
Segesd Község Önkormányzata  

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2016. november 24.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarítási munkák elvégzésre kötött 

szerződés módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzata és Kovács Ferenc egyéni vállalkozó 2012. február 3. napján, 

határozatlan időre szerződést kötött az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási 

munkáinak végzésére. A szerződés szerint a díjazásra vonatkozó szabályokat a felek évente 

felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. 

Kovács Ferenc egyéni vállalkozó benyújtotta 2017-re vonatkozóan a hó-eltakarítás 

díjkalkulációját. A díjkalkuláció szerint a vállalkozó 10.000 Ft + ÁFA/óra díjazás ellenében 

vállalja 2017-ben a hó-eltakarítást az önkormányzati tulajdonú utakon. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés 

meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) önkormányzati 

határozata hó-eltakarításra vonatkozó megállapodás módosításáról.  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási munkáinak 

végzésére kötött megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

 

 

Segesd, 2016. november 16. 

 

        Péntek László 

        polgármester 

 

 

mailto:segesd@latsat.hu


M e g á l l a p o d á s  
(tervezet) 

 

 

mely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata képviseletében Péntek László 

polgármester (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Kovács Ferenc egyéni vállalkozó 

(adószám: 51206510-2-34)7562 Segesd, Vörösmarty u. 100. szám alatti lakós (a 

továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel: 

 

1./ Megbízó és vállalkozó rögzítik, hogy közöttük 2012. február 3. napján határozatlan időre 

kötött szerződés jött létra az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási munkáinak 

végzésére. A szerződés 6./ pontjában abban állapodtak meg, hogy a díjazásra vonatkozó 

szabályokat évente áttekintik, szükség szerint módosítják. A vállalkozó által becsatolt 

költségkalkuláció alapján a megállapodás 3./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3./ Megbízó és Vállalkozó megállapodnak abban is, hogy a vállalkozó a hó-eltakarítási 

munkákat 10.000 Ft + ÁFA/óra díjazás ellenében végzi, a tulajdonát képező 

gépjárművekkel.” 

 

 

2./ A megállapodás módosítással érintett részei 2017. január 1. napjától lépnek hatályba. 

 

 

3./ Megbízó és Vállalkozó kinyilvánítják, hogy a 2012. február 3. napján kötött megállapodás 

módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

 

Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény szabályai az irányadóak. 

 

A megállapodás módosítását Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…./2016. (….) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

Szerződő felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 

aláírják. 

 

 

 

Segesd, 2016. november 25. 

 

 

 

 

 

 

 Péntek László Kovács Ferenc 

 Polgármester Vállalkozó 


