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Címzettz Mindszentkálla Község Onkorm ányzata
Keszler Gyula polgármester úr
8282 Mindszentkálla, Petőfi Sándor u. 13. sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel,

közös

önkormányzati hivataluk közbenjarásaval

megkaptam megtisztelő
leveltiket, melyben ajránlatot kértek teleptilésiik foépítészíteendőinekelláás.ára vonatkozóan.

Ajánlatomat, melyet a leveliikben szereplő feladatleírás alapjan rá]lítottam össze, levelemhez
csatolom.

Mint Ön előtt is ismeretes, 2016. nolrembere őá az Önök településével közös
hivatalt alkotó Balatonhenye község fiőépítésziteendőit is elliitom.

önkormányzati

A

tlirgyi, de bármely más munka kapcsán továbbra is készséggel állunk rendelkezésiikre
építészeti,településrendezési, mérnöki tervezés, épületenergetika műszaki ellenőrzés

területein.

Közös

munkánk lehetőségét megköszönve,
tisáelettel:
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Mel léklet: Megbízási ajánlat

a további sikeres együtfinűködés reményében

TER-SZER Kft.
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igyvezető

Megbízási szerződés
(Ajánlat - tervezet)

1. ALAPADATOK:
1.1.

Megbízó:

1.2.

Megbízott: TER-SZER Kft.

Mindszentkálla Község Önkormányzata
(képviseli : Keszler Gyula polgármester)
8282 Mindszentkálla, Petőfi Sándor ltca13. sz.
inf o@mindszentkalla.hu
(ezen belül személyesen Szabó Zoltán)

8200 Veszprém, Violau. 14lb. T: +3688/403-818 és +3630/9a2-0552
e-mail: terszerkft@gmail.com és sza-csa@invitel.hu

2. ASZERZŐorstÁncya:
Mindszentkálla Község települési önkormányzati főépítészitevékenységénekellátása a
vonatkozó 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjín, ennek keretében kiiüönösen a
településrendezési eszközök hatalyos jogszabályok szerint Grvezelt elkésátésénekfelülvizsgálatának szakmai felügyelete, koordinációja.

3. A KÖzRnnnÚrönns

JELLEGE:

Eseti, konkrét igény felmertilése esetén megbíző írásbeli (e-mail) vagy szóbeli (telefon)
felkérésére5 munkanapon belül illetve folyamatos ügyekben konkrét, egyeztetett időpontban.

4. MEGBÍzÁsI DÍJ:
Részletes, minden megkezdett fél órát tartalmaző időnyilvrintartás szerint 2017. évben 10 000
Ft + (27 %) ÁFA óradíj (80 eFt + Ár'a mérnöknap díjazás) alapul vételévelhavi
elszámolással. A megbízott díjazása2017. december 3l. uüín a KSH áItalközzétett inflációs
ráta figyelembe vételévelminden év jűius elsejétől növekszik oly módon, hogy a 2017. évi
díj infláció mértékévelnövelt összege kerül egész ezer forirrtos óradíjra lefelé kerekítésre. (A
sámítás módszere alapj ám v érhatőan 20 1 8 - évben is változatlan l esz)

Megbízó illetve az aktuális tevékerrység székhelyére történő utazés időtartama nem tekintendő
tevékenységírek,annak költségeit az ótadíj kiilön ellentételezés nélkiil brtalmazza. Megbízott
székhelyétőleltérő településen (pl. a megbízás szerinti telepiilésen) történő munkavégzés
esetén az alkalmanként elszámolható minimflis tevékenységidőtartam 2,0 őra.

5. FIZETESI Ürnnnnzns:
Megállapodiás szerint havi ciklusokban, atárgyhő utolsó napján kiállított szám7aalapjan.

6. r ÁtÉl<ozrATó ADAToK:
}lílegbiző legkésőbb szerződéskötéskor átadja főépítészrészérea település kőúgazgatasi
teriiletén érvénybenlévő, (ióváhagyott) a tevékenységgelösszefiiggő helyi rendeletek egy
másolati péIdanyát. (papíralapon, vagy elektronikusan, pl. PDF formátumban)

A

tartalma,.z.a településrendezési és egyéb tervek elkészítésének
kötelezettségét, illewe építésihatósági, beruházás előkészítésiés a l90lZ009.(IX. 15.) Korm.
rendelet által nem szabályozott egyéb tevékenységek végzését.

szerződés

nem

Megbízott főépitész a megbizás időtartama alatt a foépítészitevékenységgel érintett település
teljes közigazgatási területére vonatkozóan v,íllatjq hogy ott építészetiés településrendezési
tervezési tevékenységetnem végez.

A tevékenység szenrezése sonín megbíző és megbízott törekszik arra" hogy a helyszíni
jelenlétet, esetleg építésihatósági konzultíciót igénylő programok hetente egy napra
koncentrálódjanak.

A megbízasi díj kiegyenlítésea megbízott által szerződés szerint benyujtott

szélmla ellenében

8 munkanapon belül történik átutalással.

Jelen szerződés határozatlan időtartamra vonatkozik, aztbérmelytk szerződő fél 60 napos
felmondrási idővel indoklás nélkiil j ogosult felmondani.
Jelen szerződésre egyebekben az |959- évi IV. törvénynek a megbízásra vonatkoző szabáIyut

kell alkalmazni.

A

megbízás jogérvényességéhezfeltételként előírt sikeres főépítészivizsgával nevesített
megbízott személyesen rendelkezik.

Veszprém, 2017. marcius 30.

Megbízott részéről:
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Mindszentkrálla, 2017 . április ...

Megbízó részéről:

Keszler Gyula
polgármester

