjármű minősége
A szállítandó gépjárműnek minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelnie a
szerződésben szereplő egyéb követelménynek.
Szállítás

-

Az Eladó köteles a gépjárművet a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelően
a Vevő által megjelölt teljesítési helyen a Vevő részére átadni. A gépjármű
átvételéig az Eladó vállalja a kockázatot.

-

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet az átvétel helyére kellő
időben szállítsák annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét.

-

Az Eladó köteles a szállítandó gépjármű számára olyan csomagolásról
gondoskodni, amely a szerződésben megadott rendeltetési helyre való szállítás
során előforduló sérülésektől vagy értékcsökkenéstől megóvja.

Átvételi eljárás, ellenőrzés
-

Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt 15
napon belül nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az
utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket az Eladó
köteles megtéríteni a Vevőnek, illetve azokat a Vevő levonhatja bármely, az Eladó
részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a
szerződésszegés következményeit alkalmazni.

-

A nem megfelelő minőségű szállítandó gépet vissza kell utasítani. Az elutasított
gépjárművet el kell távolítani az átvétel helyéről - ha a Vevő ezt kéri – a Vevő
által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, az Eladó költségére és
kockázatára kerül eltávolításra.

-

Az átvételt követően az Eladó köteles szétszedni és
szerkezeteket valamint a szerződés teljesítéséhez a
szükséges anyagokat. Köteles továbbá eltávolítani
akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben
helyreállítani.

eltávolítani az ideiglenes
továbbiakban már nem
minden szemetet vagy
előírtaknak megfelelően
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-

A tulajdonjog az átadás átvétellel, azaz a jelen szerződésben meghatározott
gépjármű szerződésszerű átadását követően száll át a Vevőre.
Szerződésszegés

-

Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében
fennálló valamely kötelezettségét.

-

Eladó a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

-

az Eladó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.

-

az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.

Elállás a szerződéstől a Vevő részéről
A Vevő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha:
a) az Eladó súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely
lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
b) az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége
kifogástalan és időben pontos teljesítésének,
c) az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását;
d) az Eladó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.
Elállás a szerződéstől az Eladó részéről
Az Eladó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Vevő sorozatosan és
súlyosan megszegi a szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit és a
szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja.
A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Vevőt, 2 példány az
Eladót illeti.
Vezseny, 2014. ……………………

………………………………
Vezseny Községi Önkormányzat
Vevő
képviseletében:
Szabó Ferenc polgármester

…………………………………
Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Eladó
képviseletében:
Seres László ügyvezető

