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vállalkozói szerződés

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószám: 1,5725211-2-04, képviseli dr. Nagy Béla
György polgármester), mint megrendelő, másrészről:

Gáspár Tamás (szül.: 1974.11.14. an. Farkas Julianna, székhelye 5830 Battonya, Ady
Endre u. 13312. sz. telephelye 5830 Battonya, Vasút utca 42. sz., egyéli vállalkozói
igazolványának száma: 9039505, adószáma: 64l.7 8666-2-24) mint vállalkozó,

(a továbbiakban felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek a vállalkozó írásos ajánlata, valamint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselőtestiiletének 11/2015.(L28.) Kt. határozaía alapján szerződés kötnek a
Medgyesegyháza településen önkormányzati és lakossági körben keletkező állati
hulladék elszállítására és ártalmatianítására.

2. Jelen szerződés alapján vállalkozó elvállalja, hogy a megrendelő illetékességi
területén elvégzi a közterületen található, valamint a lakosságnál elhullott állati
tetemek begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását. Ehhez kapcsolódóan elvégzi a
jogszabályok és szakmai iránymutatások alapján elóírt nyilvrántartás vezetésével,
szállitási okmányok kitöltésével kapcsolatos feladatokat.

Felek megállapodnak, hogy megrendelő az e|szállitási igény felmerülésekor minden
esetben előzetesen, telefonon rendeli meg a szolgáltatást, amit a vállalkozó a
megkereséstől számított 24 órán belül köteles teljesíteni. Vállalkozó elérhetősége: 06-
30/645-0035

A megrendelésre, az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos teljesítés-igazolás
kiállításra, valamint a vállaIkozóhoz közvetlenül beérkező lakossági elszállítási
igények teljesítésének előzetesen jóváhagyására a megrendelő képviselője: Juhász
György, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal ügyintózőj e jogosult.

A felek a vállalkozó diját 2015. évre vonatkozóan az alábbiak szerinthatározza meg.

J.

4.

5.

u. Áltataoy aij 30.000 Ft + ÁFA"/év mely magában foglalja a szolgáltaíás 24 órln
belül történő ellátása érdekében a rendelkezési állási díiat.

b. Az áta|ánydijon felül, aá meghaladóan a vállalkozót megilleti a tényleges
igénybevétel során:

- Kiszállítási díj címén: 10.000,_ Ft + AFAJ kiszállás
- Megsemmisítési díj címén 76,- Ft + ÁFA/ elszállított kilogramm

A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi
munka, anyag és egyéb költséget. A rendelkezésre állási díj beszárnításra
kerül a tényleges szolgáltatás igénybevételekor, mint előleg.

6. A megrendelő kötelezi magát, hogy a vállalkozó által kibocsátott számla ellenértékét
15 napon belül átutalással a vállalkozó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733089-



20018054 számú bankszáml ájára megftzeti.

7. A felek a szerződés 2015. február hó 5 napjától 2015. december hó 3l. napjáig
határozott időre kötik.

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseit
kell alkalmazni. A szerződő felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban
egymás között tárgyalás útján kívánják rendezri, ha é2 lem vezet eredményre, úgy
kikötik a Battonyai Jrárásbíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenh agyől.ag aláírták.

Medgyesegyháza , 2015. január hő 29. nap

polgármester
megrendelő

Medgyesegyháza Városi Onkormányzát
képviseletében

Pénzügyileg elienjegyzem:
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Sulcáné Lipcsei Zsuzsanna
pénzűgyí vezeíő


