
354 -5lnet lare,

MEG Ál_,t ApolÁs
Amely létrejött egyrészről Molnár István egyóni vállalkoz O 6eet Úilelgyós, Ady u. 66tI.,
adószám: 6697973|-1-24; a továbbiakban: Vállalkozó);

másrészről Medgyesegyháza Vfuosi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.;

adószám: 157252II-2-04; a továbbiakban: Megrendeló), képviseli: dr. Nagy Béla György
polgármester.

l. Felek íögzítik, hogy jelen Megállapodással meg kívánják oldani a Medgyesegyháza
közigazgaíási, területén gazdátlanul kóborló ebek befogását, elszállítását és

elhelyezését.
2. A felek jelen megrállapodást 2015, december 01. napjától 20ló, december 31. napjáig

kóbor ebek befogására és elszállítására kötik. Az ebek befogásának és elszállításának
díja 8.000,- Ft/darab. Az Önkormányzat a szerzódött idószakban 25 eb etszállításítra
tart igén}t, amely díja összesen 200.000,- Ft, azaz Ketíőszázezer forint. Ezen
összegből a Megrendelő a Vá]lalkozónak számla ellenében 2OI5. december 3l.
napjáig 100.000,- Ft-ot megfizet. Megrendeló a fennmaradó 100.000,- Ft-ot 2016.
június 15. napjág fizeti meg számla ellenében a Vállalkozó részére. A díjazás 0 7o

ÁFÁ-t tartalmaz, tehát áfamentes.

3, Felek rögzítik, hogy amennyiben az elszállított ebek száma eltér jelen
megállapodásban rögzítettektól, a megállapodás időbeli hatályának lejárata után 30
napon belül elszámolnak egymással 8.000,- Ft/eb áron.

4. A Vállalkozó vállalja, hogy a vrÁros területén befogott ebeket féregteleníti, élősködó
elleni permettel látja el, és beszálítja a Gyulai Á atotthon Alapítvány telephelyére,
telefonon történt jelzést követő 24 óránbelüL

5. A Megrendelő vállalja, hogy szerződést köt az Állatotthon Alapítvánnyal a befogott

ebek elhelyezésére.
6. A Vállalkozó kijelenti és felelősséget vállal, hogy a tevékenység végzéséhez

szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik.
7. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatáyba lépése előtt 5 eb elszállítására került

sor Medgyesegyházán Vállalkozó által a Gyulai Álatotthon Alapítvány telephelyére,

amelyért Vállalkozót összesen 40.000,- Ft, azaz Neglvenezer Ft díjazás illeti meg.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Felek a megállapodást elolvasták, és értelmezés utrán,

megegyezót, helybenhagyólag aláírták.

Medgyesegyháza, 2015, december 0l.

mint akaratukkal mindenben
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