GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2230 Gyömrő, Fő tér 1.
 29/330-011, 29/330-012
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Gyömrő Város Önkormányzata /2230 Gyömrő, Fő tér 1./ képviseletében
Mezey Attila polgármester,
másrészről
Név ……………………………………………………………………………
Szül. hely, idő …………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………….
építő között az alábbi feltételekkel:
1. Gyömrő Város Önkormányzata vállalja, hogy a 20 …………… ….-n felvett
jegyzőkönyvben

foglaltak

alapján,

a

Gyömrő,

…………………………………………………..szám alatti ingatlan előtt, …………….. m
hosszú, ………..m széles és ……… m mélységű járda megépítéséhez szükséges …….. m3
sóder és ………… q cement beszerzési árát az építő részére megtéríti.
2.

……………………………………………. vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott
anyagokat megvásárolja és az ingatlana előtti járda kiépítéséhez felhasználja.

3. A járda szintjének, a szomszédos ingatlanok előtt meglévő járdaszintekkel csatlakoznia kell.
Amennyiben a megvalósítandó járda mellett járda nem található, úgy a járdaszakasz végét
(bontható) rámpával kell ellátni.
4. Amennyiben az építtető a járdát aszfaltból (AB-6 tól AB-8 –ig, min. 4 cm vastagságban, 1 m
szélesen) vagy térburkoló kőből kívánja megvalósítani, úgy a kifizetés csak a betonból
megvalósítandó járda anyagárának megfelelő értékére vonatkozik.
5. A járda elkészültét az építtető bejelentése után a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának
megbízott képviselője a helyszínen ellenőrzi és a jegyzőkönyvi záradékban igazolja. Ennek
alapján Építő az 1. pontban meghatározott sóder és cement anyagszámlát a Polgármesteri
Hivatal felé benyújthatja.
6.

Gyömrő Város Önkormányzata ……………………………….. részére az 1. pontban
megjelölt mennyiségű sóder és cement anyagárát a járda elkészülte után, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodája igazolása alapján, az anyagszámla benyújtásától számított 8 napon
belül kifizeti az Önkormányzat pénztárában. A benyújtott számlán csak a Polgármesteri
Hivatal által megállapított anyagmennyiség szerepelhet.

7. A megvalósult járda minőségéért az építő vállal felelősséget.
Jelen megállapodást a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Gyömrő, 20…. ………………………………
Mezey Attila
polgármester

……………………………………
építtető

Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
Ügyiratszám:…………………

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 20………………………………………………………………………………………
Helyszín:GYÖMRŐ…………………………………………………………………………...
Tárgy: Járdaépítés, melynek hossza: ……….m, szélessége:………..m, mélysége:…….….m
Felhasználandó anyagmennyiség:. ……….……..m3 sóder, ……..…………q cement
Keverési arány: 1 m3 sóder / 3 q cement
Jelen vannak:
Hatóság részéről:
Szabó-Tóth Péter
Felhasználó, vagy meghatalmazottja részéről:
Név:………………………………………………….
szül.hely, idő:………………………………………..
anyja neve:…………………………………………..
lakcíme:……………………………………………..
elérhetősége:………………………………………..
felhasználás helye:………………………………………………………………………………
A megvásárlásra kerülő anyagok számláját az alábbi „vevő” címre kérjük kiállítani:
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2230 GYÖMRŐ, FŐ TÉR 1.
CSAK A HIVATAL ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT ANYAGMENNYISÉG SZEREPELHET A
SZÁMLÁN !
Amennyiben az épülő járdatest nem csatlakozik épített járdához, annak lezárását 25 % lejtéssel kell
megoldani a balesetveszély miatt!
………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...
k.m.f.
…………………………………………

……………………………………………

Záradék: A fenti munkák elvégzését és a felhasznált anyagok beépítését igazolom.
A megvalósult járda minőségéért az építő vállal felelőséget.
k.m.f.

…………………………………………

……………………………………………

