
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. 

mely létrejött egyrészről a Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 
Adószám: 15734257-2-19 

másrészről 

Képviseletre jogosult személy neve, beosztása: Bíró Imre 
polgármester 
Számlafogadási e-mail cím: penzugy@zankaph.hu 
Kapcsolattartó személy neve: Bíró Imre 
Kapcsolattartó személy telefonszáma: +36 30 330 1211 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
polgarmester@balatonszepezd.hu 
a továbbiakban MEGBÍZÓ 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás, Faludi u. 83. 
Adószám: 18929885-2-19 
Képviseli: Bagyó Sándor elnök, 
a továbbiakban, mint MEGBÍZOTT 

között az alábbi tartalommal és feltételekkel: 

Szerződő felek között 2022. május 11-én megbízási szerződés jött létre a Balatonszepezd 
Központi strandjára. 

A megbízási szerződés alábbi pontjai, és az I. számú melléklet a mai nappal módosításra kerül: 

1.5. Szerződő felek a jelen megbízási szerződést határozott, 2022. június 25. napjától 
2022. augusztus 28. napjáig terjedő időtartamra kötik meg, amely lejárata előtt 
írásban történő közös megegyezéssel szüntethető meg. 

3. DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a szerződés időtartamára a 
vízimentési feladatok ellátásáért és a tisztítási munkák elvégzéséért: 

3.1.1. Összesen: 1.696.500,- Ft (azaz Egymillió-hatszázkilencvenhatezer-ötszáz 
forint) + ÁFA díjat fizet - számla ellenében - a Megbízottnak. (Az I számú 
mellékletben rögzített „ Bérelt vízimentők által ellátott összes szolgálati nap 
egész szezonra számítva" szorozva a vállalási díjjal+ áfa, azaz: 65 x 26.100,
Ft + ÁFA). 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. 

3.1.2. A Megbízó a vízimentők után szállásdij hozzájárulást fizet Megbízott részére 
számla ellenében, egész szezonra vetítve, összesen: 162.500,- Ft, (azaz 
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Egyszázhatvankettőezer-ötszáz forint) + ÁFA összeget (az 1 szamu 
mellékletben rögzített „ Bérelt vízimentők által ellátott összes szolgálati nap, 
egész szezonra számítva" szorozva a szállásdíj hozzájárulás összegével+ áfa, 
azaz: 65 x 2.500,- Ft+ ÁFA). Megbízott jogosult kettő heti bontásban a tárgyi 
kéthetet követően a szállásdíj hozzájárulást számlázni és ennek alapján a 
Megbízó köteles a számlát 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni. 

3.1.3. A 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 16. pontja alapján 
Megbízó az 1.1. pontban meghatározott strandra 1 db rádió adó-vevő 
(BALA TRÖNK) berendezést bérel Megbízottól, egész szezonra vetítve, 
összesen: 58.500,- Ft, (azaz Ötvennyolcezer-ötszáz forint) + ÁFA összegért. 
(Az 1 számú mellékletben rögzített „ összes naptári nap száma, melyeken a 
strand nyitva-tart" szorozva a segélykérő rádió bérleti díjának összegével+ áfa, 
azaz: 65 x 900,- Ft+ ÁFA.) Megbízott a rádió-bérleti díjat kettő heti bontásban 
a tárgyi két hetet 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. 

A 2022. május 11-én kelt megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

Jelen szerződés-módosítás kettő számozott lapból (egy oldal és egy melléklet) áll és kettő 
eredeti példányban készült. A szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

Balatonfüred, 2022. június 9. 
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A szerződés 1.1. pontja szerinti strand nyitvatartási rendje: 

Szezon I.: szezon kezdetének dátuma: 
szezon végének dátuma: 
strand-nyitás időpontja: 
strand-zárás időpontja: 
vízimentők száma: 

2022. 06. 25. 
2022. 08. 28. 
09:00 
18:00 
1 fő/ nap 

1. számú melléklet

Bérelt vízimentők által ellátott összes szolgálati nap, egész szezonra számítva: 65 
(ez az összesen szám kerül megszorzásra a napi vállalási díjjal a szerződés 3.1.1., illetve a napi szállásdíj 

hozzájárulással - amennyiben a Megbízó nem biztosít munkásszállást - 3 .1.2. pontja szerint) 

Összes naptári nap száma, melyeken a strand nyitva tart: 65 

A szerződés 1.3. pontja szerinti vízimentési feladatokon kívüli munkák elvégzésének: 
Időpontja: naponta a szolgálatba lépéstől számított 1,5 óra 
Időtartama: Naponta maximum 1 óra 
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