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ELŐTERJESZTÉS 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 13-i ülésére  

hómentesítési szerződés megkötéséről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

   2018-2021. években az éves téli hómentesítés biztosítása érdekében Gelencsér László 8733 

Somogysámson, Fő u. 50. szám alatti lakossal, mint egyéni vállalkozóval kötöttünk szerződést 

a községünk közigazgatási területén lévő belterületi (5 cm-t meghaladó hóréteg esetén 

automatikusan) és külterületi közutak (minden esetben külön megrendelésre) hómentesítése 

érdekében. Vállalkozó a feladatot eddig minden évben a szerződésben foglaltak szerint, 

kifogástalanul elvégezte.  

Az idei évre Vállalkozó nettó 24.500 Ft/óra díjért vállalja a feladat ellátását. 

Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti döntést hozza meg a Tisztelt Képviselő-testület. 

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a hómentesítési szerződés 

megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a téli időszakban a bel- és 

külterületi utak hómentesítése érdekében 24.500 Ft+áfa/óra díjért szerződést köt Gelencsér 

László 8733 Somogysámson, Fő u. 50. szám alatti lakossal, mint egyéni vállalkozóval a jelen 

határozathoz mellékelt szerződés-tervezet tartalma szerint.  

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy 

gondoskodjon a vállalkozási szerződés megkötéséről.   

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: 2022. november 15. 

 

 

 

Marcali, 2022. október 6. 

 

 

Schuller Tibor sk. 

polgármester 

 



 melléklet 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: GELENCSÉR LÁSZLÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

Címe: 8733 SOMOGYSÁMSON, FŐ U. 50. 

Tel.: 30/295-40-38 

Adószám: 75042172-2-34 

Bankszámlaszám: 

 

11743026-29902107 

 

Mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről 

 

Név: SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviseli: SCHULLER TIBOR polgármester 

Székhely: 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

Elérhetőség: 

tel.: 85/520-168 

fax.: 85/520-169 

e-

mail: 

 

polgarmester@savoly.hu  

Adószám: 15396592-2-14 

Bankszámlaszám: 

 

11743026-15396592 (OTP Bank Nyrt.) 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő; a továbbiakban együttesen: Felek) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett 

feladatok elvégzését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.  

1.2. A szerződés tárgya: Sávoly község közigazgatási területén lévő belterületi 

közutakon a hó eltakarítása, hómentesítés biztosítása 5 cm-nél vastagabb hóréteg 

esetén automatikusan, külön jelzés nélkül, míg külterületi utak esetében a 

Megrendelő által írásban vagy szóban (telefonon) megrendelt munkafolyamatok 

elvégzése, különösen az olvadóban lévő burkolati jégréteg vékonyító gyalulása 

Megrendelő kapcsolattartójának szóbeli vagy írásbeli jelzése alapján. 

1.3. Vállalkozó köteles az 1.2. pontban részletezett feladatokat a saját tulajdonát 

képező vagy üzemeltetésében lévő gépek igénybevételével elvégezni. 

1.4. Vállalkozó tevékenységét Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 
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 melléklet 

 

1.5. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott munkát Vállalkozó - neki 

felróható okból - késedelmesen kezdi meg és ebből többletmunka kötelezettsége 

fakad, akkor is csak a 2.2. pontban meghatározott díjat jogosult számlázni. 

 

2. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

2.1. Megrendelő előleget nem fizet.  

2.2. Megrendelő a teljesítésigazolással elismert, elvégzett munka ellenében 24.500.- 

Ft+áfa/óra vállalkozási díjat fizet Vállalkozónak az általa havonta, utólag, minden 

hónap 10. napjáig benyújtott számla ellenében a számla benyújtásától számított 15 

napon belül átutalással. 

2.3. Megrendelő a 2.2. pontban részletezett óradíjon felül további díjat vagy költséget nem 

számíthat fel, illetve nem számlázhat. 

 

3. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

3.1. A teljesítési helye: Sávoly község közigazgatási területe. 

3.2. A szerződés hatálya: a szerződés aláírásától kezdődően 2023. április 15. napjáig.   

 

4. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

4.1. Jelen szerződés a 3.2. pontban foglalt határozott időtartam lejárta előtt, tekintettel az 

ellátás biztonságára, rendes felmondással nem, csak valamelyik Fél súlyos 

szerződésszegésének következtében, rendkívüli felmondással szüntethető meg.  

4.2. A szerződés megszűnése esetén Felek egymással elszámolnak, továbbá az a fél, 

amelynek oldalán a megszűnésre okot adó körülmény felmerült, köteles megtéríteni a 

másik félnek a szerződés megszűnése kapcsán keletkezett valamennyi költségét, kárát, 

ide nem értve Vállalkozó elmaradt hasznát. 

 

5. EGYEBEK 

 

5.1. A Felek megállapítják, hogy jelen szerződést – különös tekintettel az árra, a Felek 

jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Ptk. 

szabályainak figyelembevételével módosíthatják. 

5.2. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, az a szerződés többi rendelkezésének 

jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti.  

5.3. A Felek közötti kapcsolattartásra jogosult személy Vállalkozó vonatkozásában 

maga a Vállalkozó, míg Megrendelő vonatkozásában (a szerződés teljes 

időtartama alatt a kapcsolattartókkal összefüggő adatváltozást Felek nem 

tekintik szerződésmódosításnak): 



 melléklet 

 

 

MEGRENDELŐ KAPCSOLATTARTÓJA 

NÉV SCHULLER TIBOR POLGÁRMESTER 

CÍM 8732 SÁVOLY, PETŐFI U. 14. 

TEL./FAX 

85/520-168,  

MOBIL: 06-30-446-6674 

FAX: 85/520-169 

E-MAIL polgarmester@savoly.hu  

 

5.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az 

egyeztetés eredménytelensége esetén Felek alávetik magukat a Kaposvári 

Törvényszék illetékességének, illetve helyi bírósági hatáskörbe tartozó vita esetén 

a Marcali Járásbíróság illetékességének. 

5.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok előírásai az irányadóak. 

5.6. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a 

szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 
 

 

Sávoly, 2022. október … 

 

 

 

………………………………………… 

Sávoly, 2022. október … 

 

 

 

………………………………………… 

SCHULLER TIBOR 

polgármester 

Megrendelő 

GELENCSÉR LÁSZLÓ 

Vállalkozó 

 

 

 

PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL ELLENJEGYZEM: 

Marcali, 2022. október … 

 

 

………………………………………… 

PAPPNÉ BOROS MAGDOLNA 

pénzügyi irodavezető 
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