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MEGBÍZÁSI SZERZŐDES

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Cím 8252 Balatonszep ezd, Árpád u.27 .

Képviseli: dr. Sebestyé n LászIó polgármester
a továbbiakban, mint MEGBÍZÓ

a Víz i m entök Magyaro rszági Szaks zolgálata E gye sül et
Cím: 8251 Zánka,030/8. hrsz.
Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás, Faludi u. 83.
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Képviseli: Bagyó Sándor elnök,
a továbbiakban, mint MEGBÍZOTT

között az alábbi taftalommal és feltételekkel.

1. SZERZőDES CÉLJA, HELYE, TÁRGYA Bs pÓreRTAMA

1.1. A jelen szerződés célja Megbíző üzemeltetésében lévő Balatonszepezd Víriuszi
strandhoz tartoző és (bójával, stb.) körülhatárolt fiirdőhelyen az élet- és
balesetveszélyes fiirdőzés valamint a vízi- és úszóeszközök balesetveszélyes
használatának megelőzése és elhárítása, valamint a furdőhelyen történt
(bekövetkezett) élet- és balesetveszély esetén a vészhelyzetben lévő személyeknek
segítségnyújtás és vizből való mentésük a strand normál üzemelése körében
(továbbiakban együtt: vízimentés). Felek egyezően rőgzítik, hogy a strand normál
üzemelése (,,Normál Üzemelés") nem terjed ki a strand egész teruiótének, vagy annak
egy részének Megbízó általi bérbeadására, fliggetlenül a bérbeadás céljától, nem
terjed ki rendezvény szervezésére, nem terjed ki semmilyenvízijáték, így különösen
vízi katapult, vízi vidámpark, továbbá egyéb, a strandra látogató vendégek
szőrakoztatását célző berendezés létesítésére, nem terjed ki továbbá az esetlegesen
megrendezésre kerülő könnyűzenei, vagy más fesztiválok - így például, de nem
kizárólagosan EFOTT, Balaton Sound - megrendezésére, A strand Normál
Uzemelésétől akárcsak részben, ideiglenesen eltérő múködésre nem terjed ki a jelen
Megbízási Szerződés, igy mindezekre - ideértve valamennyi esetleges káft _ a
Megbízott felelőssége nem terjed ki. Megbízó vállalja, hogy a strand Normál
Üzemelésétől eltérő működésre, így többek között, de nem kizárólagosan a jelen
pontban részletezett valamennyi esetre külön megállapodást köt Megbízottal.

|.2.Megbíző megbizza, a Megbízott pedig elvállalja kiképzett mentőőrök szolgálatba
állításával és a Megbizott mélyvizi mentőegységével együttműködve - az 1.1.
pontban körü l írt vízimentés i fe ladatok e l látását.

1.3. Megbíző megbízza, a Megbizott pedig vállalja az 1.1. pont szerinti vízimentési
feladatokon és napi szolgáIati időn kívül napi egyszeri alkalommal a fiirdöhely
vízfelületén látható haltetemek és kultúrszemét összeszedését, valamint a vízbe
vezető lépcsőknek algáktól gyökérkefevel történő tisztítását (továbbiakban:

. tisztítását),
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Felek jelen megbízási szerződésben megállapodnak, hogy Megbízott tevékenységi
köre csak és kizárólag a jelen Szerződés 1.1. valamint 1.3. pontokban rőgzitelt
feladatoknak a strand Normál Üzemében, a Szerződés elválaszthatatlan részétképező
L számú mellékletben foglalt időpontokban, valamint az itt rögzített időtartamban,
megfelelő számú vízimentőkkel történő ellátására terjed ki

Szerződő felek a jelen megb ízási szerződést határozott, 2016. június hó 20. napjától
2016. augusztus hó 21. napjáig terjedő idötartamra kötik meg, amely lejárata előtt
írásban történő közös megegyezéssel szüntethető meg.

2. SZERZODES TELJESITESE

2.1, Az 1.1 . pont. szerinti strand a szerződés időtartama alatt nappali időszakban - kivétel
nélkül - minden nap nyitva tart, a napi nyitvatartási-szolgálati időt, a szolgálatot
ellátó mentőőrök létszámát, valamint az 1.3. pont szerinti munkák elvégzésének
időpontját és időtartamát a Felek a szerződés L számú mellékletében határozzák meg.

2.2. Az 1,1,, illetve 1.3. pontban meghatározott feladatok ellátásáboz a 7812008. (IV.3,)
Korm. rendelet 7. számű melléklet 16. pontja szerinti, illetve egyéb szükséges - II.

számű mellékletben felsorolt - tárgyi eszközöket és ezek biztonságos tárolását a
Megbízó saját költségére biztosítja.

2.3.Megbízolt, a vízimentési feladatokat - az I. számú melléklet szerinti időtartamban
folyamatosan, mindenkor az 1.1 . pontban meghatározott célok megvalósítása
érdekében - ajogszabályi és hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően,
elvárható gondossággaI, atisztítási munkát elfogadható módon látja el,

2.4,Yízimentők a munka megkezdése előtt és után a strand vezetőjénél jelentkeznek,
hogy a szolgálatot felveszik, illetőleg azt befejezték és a Megbízott központjának is
jelentik,

2,5.Megbízott köteles a II. számú melléklet szerinti tárgyi és egyéb mentő eszközöket a
szolgálati időben elvárható gondossággal óvni, őrizni és a szolgálati időt követően a
tároló-helyiségben el-, illetve lezárni vagy a kijelött helyen a kulcsokkal együtt,
leadni. A Megbízó a tulajdonát képező tárgyi eszközök karbantartásáról, javításáról
saját költségére gondoskodik, de a Megbízott sürgős esetben jogosult a karbantartást
elvégezni, vagy elvégeztetni, melynek költségeit a Megbízó megtéríti.

3. pí;azÁs És ptzBrpsl FELTETELEK

3.|. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbíző a szerződés időtartamára a
vízimentési feladatok ellátásáért és a tisztítási munkák elvégzéséért:

3,1.l, Összesen: 856.800,- Ft, (azaz Nyolcszázötvenhatezer- nyolcszáz forint) +

27% 
^FA 

díjat fizet - számla ellenében a Megbizottnak. (Az I számú
mellékletben rögzííett ,,Bérelt vízimentők által ellátott ósszes szolgálati nap,
egész szezonra számítva" szorozvtt a vállalási díjjal + áftt, azaz: 63 x 13.ő00,- Ft

AFA) Megbízott jogosult kettő heti bontásban a tárgyi kéthetet követően a

megbízási díjat számlázni és ennek alapján a Megbízó köteles a számlát 8

(nyolc) napon belül kiegyenlíteni,
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3.1.2. A Megbízó avízimentők után szállásdíj hozzájárulást fizet Megbízott reszére
számla ellenében, egész szezonra vetítve, összesen: 89.175,- Ft, (azaz
Nyolcvankilencezer- hétszázhetvenöt forint) + 27%o ÁFA osszeget. (Az I szóntu
mellékletben rögzített ,,Bérelt vízimentők által elIátott összes szolgálati nap,
egész szezonra számítva" szorozva a szállásdíj hozzájárulás összegével + áJ'a,

.l azaz; 63 x ].425,- ft + ÁFA.) Megbízott a szállásdíj hozzájÁrulást havi
bontásban a tárgy hónapot követően számlázza és ennek alapján a Megbízó
köteles aszámlát 8 (nyotc) napon belülkiegyenlíteni.

3.1.3. A 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 16, pontja alapján
Megbíző az 1,1. pontban meghatározott strandra l (egy) darab rádió adó_vevő
(BALATRÖNK) berendezést bérel Megbízottól, egész szezonra vetítve,
összesen: 48.t32,- Ft, (azaz Negyvennyolcezer- egyszázharminckettő forint) +

27% 
^FA 

összegért. (Az I. számú metlékletben rögzített ,,összes naptári nap
száma, melyeken a strand nyitva-tart" szorozva a segélykérő rádió bérleti
díjánakösszegével + áfa, azaz; 63 x 764,- ft + ÁFA.) Megbízott a rádió-bérleti
díjat havi bontásban a tárgy hónapot követően számlázza és ennek alapján a
Megbízó köteles a számlát 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni.

3.1.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes
kiegyenlítése esetén, a Megbízott késedelmes naponként, napi 2'000.-Ft azaz
Kettőezer forint késedelmi pótlékot számít fel,

MEGBÍZOTT KÁRFELELÓS SEGE

4.1 Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízott kárfelelőssége összegszerűen és
időtartamát tekintve is korlátozott akként, hogy Megbiző a kárigényét a kár
bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti, amely időtartamot követően a
kárigény elévül. Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízott kárfelelőssége a Megbízási Díj
összegében korlátozott, aMegbíző ezen felüli kárát nem érvényesítheti.

ÁlrarÁNos RENDELKEZESEK

5.1. A jelen szerződés - az 1.4. pontban foglaltakon kívül - csak és írásban közölt
rendkívüli felmondással szüntethető meg.

5.2.Megbízó akkor jogosult rendkívüli felmondási jogával élni, ha a vízimentők
önkényesen és önhibájukból:

5.2.1, Legalább egymást követő kettő napon a szolgálati helyen egyáltalán nem
jelennek meg, onnan hiányoznak;

5.2.2. A 5.2.1. ponttól eltérően, kettő naptári héten belül - legalább négy alkalommal
- nem vagy létszám-hiányosan jelennek meg, vagy a szolgálati helyről egy őrát
késnek, vagy a szolgálati helyet egy órával korábban elhagyják.

5,3. Megbízott akkor jogosult rendkívüli felmondási jogával élni, ha a Megbízó a
számlák kiegyenlítésével fizetési késedelembe esik, és a késedelem legalább a l0
(tiz) napíári napot eléri.

5.4, A 5.2, és 5.3. pont szerinti rendkívüli felmondás esetén a Felek kötelesek egymással
elszámolni.

5.
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A mellékletek jelen szerződés szerves részét képezik és a szerződésberrffiem
szabályozott kérdésekben a mindenkor hatáIyos Polgári Törvénykönyv, így
hatálybalépést követően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013, évi V. törvény és a
vízimentésre vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések az irányadóak,

Jelen, szerződés hat számozott lapból - négy oldal és két melléklet - áll és négy eredeti
példányban készült. A szerződést a Felek elolvasás, és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláirták.

Kelti Zánka,2016. május 7.
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t. szÁn,tú rrlglleffiT.pr

szerződés l. l . pontja szerinti strand nyitvatartási rendje:

szezon kezdetének dátuma: 2016. június 20.
szezon végének dátuma: 2016. augusztus 21.
strand-nyitás időpontja: 09:00h
strand-zárás időpontja: 1 8:00h
vízimentők száma:1 fől nap

Bérelt vízimentők által ellátott összes szolgálati nap, egész szezonra számitva: 63
(ez az Összesen szám kerül megszorzásraanapi vállalási díjjal a szerződés 3.1.1. illetve a napi szállásdíj
hozzájárulással - amennyiben a Megbízó nem biáosít munkásszállást - 3.1.2. ponda szerint)

Összes naptári nap száma, melyeken a strand nyitva-taft: 63
(ez az Összesen szám kerül megszorzásraanapi rádió-bérleti díjjal, aszerződés 3.1.3. pontjaszerint)

A szerződés 1.3. pontja szerinti vízimentési feladatokon kívülimunkák elvégzésének:
Időpontja: naponta a szolgálatba lépéstől számított 1,5 óra
Időtartama: Naponta maximum l óra
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A szerződés 2.2. pontja szerint Megbízó az alábbitárgyi eszközöket biztosítja Megbízott
részére:

Eszköz megnevezése

Evezős csónak (megfelelő műszaki állapotú) és tartozékai:

o Evező + villa + bélésdeszka
o Kikötőkötél, illetve lánc + lakat
o MentőmeIlény
. Mentőg}.tini
l Horgony
o Csáklya
o Elemlámpa
o Eü. doboz (érvényes szavatossággal rendelkezö)
o Megkülönböztetőlobogó
. Szapoly (vízmerő eszkőz)

Egyéb eszközök:

r Kefék (gyökér, drót)
o szemeteszsákok
. Gumikesztyűk
l Merítő háló

A fent felsorolt eszközök tárolásáhozzárhatő helyiség észárhatő kikötőhely szükséges.
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