
Ű gy ir atszám: I 529 -2 l 20 I 6.

SZOLGÁLTATÁS I SZERZŐnBS

amely létrej ött egyrészről

Balatonszepezd Község Önkormányzata (Balatonszepezd, Árpád u. 27., Adószám:
15734257-2-19 képviseli: dr. Sebestyén Lászlő polgármester, mint megrendelő), továbbiakban
Megbízó

másrészről

Konczné Rédling Anikó (8243 Balatonakali, Hóvirág u. 57. adőszám: 54178658-1-39)
továbbiakban Szolgáltató

között a mai napon, a Balatonszepezd Község Önkormányzatánaktulajdonát képző Központi
strand területén, a következő feltételekkel biztosított szolgáltatásra:

1.) A Megbíző megrendeli a Szolgáltatótő| a kézműves játszóhaz (továbbiakban: játszőhazi
program) teljes körú lebonyolítását (szervezését, rendezését, megtartását),2016. július 7. napja
és 2016. augusztus 25. napja közötti időtartamra, meghosszabbítással 2016. augusztus 28.
napjáig, heti egy alkalom teljesítéssel, összesen 8 alkalomra.
A Szolgáltatő a játszőházi programot hetente egyszer, csütörtöki napokon 1 1 órától 16 őráig
ártja, amennyiben a csütörtöki játszóházi program barmely okból meghiúsul, azt a szolgáltatő
az aktuális csütörtöki nap hetét követő hét hétfoi vagy keddi napján köteles pótlólagosan
teljesíteni.

2.) A játszőházi prograrrl megtartását a Szolgáltatő aMegbiző által kijelölt és rendelkezésére
bocsátott területen végezheti. A jatszőházi program megtartásához minden alkalommal a
Megbíző 1-2 sörasztalt,z-4 sörpadot biztosít a helyszínre kihelyezve.

3.) A Szolgáltatő a teljes körű lebonyolitás szerződésszeni te§esítését alkalmanként 30.000,-
Ft/nap (5 óra) díjazásértvállalja, amely dijazásmagábafoglalja aSzolgáltatő általa játszőhazi
program alkalmankénti megvalósításához, megtartásáú,toz szükséges anyagok, kellékek,
eszközök teljes költségét. A díjazás nem tartalmazzaazÁFA risszegét, mert aSzolgáltató nem
tartozík az Ár d hatály a alá.

4.) A Megbiző a jelen szerződés 1.) pontjában figzített szolgáltatást 2016. évben az 1.) pontban
rögzíteítidőtartam alatt 8 napra veszi igénybe, melynek összköltségét,240.000,-Ft összeget, a
költségvetésének terhére biztosítja.

5.) Az 1.) pontban figzített szolgáltatás napi teljesítését a Megbíző igazolja, a teljesítés
ígazolást Megbízó részéről a strandgondnok vagy a strand működéséért felelős személy állítja
ki. A Szolgáltatő az elvégzett munkáról havonta jogosult számlát kiállítani, aMegbiző számla
ellenében - az átvételtőI számított 8 banki napon belül a Szolgáltató bankszámlájara valő
átutalással köteles kiegyenlíteni.



6.) A szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadőak. 1s#

7.) Jelen szerződést Balatonszepezd Község Önkorm ánjzata Képviseló- testuletafi4!20|6,
(VI.2 3, ) önkorm ányz ati határ o zatáv al hagyta j óvá.

Jeléir szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg,
j óvráhagyól ag aláírták.

Balatonsze pezd, 20 I 6. j unius 28,
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