
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
75/2016.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től megvásárlásra kerülő 
hulladékgyűjtő edényekről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 
elfogadja az adás-vételi szerződést. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az első 
részlet kifizetésére a 2016-os költségvetése terhére. A többi részlet megfizetésére 
szolgáló fedezetet az adott év költségvetésének a terhére vállalja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai  
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője 

 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
     Szatlóczki Edit sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2016. június 23. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 

 

 

 

 



                                                                                          melléklet 
 

Adásvételi szerződés 
 
amely létrejött 
 
egyrészt 
 név:  Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 székhely: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12. 
  cégjegyzékszám: 16-09-006169  

 adószám:  12533868-2-16 
 bankszámlasz.:11745066-20018418 
 KÜJ szám:   100421466, 
 KTJ:   101105157 
 Statisztikai számjel: 12533868-3811-113-16 
 képviseli: Róth Ervin ügyvezető 
  mint Eladó (továbbiakban: Eladó) 
 
másrészt 
 név:  Fegyvernek Város Önkormányzata 
 székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 adószám:   15736534-2-16 

bankszámlasz.:11745066-15409993 
 képviseli:   Tatár László polgármester 

mint Vevő (továbbiakban: Vevő), 
 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Az Eladó eladja a kizárólagos tulajdonában álló 1100 darab 120 literes, szabványos 

kivitelű, használt, kifogástalan állapotú hulladék gyűjtőedényt a vevő telephelyére 
szállítva. 

 
2./ A Vevő megveszi az első pontban megjelölt ingóságokat. 
 
3./ Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal. 
 
4./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező edényeket 

3.850-Ft+áfa azaz háromezer-nyolcszázötven forint +áfa/darab vételár megfizetése 
ellenében adja el a Vevőnek, aki azt megtekintett és megvizsgált állapotban a fenti 
vételárért megvásárolja. 
A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vevő négy egyenlő részletben fizeti ki a 
vétel árat. A vételár első részletét, 1.058.750  Ft+ áfa az edények átadása után, számla 
ellenében 15 napos fizetési határidővel fizeti meg az Eladónak. A második részletet 
1.058.750 Ft + az alapkamat + 5 % + áfát a Vevő a szerződés aláírásától számított egy 
év múlva, számla ellenében 15 napos fizetési határidővel köteles az Eladónak 
megfizetni. A harmadik részletet 1.058.750 Ft + az alapkamat + 5 % + áfa, a Vevő a 
szerződés aláírásától számított két év múlva, számla ellenében 15 napos fizetési 
határidővel köteles az Eladónak megfizetni. A negyedik részletet 1.058.750 Ft + az 



alapkamat + 5 %+ áfa a Vevő a szerződés aláírásától számított három év múlva, 
számla ellenében 15 napos fizetési határidővel köteles az Eladónak megfizetni. 
 

5./  A Vevő az edények átvételétől kezdődően viseli annak terheit, ebben az időpontban 
száll át a kárveszély viselése is. Tulajdonába a vételár teljes kiegyenlítése után 
kerülnek a gyűjtő edények. 

 
6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben. a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
7./ E szerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 
 
 
Kelt: Fegyvernek, 2016. június 23. napján. 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Törökszentmiklósi Kommunális  Fegyvernek Város Önkormányzata 
 Szolgáltató Nonprofit Kft.  
 Eladó Vevő 
 képviseli: Róth Ervin képviseli: Tatár László 
      
 
 
 
  Pénzügyi ellenjegyző:      Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 

 


