Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
Ap/15-5/2020
KIVONAT
Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 10-én 14:30
órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település útjainak téli
hómentesítésére vonatkozó megbízási szerződést az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Sándor polgármester

Szentgotthárd, 2020. február 10.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
Tel.: 94/536-001
9982 Apátistvánfalva, Fő út 107

Ap/ 2019.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
,amely létrejött
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. ;
adószáma: 15 421 340-2-18), képviseleletében eljár Fodor Sándor polgármester , mint
megbízó (a továbbiakban: Megbízó) ,
másrészről
Név:
KOSZÁR JÓZSEF
Születési helye, ideje:
1954.11.09.Apátistvánfalva
Anyja neve:
Domiter Teréz
Adóazonosító jele:
8320884888
TAJ száma:
019 160 937
Lakcíme:
9982 Apátistvánfalva Fő út 6.
Bankszámlaszáma:
11773470-60425681
1.

Megbízó Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. sz.
. képviselő-testületi határozata alapján megbízza a Megbízottat hó hullása esetén
az Apátistvánfalva Balázsfalui önkormányzati utakról a hó eltávolításával (hó tolás )
, melynek keretében a Megbízott az e megállapodásban leírt feladatokat látja el.
2, A Megbízott a feladatok elvégzését vállalja, és kijelenti, hogy a megállapodásban
rögzített megoldandó feladatokat pontosan ismeri.
3. A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony
2020. január 1. napján kezdődik és 2020.december 31. napjáig szól.
4. A Megbízott a feladatát a Megbízó utasításai szerint és a Megbízó érdekeinek
megfelelően köteles teljesíteni, a kapott utasításoktól nem térhet el.
A Megbízott a megbízást köteles személyesen ellátni.
5, A megbízott vállalja hogy az alábbi útvonalakon a hóeltakarítást elvégzi :
a, Bazár-dombi portalanított út
b, Lovenyák Attiláék felé felvezető út
c, Rigóhegyre felvezető út
d, Hodácsék felé bevezető út
e, Döméék felé vezető út
6, A megbízott köteles a hó eltakarítási munkát a megbízó utasítására vagy abban az esetben
önállóan, azonnal megkezdeni ha észleli hogy a lehullott hó mennyisége meghaladja az
5 cm–t . A munka önálló megkezdéséről,legkésőbb 4 órán belül tájékoztatja a megbízót.
7, A szolgáltatások teljesítését a megbízó vagy általa megbízott személy ellenőrzi, amiről
feljegyzést kell készíteni. A feljegyzés egy példányának megküldésével az ellenőrzést
követő munkanap végéig megbízó tájékoztatja a megbízottat az ellenőrzés eredményéről.
Ha az ellenőrzés során nem megfelelő, hiányos teljesítést állapít meg az ellenőrzés, a
megbízó a feljegyzés egy példányának megküldésével felhívja a megbízottat
szerződésszerű teljesítésre.

Amennyiben a megbízott feladatát nem tudja teljesíteni vagy bármely okból
akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni.
9. Szerződő felek a jelen a szerződés alapján ellátott feladatok elvégzéséért nettó
8000 Ft /üzemóra azaz üzemóránként nettó nyolc-ezer forint megbízási díjban
állapodnak meg. A megbízási díjon felül más költség elszámolására nincs lehetőség.
A Megbízási díj kifizetése a Megbízó által a tárgyhónap utolsó napján kiállított szakmai
teljesítési igazolást követően 15 napos fizetési határidővel, a Megbízott által megadott
bankszámlára utalással történik.
Megrendelő jogosult a díj esedékes részletét visszatartani a 7. pont szerinti értesítésben
foglaltak teljesítéséig.
10. A megbízottat 2020.január 01-tól 2020 március 15.-ig terjedő teljes időszakra
összesen bruttó 10.000 Ft , a 2020 október 15-től 2020.december 31.-ig terjedő
teljes időszakra összesen bruttó 10.000 Ft készenléti díj illeti meg akkor is, ha nem kell
tényleges hótolást végeznie.
A készenléti díjat a megbízó köteles 2020. március 30-ig, illetve 2021. január 15-ig egy
összegben megfizetni a megbízottnak .
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadóak.
12. A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
8,

A szerződés mellékletei:
1db személyi adatlap
Apátistvánfalva 2020. január

------------------------------------Fodor Sándor polgármester
Megbízó

-------------------------------------Koszár József
Megbízott

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kovács Ágnes Eszter
pénzügyi vezető

