
J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: A Ládbesenyői Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30. 

napján megtartott nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Gór Gyula   Képviselő 

Tóth János   Képviselő 

Ifj. Tóbiás György  Képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna Jegyző 

Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző - Jegyzőkönyvvezető 

Kisida Gábor Andrásné Gazdálkodási előadó 

Gór Katalin   Igazgatási előadó 

 

Meghívottak:  Fischer Ferdinánd  Fedrid Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 megválasztott tag jelen van.  

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2.  Javaslat a falunapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

3.  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó   

 

4.  Indítványok, javaslatok. 

 

 

 

 



 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2.  Javaslat a falunapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

3.  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó   

 

4.  Indítványok, javaslatok. 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2.  Javaslat a falunapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

3.  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó   

 

4.  Indítványok, javaslatok. 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont: 

   

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy folyamatban van a focipálya területének kimérése 

és felosztása, mert szeretnének egy területet elkeríteni, amely alkalmas lenne telephelynek, 

ugyanis szeretnék ezt megvásárolni. Maga a focipálya megmaradna, viszont a cégek szeretnék 

bővíteni telephelyeiket ezen a területen. 

 



 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Van egy cég, amely érdeklődött, és 15 kamiont hozna ide. 

Szélesíteni kellene az utat, hogy a kamionok biztonságosan elférjenek. 

 

Fedor Attila polgármester: A Közvilágítás bővítése elkészült a lakók örömére. 

A néhai Kovács István féle ház lebontásának engedélyezése nehezen halad. 500 ezer forint 

körüli jelzálog van a házon, de az örökösök 5 millióról tájékoztatták az önkormányzatot. 

Megvehetnénk, mert részben illetékmentesek vagyunk, így a terület jó lenne 

telephelybővítésnek.  

Sikerült lekövezni a temető felé vezető utat. Van egy ajánlat, hogy mart aszfaltos utat lehetne 

csinálni, 2.000.-Ft/m
2
, 7-8 cm vastagságban, és nincs munkadíja. Ez kb. 800.000.-Ft körüli 

összegre jönne ki. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Mostanában nincs ehhez hasonló pályázat? 

 

Fedor Attila polgármester: Erre nincs pályázat jelenleg. Ilyen útnak az aszfaltozása kb.  

2 millió forintba kerülne.  

A kaszálás elég jó ütemben halad, a pincéknél van elmaradva egy kicsit, ez a csapadékos idő 

hátráltatja a dolgozókat. Lassan kellene megint elölről kezdeni a fűnyírást.  

Safarcsik Veronika színpadfedési tervét módosításra visszaküldtük, hogy ne cserépből legyen 

a fedés teteje. Még nem érkezett meg a javított terv. 250.000.-Ft a faanyag hozzá, OSB + 

zsindely. Összesen 600.000.-Ft-ból nem jönne ki. Lindabbal 4-500.000.-Ft lenne. 

Pályázatból kellene ezt a színpadfedést megcsinálni, mert így a falunap előtt nincs rá ennyi 

pénz, olcsóbb viszont úgyse lesz. Napoljuk el a döntést a színpadfedésről. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Zárt szelvényből kellene, mert az a legtartósabb. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Leader-es pályázatokat kellene átnézni. 

 

Fedor Attila polgármester: Nincs közötte erre konkrétan lehetőség.  

A bolt melletti önkormányzati helyiséget kellene turistaszállásnak kialakítani. Ha ez 

meglenne 1 ha terület, lehetne pályázni erre, ha 100%-os a támogatottság. 

Bízunk benne, hogy a kamera pályázatunk nyerni fog, mert máshol ezen eszközök 

segítségével oldódott meg a sok rendőrségi ügy.  

Pénzügyeinkről annyit, hogy a víziközmű számlánkra kiutalnak részletekben 5.400.000.-Ft-ot 

eddig, viszont adatok hiánya és halálesetek miatt a többit csak később fogják megküldeni. 

Kevés pénz van a főszámlán, havonta fogy. A gépjárműadóból alig jött be valami, és annak a 

kevésnek is a 60%-át tovább kell utalnunk a Magyar Államkincstárnak. A Feczkó Trans Kft-t 

felszólítottuk, és 2 hete már adategyeztetés folyik vele. Utalt 3 részletet eddig. Kivonult 

innen, viszont az évben még ide fizeti az adóját.  

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Fog fizetni, mert ha jogi útra kerül az ügye, nem érné meg 

neki ilyen összeg mellett. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2./ napirendi pont: 

 

Javaslat a falunapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester: 1 millió forintot említettünk meg az elmúlt testületi ülésen. 

Ugrálóvár 60.000.-Ft-ba kerül, a sátor 210.000.-Ft, ez 150 m
2
, míg a nagyobb sátor 200 m

2
, 

de nekünk elég lesz a kisebb, tavaly is az volt. A tűzijáték 150.000.-Ft. A színpadfedés a 

hangosítással és az ellátás is 150.000.-Ft lenne a tavalyi árakból kiindulva. Eddig 720.000.-Ft-

nál járunk. Elkészítettünk és beküldtünk egy pályázatot, amelyet remélünk, hogy nyertes lesz. 

Marad 250.000.-Ft, amit egy előadóra kellene költeni. Így hasonlót lehetne csinálni a tavalyi 

falunaphoz. Az utcabált szabadtéri bálra váltani, Cseh Viktort kellene elhívni zenélni, mert a 

diszkó zene annyira nem nyerte meg a tetszést tavaly.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Mennyibe kerül a hangosítás? 

 

Fedor Attila polgármester: 150.000.-Ft. Néptáncosokat, a Berentei asszonykórust és 

mazsoretteseket is meg kellene hívni.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: 100.000.-Ft-al hozzájárul a sztárfellépő árához. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 39/2013.(V.30.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: „Közösségi rendezvények támogatása: 

hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő 

térítésmentes biztosításával” c. pályázat benyújtása.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a tárgyban megjelölt pályázat feltételeit 

megismerte, s felhatalmazza a polgármestert a 

„Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, 

gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes 

biztosításával” c. pályázat benyújtására, majd azt 

követően a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős:  polgármester 

 

Határidő:  2013. május 31. 

 

 

 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 40/2013.(V.30.) HATÁROZATA 

 

 Tárgy: Falunap megszervezése 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy 2013. évben is megszervezi a 

falunapot.  

A falunap megszervezésére 1.000.000.-Ft-ot, azaz egy-

millió forint keretet biztosít, melynek terhére 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések, 

bérleti szerződések megkötésére, illetve azoknak 

aláírására a képviselő-testület utólagos tájékoztatása 

mellett. 

 

 

Felelős:   polgármester 

 

Határidő:  folyamatos 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A Ládbesenyői Lengyel Nemzetiség elnöke intézne 

sátrat a megyéről. 

 

Fedor Attila polgármester: Az élelmiszerbank által kapunk megint élelmiszersegély 

csomagot, amiért hétfőn kellene menni. Tóth Gellért nem tudna-e felmenni Budapestre a 

csomagért, mint legutóbb? 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A hétfő sajnos egyáltalán nem jó. 

 

Fedor Attila polgármester: Akkor vagy a céges gépjárművel, vagy a falugondnoki autóval 

megoldjuk a csomag ideszállítását.  

 

 

 

 

3./ napirendi pont: 

 

Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: Igazgatási előadó 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4./ napirendi pont: 

 

Indítványok, javaslatok.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester: Üdvözli Fischer Ferdinándot. Kb. 10 éve készíttetett az 

önkormányzat csapadékvíz elvezetési tervet. Ezt átnézi, hogy lehetne ezzel pályázni. A Start 

munkához is szükség van tervrajzra is és vízjogi engedélyre is.  

 

Fischer Ferdinánd: Átnézte a régi terveket. Kis szakaszokat külön engedélyeztetni nem 

érdemes, az egész falura egybe kellene engedélyeztetni. A tervben már minden elévült. Az 

elemeket, méretezést át kell számozni. A szerzői jogok miatt megvette a régi tervünket. 

Nyáron esedékes lesz egy csapadékvíz elvezetés pályázat, amelyre rövid lesz a határidő, és 

akkor már nem lesz idő ezt elkészíteni, ezért kellene előtte a tervet elkészíteni, hogy egyből be 

tudjuk nyújtani a pályázatot. A terv és az engedély elkészítési költségének vonzata az 

önkormányzatot 400.000.-Ft-ban terhelné, egyéb költség lenne még 130.000.-Ft. Előre elő 

kellene készíteni a pályázatot, hogy gyorsan be tudjuk adni, amint lesz rá lehetőség. 

 

Fedor Attila polgármester: Ha nem is nyerünk, jövőre akkor is szükség lesz a Start 

programhoz a tervre és engedélyre. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A vízjogi engedély 2 évig érvényes? 

 

Fischer Ferdinánd: Igen, de meg lehet hosszabbítani még a lejárata előtt.  

 

Fedor Attila polgármester: Mostanában az árvizek miatt nagyobb figyelmet szentelnek a 

belvízelvezetésre. Ezt a nagyobb projektet kellene még véghezvinni a településünkön.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 41/2013.(V.30.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ládbesenyő község belvízelvezetési 

rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező 

megbízási szerződést és megbízza a FEDRID Kft.-t 

(3780. Edelény, Mátyás Király út 3/A/2) Ládbesenyő 

község belvízelvezetési rendszerének megtervezésével és 

annak engedélyeztetésével, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 



 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a továbbiakban az ülés 

zárt üléssel folytatódik.  

 

 

 

 

K.m.f. 

           

 

 

 
              Fedor Attila                                                          Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

              Polgármester                                                                    Jegyző 

 



 

 

         2./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 
ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. május 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a falunapi programra 

Előterjesztő: Fedor Attila polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt testületi ülés alkalmával már beszélgettünk nagyvonalakban a július 

második szombatján megrendezésre kerülő falunap megszervezéséről. 

 Említettem azt is, hogy van egy pályázat „Közösségi rendezvények támogatása: 

hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával/ OM- A-2013.)” 

elnevezéssel, melyet az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítványhoz kell benyújtani 2013. 

május 31. napjáig. Ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni, csökkentve ezzel a 

rendezvény önkormányzati költségeinek mértékét.  

A pályázat célja: olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, 

melyek hozzájárulnak különböző – főként hátrányos helyzetű – társadalmi célcsoportok 

közösségi élményeinek kialakításához. 

A pályázat a 2013. július 05. – 2013. december 7. között megvalósuló rendezvények 

vonatkozásában nyújtható be, s egy pályázó csak egy esetben és egy időpontot jelölhet meg. 

A pályázat részvételi díja bruttó 10.000.-Ft.  

A pályázat keretében a nyertes pályázónak a meghirdetett szolgáltatásokat, eszközöket, 

melyek az alábbiak: 

- komplett hangtechnikai szolgáltatást 8-12 órás időtartamra bruttó 150.000.-Ft értékben 

- egészségnevelő – interaktív – gyermekműsort 50 percben bruttó 50.000.-Ft értékben 

- egy sztárfellépőt 45 perces műsorral bruttó 250.000.-Ft értékben  

térítésmentesen biztosítják az  igényelt napon. A pályázati döntésről 2013. június 10. napjáig 

értesül az önkormányzat.  

 Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a falunapot a tavalyinak megfelelő 

keretek között szeretném megszervezni. Érdeklődtem (színpadfedés, hangosítás, sátorbérlés 

tűzijáték megszervezése, műsorszervezés, meghívott vendégek, lakosok vendéglátása) 

kapcsán, illetve folyamatosan árajánlatokat kérek be, melyből  nyilván a legkedvezőbbet 

fogom választani.  Tavaly 1.305 E Ft-ba került a falunap megszervezése.  

 Várom a képviselők véleményét arról, hogy 2013. évben rendezzünk-e falunapot, 

milyen összeghatárig vállaljunk be erre költséget, ha rendezünk milyen programokkal stb.  

 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt 

határozati javaslatokat. 
Ládbesenyő, 2013. május 24. 

 

        Fedor Attila  

        polgármester 

 

 

1. sz. melléklet 



 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT I. 

 

 

 

Tárgy: „ Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, gyermekműsor és 

sztárfellépő térítésmentes biztosításával” c. pályázat benyújtása  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a tárgyban megjelölt pályázat feltételeit megismerte, s felhatalmazza 

a polgármestert a „ Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika,  

gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával” c. pályázat  

benyújtására, majd azt követően a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős:  polgármester 

 

Határidő:  2013. május 31. 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT II. 

 

Tárgy:  Falunap megszervezése 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy 2013. évben is megszervezi a falunapot. 

A falunap megszervezésére 1.000.000.-Ft-ot, azaz egy-millió 

forint keretet biztosít, melynek terhére felhatalmazza a  

polgármestert a megbízási szerződések, bérleti szerződések  

megkötésére, illetve azoknak aláírására a képviselő-testület 

utólagos tájékoztatása mellett. 

 

 

Felelős:   polgármester 

 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         4./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 
ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. május 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése.  

Előterjesztő: Fedor Attila polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Ládbesenyő község Önkormányzat rendelkezik belvízelvezetési tervdokumentációval, 

de ennek egy része hiányos, elavult, felülvizsgálatra, illetve aktualizálásra szorul. Bizonyos 

részek felhasználhatóak belőle, mint pl. a geodéziai felmérések.  

 A START munkaprogramban van olyan elem beépítve, mely érinti a település egy 

részének belvízelvezetését. Ahhoz, hogy a Rákóczi úton lévő nagy kanyarban az úttest mellett 

lévő árkokat betonelemekkel rakjuk ki, érvényes vízjogi létesítési engedéllyel kell 

rendelkeznünk erre a szakaszra. 

 Mivel Ládbesenyő településnek már van egy komplett terve, szerencsés lenne a 

település egészére vonatkozóan engedélyeztetni, amelyet pályázatok benyújtásánál a 

későbbiekben fel tudunk majd használni, ugyanis általában engedélyes tervet kell a pályázati 

dokumentáció mellé csatolni.  

 
  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 

mellékelt határozati javaslatot. 

Ládbesenyő, 2013. május 24. 

 

        Fedor Attila  

        polgármester 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT . 

 

Tárgy: Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése,  

illetve engedélyeztetése. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést és megbízza a  

FEDRID Kft.-t (3780. Edelény, Mátyás Király út 3/A/2) Ládbesenyő község 

belvízelvezetési rendszerének megtervezésével és annak engedélyeztetésével, 

továbbá felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős:  polgármester 

 

Határidő:  folyamatos 

 

 

2. sz. melléklet 



 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött egyfelől:  Ládbesenyő Község Önkormányzata 

képviselője:    Fedor Attila polgármester 

székhelye:    3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. 

adószáma:    15548438-1-05 

bankszámlaszáma:   11734080-15548438 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megbízó), 

 

másfelől:   Fedrid Kft. 

képviselője:    Fischer Ferdinánd ügyvezető 

székhelye:   3780 Edelény, Mátyás kir. út 3/A/2 

adószáma:   14939772-2-05 

cégjegyzékszám:  05-09-018483 

bankszámlaszáma:  11734152-29905289 

mint Vállalkozó (továbbiakban Megbízott) között a következők szerint: 

 

1. Szerződés tárgya:  
 

„Ládbesenyő Községben csapadékvíz elvezetés” – tervegyeztetési feladatok elvégzése, 

engedélyeztetési eljárásban való közreműködés, az engedélyeztetés során esetlegesen felmerülő 

hiánypótlási felhívások teljesítése. 
 

2. Teljesítési határidő: 2013. szeptember 15. 

 

3. Szerződés összege: 

 nettó  400.000 Ft 

 áfa 27% 108.000 Ft 

 bruttó 508.000 Ft 

 

4. Fizetési ütemezés:  

Vállalkozó jogosult végszámla benyújtására. Végszámla benyújtható a vízjogi létesítési engedély 

átvételekor.  

 

5. Fizetési feltételek:  
 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti egyeztetési díjat a Megrendelő fizeti ki. A benyújtott 

számla kiegyenlítése 8 nap. 

 

6. Felek képviselői 

 

6.1.  Megrendelő megbízottja: 

Név:   Fedor Attila  

Cím:   3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64.. 

Tel:   48/525-115 

E-mail: onkormanyzat@ladbesenyo.hu 

 

6.2. Vállalkozó megbízottja: 

Név:   Fischer Ferdinánd 

Cím:   3780 Edelény, Mátyás kir. u. 3/A/2 

Tel/Fax:  48/341-205  

E-mail:  fedrid@fedrid.hu 

 

mailto:onkormanyzat@ladbesenyo.hu


 

 

9. Adatszolgáltatás: 
A Megrendelő köteles a tervek egyeztetéséhez szükséges adatok és iratok jelen szerződés aláírását 

követően átadni. 

Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is 

megállapodhatnak. 

Ha az adatok késedelmes szolgáltatása akadályozza a tervek egyeztetését, úgy a határidő kötbér 

fizetése nélkül módosítható. 

 

10. Jogviták, Bíróság: 
 

A szerződő felek a vitás ügyeiket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezik, amennyiben ez 

nem vezet eredményre, úgy a Kazincbarcikai Járási Bíróság határozata alá vonják magukat. 

 

11. A szerződés módosítása: 
 

Ezen szerződés módosítása vagy kiegészítése - a jogi érvényesség érdekében - csak írásos formában 

lehetséges. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva a szerződés bármely pontja jogilag érvénytelenné válik, ez a 

többi pont érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 

érvénytelen pontot gazdaságilag egyenértékűvel pótolják.  

 

12. Elállás a szerződéstől: 

 

A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződéstől csak fontos ok miatt állhat el a felmondási határidő 

betartása nélkül. 

 

Mindkét szerződő fél elállhat a szerződéstől: 

Ha a munka megszakítása a Megrendelő által elrendelt okból két hónapnál hosszabb ideig tart, ha a 

másik szerződő fél a késedelem bepótolására hozott megfelelő határidő ellenére is késedelemben van, 

ha a másik fél részéről olyan körülmények keletkeznek, amelyek a szerződésnek megfelelő teljesítést 

nyilvánvalóan lehetetlenné teszik. 

A Megrendelő ezen kívül jogosult kinyilvánítani a szerződéstől való elállását, amennyiben a program 

megvalósításától részben - vagy egészében eláll. 

A szerződéstől való elállást írásban kell bejelenteni. 

Megrendelő részéről történő elállás esetén, köteles a Vállalkozó részéről elvégzett munkát a teljesítés 

arányában megfizetni. 

 

13. A Megrendelő vállalja: 

 

- együttműködés a hatóságokkal való tárgyalásokon 

- az engedélyekhez szükséges valamennyi díj és illeték megfizetése 

- az esetleges szolgalmi jog megállapodások megkötése az ingatlan-tulajdonossal 

 

Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 

írták alá. 

 

 

Ládbesenyő, 2013. május 30. 

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 Megrendelő Vállalkozó 

 


