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mely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi önkormányzat (Medgyesegyháza,

Kossuth tet t siám, képviseli : dr. Nagy Béla György polgármester, ) mint megrendeló

( továbbiakban: Megendelő ),
mósrészről l{rubrák-György e. v. 1 " ), a továbbiakban

szolgáltató, mint tíízvéd;lmi szolgáltató ( továbbiakban: Szolgáltató ) között tűzvédelmi

feladatok ellátás 6,ra az alábbi feltételekkel:

A Szerződés tárgJa, a Szolgálíatás helye

1) Felek rögzítik, hogy Szolgáltató jelen szerzódésben foglalt feltételekkel a megrendelő

túzvédeÉmmel kapcsolatos feladatait a megrendelő érdekeinek, valamint ajogszabályi
követelményeknék megfelelően látja el.

2) Felek rögzítik, hogyjelen szerződés 1. pontjában körülírt szolgátatás szolgáitató általi' 
elvégzéJe a Iuegónoeto által fenntartott valamennyi intézményre (Polgármesteri

Hiva:tal, óvoda, lsunhíti óvoda is/ Gondozási központ, /Idósek otthona, Idősek

napközi otthona, Orvosi rendelók épülete/ Múvelődési ház és könyvüár, /Bánkúti

kastély/) kiterjed.

3) A Megrendelő által fenntartott intézmények mindegyikében a Szolgáltató köteles a' 
jogszaÉályok átal előírt tűzvédelmi feladatokat ellátni, ezzel kapcsolatos tájékoztatást
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megadni. A szolgáltatás magában foglalja továbbá a tízvédelmi
szabá|yzat kidolgozását, valamint a mellékletét képező túzriadó terv elkészítését,

illetve fentiek róndelkezésre bocsátását. Felek megállapodnak, hogy szolgáltató

mindezeken felül figyelemmel kíséri és felülvizsgálja azt a jogszabí|yok é9 a_z

intézményekben törtánt, tűzvédelmi helyzetre küató változásokat és a változásoknak

megfeleló j avaslatokat tesz, azokat kidolgozza.

4) A Szolgáltató az ellenőrzési kötelezettségének megvalósítása érdekében havonta, de' 
legkesó"bb negyedéves rendszerességgel szakmai elienőrzéseket végez, melyeket

M-egrendelő Űomásul vesz. Szolgáltató az ellenőrzés tapasztalatai alapján javaslatot

\9,v
':i_

Ellenj egyzem, Med gy esegyháza
20l6. augusztus 0l. napján

Sulcné Lipcesi Zsuzsanna Pénzügyi
Osztály Vezetóje

Medgyesegyházi Városi
Önkormányzat képviseli: Dr.

Nagy Béla György
polgármester, rnint Megrendeló

egyéni
Szolgáltató



ad a Megrendelő részére a szi.ikséges intézkedések megvalósítása érdekében, melyet
Megrendelő elfogad.

5) A Szolgáltató együttműködési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő által fenntartott

- jelen szerződés 2, pontjában foglalt - intézmények vezetőivel, valamint szakmailag
segíti és támogatja munkájukat.

6) Szolgáltató a megtendelóvel egyeztetett időpontban az elózetes, ismétlő és rendkívüli
tűzvédelmi oktatásokat az áItala összeállított tematika szerint lebonyol ítja, az ebhez
szükséges feltételeket Megrendeló biztosí§a. Figyeli, szervezi és intézi a túzvédelmi
szempontú felülvizsgálatokat és karbantartásokat. (űzoltó készülékek negyedéves
ellenórzése, ill. éves alapkarbantartás a, tűzoltó vízforrások /fali tűzcsapok/ féléves,
éves karbantartás a)

7) Folyamatos kapcsolatot tarf a megrendelővel; tűvédelmi hatósági ellenőrzések; ill;
eljárások során felkészíti a megrendelőt.

Szolgóltatáshoz kap c solódó jogok és kötelezettségek

8) Felek megállapodnak, hogy szolgáltatás szakszení és hatfuidőre történő elvégzése
érdekében a szeruődő felek kölcsönösen és idóben tájékoztatják egymást minden olyan
információról, amely a szerződésben szerepló feladatok megvalósítását elósegíti. A
tájékoztatás elmaradása miatt bekövetkező eseményekkel kapcsolatos kárfelelősség a
táj ékoztatást elmulasztó felet terheli.

9) A szolgáltató ós a megrendeló vállalja, hogy egymás adatait, információit,
kölcsönösen bizalmasan kezelik, harmadik fél részére csak a másik fél kérésére,
engedélyével adhatj a át.

10) felek rögzítik, hogy mindkét fél gondoskodik a megfelelő adatvédelemról.

11)A szerződő felek kölcsönösen segítik egymást a szolgáltatás optimális ellátása
érdekében,
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Aa ellenszolgáItaűs, megftzetésének módja

12) A atzvédelmi szolgáltatás elvégzéséért a mesrendelő bruttó 15.000-Ft/hó átalánydíjat
fizet - számla ellenében az ,nél vezetett
Pénzforgalmi számliára- a szolgáltató tészére. Az ár a mellékelt árajánlatban szerepló
feladatokat tartalmazza.

13)A számla kiállítása a táígyhót követó hónap 10. napjáig történik, 8 napos fizetési
hatráridővel.

14) Amerrrryiben a szerződésben foglaltak végrehajtása - egyedi okból _ jelentősen
meghaladja az 

ltúanvdíi 
mértéket, úgy a_szerződő felek külön áIlapodnak meg.

15)A szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a megrendeló az éves költségvetés
tervezésekor e1yeztet a szolgáltatóval a szolgáltatási díj következő naptrári évre
vonatkozó módosításáról.

1Ó) Egyéb, a szerződésben nem szereplő feladatok ellátására külön megrfllapodás kötendó.

A Szerződés idűeü haű$a

17) Jelen szerzódés 2016. augusztus 1. napjától hfuít a felekre jogokat és
kötelezettségeket, ettől a naptól lép hatályba.
A felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés felmondására bármelyik
fél jogosult 30 napos határidővel. Jelen határidő akkor minősül megtartottnak, ha a
felmondást közlő fél levólpostai küldemény útján a másik féllel felmondási szándékát
közli. A felmondási szándék akkor számít közölürek, amikor a címzett részére az
szabályszenien kézbesítósre került.
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Vegyes rendelkezé sek

l8)Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadóak.

Alulírott Szerződő Felekjelen sxer7ődést elolvastóh közösen értelmezték, és tnint akarat .I:l@l

mindenb en me g e gy e zőt, helyb enhagy ólag aláírtálc

Medgyesegyháza, 2016. augusztus 1.
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