A Képviselő-testület 188/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozatának melléklete

Megbízási szerződés
Megbízó

Cégjegyzék száma:
A cég képviseletében eljáró:
Megbízott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Adószám:
TAJ:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
Tel. : 06 (68) 381-011
Adószám: 15725228-2-04
0015725228
Varga Gusztáv polgármester
Stál Attila
5800 Mezőkovácsháza, Rákóczi F. u. 4.

Mely létrejött a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint megbízó, képviseli Varga
Gusztáv, másrészről Stál Attila, mint megbízott között az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó jelen szerződés keretében megbízza a megbízottat a 2014. évi
közmunkaprogramból elmaradt rendezvénytéren található színpad tartóvázának
teljes hegesztésével.
2. A megbízás időtartama: 2016. április 22. napjától 2016. május 15. napjáig
vonatkozik.
3. A megbízó a feladat elvégzéséért nettó 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
díjat fizet a megbízott részére. A számfejtett összeg kifizetése a munka
elvégzése után, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett ... számú
folyószámlára, a Teljesítési igazolás kiállítását követő 8 munkanapon belül
történik.
4. Megbízott az anyaghibából továbbá a tervezésből adódóan keletkezett
semminemű kárért felelősséget nem vállal.
5. Megbízott igazolja megbízó felé, hogy a munka elvégzéséhez szükséges
érvényes Hegesztői minősítéssel továbbá Tűzvédelmi vizsgával rendelkezik.
6. Megbízó a munka megfelelő elvégzéséről – annak elkészültekor - Teljesítési
igazolást állít ki.
7. Az átadás-átvételi eljáráson Megbízott nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés 1.
pontjában elvállalt munkát szakszerűen végezte el.
8. A szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződésben
szabályozott bármilyen kérdés utóbb jogszabályi változás folytán, annak
módosítása nélkül jogszabállyal ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban
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kiegészítésre szorul, kölcsönösen kezdeményezik a szerződés módosítását,
annak megtörténtéig a szerződés a hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. illetve a hatályos
egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók.
10. Jelen szerződést a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Mezőkovácsháza, 2016. április 21.
………………………………………
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Megbízó
Kapja:
1. sz. pld. Megbízó
2. sz. pld. Megbízott
3. sz. pld. Gazdasági Iroda

…………………………………
Stál Attila
Megbízott

