VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9726 Velem, Rákóczi utca 73.
Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu
Előterjesztés
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 27. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy:
Velem község területére vonatkozó hóeltakarítási megállapodás
Melléklet:
Megállapodás-tervezet
Előterjesztést előkészítette: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Az előterjesztést törvényesség szempontjából megvizsgálta: Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Velem községi Önkormányzat évek óta Kutits László bozsoki vállalkozóval végezteti a hóeltakarítási munkákat.
Erről minden évben megállapodás születik. 2013. november 20-án a vállalkozó felkereste a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségét az új megállapodás-tervezettel, mely szerint a munkáért fizetendő
alkalmankénti bruttó díjat 33.000.- Ft-ról 34.500.- Ft-ra, a készenléti díjat pedig 14.000.- Ft-ról 15.000.- Ft-ra
emelné. A megállapodásba plusz pontként bekerülne egy szakasz, mely nevesíti az ügyeleti időszakon kívül végzett
hóeltakarítási költséget.
A megállapodás-tervezetet az előterjesztéshez csatoltuk, pirossal kiemelve a módosuló részeket.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására!
Velem, 2013. november 22.
Horváth Miklós sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT:
……/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság-mentesítési munkák ellátására Kutits László
Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval szerződést köt az alábbiak szerint:
-

készenléti díj: bruttó 15 000,- Ft/hó 2013. december 15 – 2014. március 15. közötti időszakra
hóeltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 39 000,- Ft/alkalom.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről V elem községi Önkormányzat (képviseletében: Horváth Miklós polgármester; székhely: 9726
Velem, Rákóczi u. 73.; adószám: 15423610-1-18) – a továbbiakban: Önkormányzat –,
másrészről Kutits László (an.: Prisznyák Katalin, szül.: Velem, 1960.12.14.) 9727 Bozsok, Rákóczi u. 72. szám alatti lakos,
adószám: 61754368-1-38 egyéni vállalkozó – továbbiakban: V állalkozó –
között az alábbi feltételekkel az alábbi helyen és időben.
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Velem község önkormányzati kezelésében lévő útjainak
hóeltakarítási munkáit 2013. december 15. napjától kezdődően elvégzi.
A Vállalkozó a hóeltakarítási munkálatokat akkor kezdi meg, ha azt Velem község kommunális dolgozója a
polgármester előzetes jóváhagyása mellett megrendeli. Az elvégzett hóeltakarítást a megrendelővel igazoltatni
kell.
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatok elvégzéséért minden hónap 5. napjáig
34.500,- Ft/alkalom bruttó díjat, valamint 15.000,- Ft/hó készenléti díjat fizet ki (3 hónapra) a Vállalkozónak
2013. december 15. – 2014. március 15. közötti időszakra.
3. Az ügyeleti időszakon kívül végzett hóeltakarítás díja 39.000.- Ft/alkalom.
4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Velem községben az önkormányzati kezelésben lévő utak
hóeltakarítását a bejelentést követő 4 órán belül elvégzi. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy minőségi kifogás,
munka elmaradása esetén az előző számlák csökkentett összegben kerülnek kifizetésre.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással egyik fél sem szüntetheti meg.
Jelen szerződést mindkét fél – a másik fél szerződésszegő magatartása esetén – azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróhatóan nem teljesíti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.
évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.
Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt,
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Kelt: Velem, 2013. december „…..”

Horváth Miklós
polgármester
Velem községi Önkormányzat

Kutits László
vállalkozó

