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mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)
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mint szolgáltatő (a továbbiakban Szolgáltató)
(a továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen, mint Szerződő felek/Felek) között alulírott
helyen és napon azalábbi feltételek szerint.

Preambulum:

Balatonszepezd Község Önkormányzata5612016. (IV. 14.) Bsz, önkormányzatihatározatában
meghatározottak szerint a község zöldterületeinek karbantartásáta végzendő feladatokat
keretszerződést útján látja el. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a szolgáltatást egyedi
megrendelések alapján 2016. április 15. napjától kezdődően nyújtja. Felek hatarozott időre
szóló, de a felek döntésével meghosszabbítható, hosszú távú együttműködésük céljából
elhatár ozták j elen me gállapodás megkötését.

I. SznnzőoBsrÁncyl

Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig a jelen szerződés aláításával vállalja a jelen
szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését, a Megrendelő közigazgatási
teniletén találhatő, a Megrendelő tulajdonában és használatában lévő ingatlanok
vonatkozásában.
o zőldterület karbantartás: a terület funyírása, nyesedék elszállítása, a területen

ta|álhatő fákat érintő kezelési, karbantartási munkák elvégzése.

A létesítmények felsorolását je|en szerződés 1. számú melléklete taftalmazza.
A Szolgáltatő a rábízott feladatokat teljes körben, a szerződés időtartama alatt, szükség
szerint munka-, pihenő- és ünnepnapokorr is ellátja.
Megrendeló vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtását befolyásoló eseményekről, azok
bekövetkezését megelőzően 1 munkanappal írásban (elektronikus levélben) értesíti
Szolgáltatót, A tényleges elszámolás a tételesen, hetente megrendelt és Szolgáltatő álíal
ténylegesen tel j esített szolgáltatás alapj án utólago san történik.
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2,1 szolgáltató kötelezi magát, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat azL számúmellékletben és a jelen^szerződésben fo§laltaknak megfelelően, a szükséges szakemberek
és technikai eszkÖzÖk folyamatos rendeikezésre állásának biztosítás ával|ajogszabályi ésegYéb szakmai szabálYok előírásának betarlásával, valamennyi szükséges engedély
birtokában láda el.

3,/ AmennYiben a feladat végrehajtását a keretszerződés szerint Szolgáltató biztosítani
nem tudja és e kÖrÜlményt a Megrendelő 

|elé írásban jelzi,úgy MegÁndelő jogosult akeretszerződés érvényessége alait adott feladathoz más Szoig ffia|ő igénybevételére.
Szolgáltató ezen kÖrÜlményre hivatkozással kártérítésre nem tarthat igényt, és annak jogi
úton történő érvényesítéséről e szerződés aláírásáv al lemond.

l/, Megrendelő kÖteles Szolgáltató I. osztályú minőségben történt teljesítését elfogadni,
továbbá teljesítés esetén a szolgáltatási díjat a jelen sz-erződésben rogtáltak szerint részére
megfizetni"

2l, A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő források állnak rendelkezésére ajelen szerződés I. osztályű minőségben torteno teljesítésére, amelynek aláirásával
étvénye s és vé grehaj tható kötel e zettsé gei keletke znek.

3/, Megrendelő a feladatok ellátáSát jogosult ellenőrizni és annak mindenkori állásáról aSzolgáltatótól információt kérni. Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni
azzal,hogY az utasítás nem terjedhetki azellátandó tevékenység megszervezésére, és nem
teheti a Szolgáltatő számára a teljesítést terhesebbé. Ha tvtegienaélő célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, Szolgáltatő köteles őt erre figyelúztetni. Ha Megrendelő afigYelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltató a szerződéstől _ kártérítési és
költségtérítési kötelezettség nélkül - elállhát, uugy á feladatot a Megrendelő írásba foglaltutasításai szerint és a Megrendelő kockázátára elláthatja. Siolgáltató felhívjá aMegrendelő figYelmét, hogy koteles megtag adni az utasítása teljJsítését, ha annakvégrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhéz vezetne, vagy
v eszély eztetné mások személyét vagy vagyonát.

4/, Megrendelő köteles mindazon tényt, információt, adatot vagy dokumentumot megfelelő
időben Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyek a jeú szerződés szerződésszerű
telj esítéséhez szükségesek.

5/, Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a té1ékoztatás terén, fokozott
egYÜttműkÖdési kötelezettség terheli. Megrendelő e kötelezótt.ég. keretében köteles a
Szolgáltatóval, illetve a nevében eljarő yagy ateljesítésben érintetlegyéb szervezetekkel,
személYekke] folYamatosan, a jelen siórzodesUen meghatározott feltételek szerint
együttműködni,

6/. Felek kÖtelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, amelyek a szerződés teljesítését
akadálYozhatják, vagY veszélyeztethetik. Megrendelő az értesítés elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősségge1 tarlozik. Amennyiben a
szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő,
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7/.

8l.

amelY akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell a Megrendelőt,

S zo l gáltató alv állalko zó igénybevéte l ére NEM j o go sult.

MegrendelŐ felelős a képviselőj e, alkalmazottja áItalokozott károkért. Károkozás esetén a
Megrendelő és a Szolgáltató kár felvételére megbízott képviselőjével jegyzőkönyvet vesz
fel, amely tartalmazza a pontos káreseményt és az okoiott r<aimertir<et. Megrendelő a
nem rendeltetésszerű használatből eredő károkért teljes (anyagi) felelősséget villal. Felek
megállaPodnak, hogY aZ eseményt követő 8 (nyolc) napon beltii az esetleges
kártérítés/kötbér össze gével telj es körűen elszámo lnak.

9l. Szolgáltató feladata az l. pontban meghatározott munkák elvégzésének megkezdése, a
megrendeléS, Vagy probléma felmerülésétől és Szolgáltató részéről történó jebésétől
számított legalább 24 Őrán belül. A rendelés menetét jelen szerződés2. számú melléklete
tartalmazza. melYre tekintettel Megrendelő kifejezetten nyllatkozza, hogy nevében a
megrendelés leadására a jelen szerződésben megnevezett sze;mély közvetlenÚl jogosult.

III. SzolcÁlrarÁst oí.l. rlzBrBst rBlrrrpux

Il. Szolgáltatót a jelen szerződés szerinti feladatok megvalósításának esetére a mindenkori
megrendelés ellenértékének megfelelő szolgáltatási díj illeti meg.

2l, Szolgáltató havonta utólag jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére. A szolgáltatási
díjat Megrendelő a megküldött számla kézhezvételétől számított ]0 napon beltiikoteles
átutalással kiegyenlíteni. Pénzügyi teljesítésnek az a nap minősül, á*ito. a megfelelő
Összeg Szolgáltató számlájánjóváírásra került. A számlát a Megrendelő nevére és alábbi
.j*9... kell megküldeni: Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd,
Arpád u,27 .)

3/, AmennYiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, Szolgáltató a ptk. szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

IV. SznnzőorsHnrÁlya

Il, Szerződő felek a jelen szerződést annak aláirása napjától 2016. november 30. napjáig
hatát o zott i dőtartamra köti k.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnik:

a) a Felek közös megegyezésével,
b) bármelyik fél rendes felmondásával,
c) rendkívülifelnrondással
d) Szolgáltató e célú tevékenységének megsztinésével.

Felek a jelen szerződést bármikor jogostrltak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.

2l.

Jl.
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4/. Jelen szerződést bármelyik fel jogosult indoklás nélkül, kártérítési és költségtérítési igény
nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

5/. Felek a szerződés bármilyen módon történő megszűnés ét vagy megszüntetését követően
legkésőbb 30 napon belül egymással elszámolnak.

6.i A jelen szerződóst bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnaii
hatállyal írásban - indoklás mellett - felmondhatja, súlyos szeruőd,ésszegésnek minősül
különösen:

a) Megrendelő részéről:
a) ha önhibájáből a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez
szükséges információkat Szolgáltató felhívása ellenére sem szolgáltatj a
b) a Megrendelő a szolgáltatási díj fizetésével 30 napot meghaladó
késedelembe esik.

b) Szoleáltató részéről:
a) ha a jelen szerződés szerinti megrendelői elvárásokat nem vagy csak
részben teljesíti (mennyiségi, minőségi kifogás), és ezt Megrendelő 2
alkalommal történő írásbeli figyelmeztetése ellenére sem orvosolja
b) ha nem biztosítja a jelen szerződés teljes időtartama a7att a meghatározott
személyeket, feltételeket.

V. Nytl,rrxozlrox

l/. Szolgáltató kijelenti, és szavatolja, hogy
a) megfelelő források és technikai háttér á11 a rendelkezésére a jelen szerződés

teljesítésére, amelynek aláirásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei
keletkeznek;

b) a jelen szeruődés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységét a legnagyobb szakmai és
üzleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a vonatkoző ágazati jogszabályok,
hatósági előírások és szakmai szervezeti állásfoglalások figyelembevételével,
továbbá valamennyi jogszabály által megkívánt hatósági engedély bi*okában
végzí;

c) és rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő
eszközökkel és szakemberekkel és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni
is fog.

2l, A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy
a) megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen szerződés teljesítésére,

aláir ásáv al érvénye s é s vé grehaj tható köte l ezettsé gei ke l etkeznek.
b) a megrendeléseket, módosításokat jelen szerződésben meghatérozott

szerint. határidőben megktildi Szolgáltató részére.

amelynek

feltételek

VI. Ecypg npNonl-xpzosBr

Il. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerzódés bármilyen módosítása kizárőlag írásban
érvényes.
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2l, YalamennYi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés írásban, magyar nyelven törlénik,
amelYet vagY Személyesen kézbesítenek vagy telefaxon, e-mailben, illetve postával
küldenek meg az érintett címzettnek az alábbi címekre.

rndrró érlesítési címe : 8252 Ba|atonszepezd, Árpád u. 27 .

Kapcsolattartó: Törekiné Bardon Szilvia
E-mail cím: balatonszepezdph(á.)t-onling,lrrr
Telefon: 06-30l 632-8Ió1

Szolgáltató értesítési címe: 8253 Révf|ilöp, Káli u. 51.
Kapcsolattarló személy : Szentgróti Balázs Szilveszter
E-mail cím: szentgroti.balazs(&gmail.corn

3/. MegrendelŐ kÖteles a Szerződés teljesítése során tudo mására jutott üzleti titkot a
Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetón
időbeli korlátozás nélkül megőrizni,

4/, Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláirása nem*eredményezi más egyéb
szerző dés vagy j o gnyi latkozat me gsértését.

5/, Felek kijelentik, hogY a Ptk. 6:87. § (l) bekezdésére figyelemmel a jelen megrendelés a
szerződés tárgYát kéPező jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi feltetált tartalmazza.

6/, Felek megállaPodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az érvénytelensége
nem vonja magaután az egész szerződés érvénytelenségét, kirré,r", ha az érvénvtelen réiz
hiányában a felek eredetileg sem kötötték volna meg a jelen szerződést.

7l. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013, évi V. törvénY (Ptk.) valamint a vonatkozó e§yéb *ugyá, jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

8l. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat
elsősorban békés Úton, közös megegyezéssel rendezik. Ellenkező esetben Felek kikötik a
Veszprémi Járásbíróság illetékességét.

ASzerződő Felek a jelerr szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jőváhagyólag írták aIá. Ajelen szerződést felek négy példányban
irják alá, amelyből kettő a Megrendelőt, kettő a szolgáltatót illet,

Kelt. :Balatonszepezd, 201 6,.iúnius 1 5. Kelt. : Balatonszepezd, 2016.június 1 5.

Balatonszepezd Szentgróti Balázs Szilveszter
egyéni váIlalkozó

Szolgáltató

dr. Sebestyén László

_ . 
Á-

l\,í^^__^-_1-11r.Vr§Bl c_ttu§l()
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tlano tatása

közterület terület nagyság (m2)

Halász utcai önk. telek 459 hrsz. 1200

Víriusz,u.1 . (szelektív hulladékgyűjtők környéke ) 1248

B alaton szep ezd Zánka közti fel ső űtszakasz 1600

Petőfi u.21 4Z.hrsz. 4622

Panoráma sétány és rézsű Arpád u,3-ig 2710

Vasút és 71-es köXi árok Honvéd u.{ól helységnév
tábláig

1590

Kerékpár út mellettiterület Révfi,ilöpi u.20.-tól +

rovásírásos emlékmű
3150

Park u, 951-952hrsz, 1279

Kerteki u.29-től Nyár u.24-ig 2500

Csokonai u.l-től Cseredi u. végéig Rigó-közzel, Park
utcától Málna utcáig, Árpád utcától Napsugár utcáig

2500

Református templom kert 320

összesen: 22.7t9 m2= 4,7ha
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2. sz. melléklet:

Rendelés és számlázás menete

A Megrendelő részéről Törekiné Bardon Szilvia falugondnok telefonon jelzi
Szol gál tató felé a karbantartási feladatok szükségességét.
Törekiné ugyanezen tartalmú jelzése alapján súa Helga Alexandra pénzügyi
ijgYintéző elkészíti az írásos megrendelést, melyet dr, SebestyénLászlő pol§ármester
aláítást kÖvetően elektronikus levél formájában megküld Szolgáltató részéie."
Szolgáltató a megrendelés alapján elvégzettmunkákról havoná utólag szérnlátállít ki,
melyet haladéktalanul benyújt a Megrendelőhöz.
Az elvégzett szolgáltatást Törekiné Bardon szilvia falugondnok ellenőrzi.
Az e|.végzett munka nem megfelelősége esetén azt ha|adéktalanul jelzi aMegrendelő
képviselője, valamint a szolgáltató feté írásban, elektronikus levélben.
MegrendelŐ a megfelelő minőségben elvégzett szolgáltatás és a megküldött átutalásos
számla alapján a szolgáltatás díját a számla házheivételétől számíűtt ]0 naponbell:l
kÖteles átutalással kiegyenlíteni SzolgáltatO banksrárnlál,ira történő utalással.


