
HIRDETMÉNY 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (továbbiakban: az Egyesület) Elnöksége 

5/2022. (I.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Egyesület feleslegessé nyilvánított eszközeit 

az alábbi feltételekkel értékesíti. 

1. Az értékesítésre bocsátott eszközök (továbbiakban: az eszközök) jegyzékét a jelen 

hirdetmény 1. sz. melléklete tartalmazza. 

2. Az eszközök kizárólag a jegyzékben meghatározott bruttó áron vásárolhatóak meg, alkura 

és/vagy licitálásra lehetőség nincs. 

3. Az eszközök megvásárlására az Egyesület mai napon hatályos tagnyilvántartása szerinti 

rendes és pártoló tagok jogosultak.  

4. Az eszközök műszaki adatait, állapotát illetően további információ a munkaszervezet 

dolgozóitól kérhető a +36 20 501 0143-as vagy + 36 20 501 0154-es mobilszámokon vagy 

a korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail címen. 

5. Az eszközök megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület 

munkaszervezeti irodájában (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.) lehetőség 

biztosított.   

6. A vételi szándékot a vevő a jelen hirdetmény 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződés 

hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt két eredeti példányának Egyesülethez történő 

eljuttatásával jelezheti. 

7. Az aláírt szerződések a következő módokon juttathatóak el az Egyesülethez: 

- postai úton az 5600 Békéscsaba, Pf. 142. címre; 

- átadás-átvételi jegyzék ellenében személyesen az Egyesület munkaszervezeti 

irodájában (előzetesen időpontot szükséges egyeztetni); 

- természetes személy vevő esetén azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 

szolgáltatással hitelesített (AVDH hitelesítés ügyfélkapus hozzáféréssel) 

dokumentumként a korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail címre; 

- jogi személy vevő esetén minősített szervezeti elektronikus aláírással hitelesített 

(cégszerű e-aláírás) dokumentumként a korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail 

címre.  

8. Az Egyesület alapszabályának 4.§ (9) bekezdés 13. pontjában foglaltakat figyelembe véve, 

mely szerint az Egyesület saját tagjával kötött szerződés jóváhagyása a Közgyűlés 

hatásköre, az eszközök tényleges megvásárlására az Egyesület Közgyűlésének  

2022 májusi ülését követően lesz lehetőség, a számlák kiállítására ekkor kerül sor, illetve 

ekkor vehetőek majd át az eszközök.  

9. A Közgyűlésre a szerződéskötésre javasoltak listája az aláírt előszerződések 

munkaszervezethez történő beérkezésének időpontja szerinti sorrendben kerül 

összeállításra.  

10. A vételi szándékot jelző szerződések Egyesülethez történő beérkezésének végső határideje 

2022. április 30. napja. 

11. Az Egyesület selejtezési szabályzatában foglaltaknak megfelelően természetes személy 

vevő esetén az eszközök vételára kizárólag készpénzben egyenlíthető ki, jogi személy vevő 

esetén lehetőség van az eszközök vételárának banki átutalással történő kiegyenlítésére is.   

Kelt: Békéscsaba, 2022. január 31. 

Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k. 

       elnök 



1. sz. melléklet 
 

ÉRTÉKESÍTENDŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület az elnökség 5/2022. (I.27.) sz. határozata 

alapján az alábbi eszközöket megvételre kínálja fel. 

 

 

1. Eszköz 

Eszköz megnevezése: Sony projektor (VPL-Ex5) 

Eszköz leltári száma: 2019-014 

Eszköz állapota: használt 

Eszköz műszaki adatai, jellemzői: 2009-es modell, működőképes. 

Bruttó vételár: 50.000,- Ft 

 

2. Eszköz 

Eszköz megnevezése: Sharp Ar-m 165 nyomtató 

Eszköz leltári száma: 2019-015 

Eszköz állapota: használt 

Eszköz műszaki adatai, jellemzői: másoló és nyomtató, színes szkenner, egytálcás, 2009-es modell.  

Az eszköz üzemképes, de jelenleg nincs használatban, tartozékait (festékdob) mindenképpen cserélni 

kell.   

Bruttó vételár: 25.000,- Ft 

 

3. Eszköz 

Eszköz megnevezése: JVC digitális kamera (GZ-HD5) és HAMA kameraállvány (együtt vásárolható 

meg) 

Eszköz leltári száma: 2019-016 és 2019-036 

Eszköz állapota: alig használt 

Eszköz műszaki adatai, jellemzői: 2010-es modell 

Bruttó vételár: 40.000,- Ft 

 



2. sz. melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről   

 

név: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

cím: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 

adószám: 18284517-1-04 

képviseli: Molnárné dr. Tarkovács Márta elnök 

a továbbiakban: Eladó 

 

másrészről 

 

név:  

cím: 

adószám/adóazonosító jel: 

képviseli: 

a továbbiakban: Vevő 

 

együttesen a továbbiakban, mint Felek között, az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

 

1. A szerződés tárgya: az Eladó által 2022. január 31-én közzétett hirdetmény 1. sz. 

mellékletében szereplő, ………………….. leltári számú, 

…………………………………………………………... megnevezésű eszköz adás-vétele. 

 

2. Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a jelen szerződés 1. pontjában megnevezett 

eszközt az 1. pontban hivatkozott hirdetményben szereplő bruttó ……………………. Ft, 

azaz ………………………………………………………………… forint vételáron.  

 

3. Vevő a teljes vételárat Eladó részére a jelen szerződés hatályba lépését követően, számla 

ellenében fizeti meg, készpénzben/banki átutalással1.  

 

4. Eladó kijelenti, hogy tudomása szerint az 1. pont szerinti eszköznek rejtett hibája nincs. 

                                                           
1 a megfelelő rész kiemelendő, természetes személy vevő az 1. pont szerinti hirdetményben foglaltak alapján 
kizárólag készpénzzel történő fizetésre jogosult. 



2. sz. melléklet 

 

5. Vevő kijelenti, hogy az 1. pont szerinti eszköz műszaki adatait, jelenlegi állapotát egyrészt 

az 1. pont szerinti hirdetményből megismerte, másrészt az eszközt megtekintette, illetve 

üzemképességét ellenőrizte. 

 

6. Vevő tudomásul veszi, hogy az eszköz szállításával kapcsolatos költségeket Ő viseli. 

 

7. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.  

 

8. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását valamint a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület Közgyűlése általi jóváhagyó záradékolását követően lép hatályba. 

 

9. Felek jelen okiratot, 2 példányban, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag névaláírásukkal látták el.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Molnárné dr. Tarkovács Márta elnök 

eladó részéről 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

vevő részéről 

 

Kelt: …………………………………… 

 

ZÁRADÉK: 

Az adásvételt a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 

………………………….. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Kelt: ……………………………. 

 

…………………………………………… 

   jegyzőkönyv-hitelesítő 


