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Megállapodás

Amely létrejött egyrészről az IGAL-FÜRIŐ Üzemeltető ős Szolgáltató Korlátolt
Felelősségíí Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 14-09-303785, 7275 Igal, Rákóczi tér 30.)
képviseli: Czimmerman Arpád József ügyvezető, Gazder József ügyvezető mint szolgáltató

másrészről a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési ős Rehabilitációs Központja
(törzsszám: 752017, székliely: 2098. Pilisszentkereszt. Pomázi út 6.. telephely: 7275 Igal.
Gábor u. 6.) képviseli: Szabó Zoltán bv. ezredes, bv. főtanácsos. igazgató, mint megrendelő
között gyógyfürdö szolgáltatás tárgyában.

1. Jelen megállapodás alapján a szolgáltató vállalja, hogy 2013. évben az általános
feltételekkel azonos lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett fürdő igénybevételére a
megrendelő (telephely: 7275 Igal, Gábor u. 6.) valamennyi vendége, a büntetés
végrehajtási szervezet Valamennyi alkalmazottja ős ezek hozzátartozói, valamint a
megrendelő valamennyi alkalmazottja és ezek hozzátartozói részére a mindenkor
hatályos vonatkozó BVOP intézkedésben foglaltakkal összhangban.

2. Műszaki vagy egyéb ok miatti zárva tartás alkalmával kölcsönös egyeztetést követően
egy gyógyvizes medence folyamatos használatát teszi lehetővé a szolgáltató az I.
pontban meghatározott jogosultak részére.

3. A szerződő felek megáílapodnak abban, hogy a személyükben történő változás,
jogutódlás a szerződés hatályát ős érvényességét nem érinti. A szerződés időtartama
alatt a szolgáltató oldalán esetlegesen bekövetkező tulajdonosi, üzemeltetői változás
esetén a szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei a jogutódot terhelik.
Amennyiben ajogutód ezen kötelezettségek teljesítését nem vállalja, a szolgáltató vagy a
jogutód köteles az időarányos igénybevételi díjat a megrendelő részére a szolgáltatás
megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizetni.

4. Felek megállapodása alapján megrendelő a 2013. január Ot — 2013. december 31. napi
időszakra vonatkozóan az 1. pontban meghatározott szolgáltatás ellenértékeként
3.150.000.,- Ft + Afa. azaz Hárommillió-egyszázötvenezer forint + Afa összeget fizet
meg számla ellenében a szolgáltatónak. A kifizetésre a Felek megállapodása alapján
legkésőbb 2013. február 15. napjáig kerül sor.

5. A szolgáltató az igénybevételt az intézmény által kiadott sorszámozott tikettekkel
bonyolítja, amelynek nyilvántartását naprakészen vezeti.



6. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő vendégeinek létszámát, és ezzel
összefüggésben ajelen szerződés alapján a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások értékét
2013. szeptember hónapban felülvizsgálják. Amennyiben a felülvizsgálat
eredményeként megállapításra kerül, hogy a megrendelő bevétele az értékesített
fürdőjegyekből a jelen szerződés 4. pontja szerinti ellenértéket legalább bruttó
l.000.000.Ft, azaz bruttó Egymillió forint összeggel meghaladja, megrendelő további
787.500.Ft + Afa, azaz Hétszáznyolcvanbétezer-ötszáz forint + Áfa összeget fizet meg a
szolgáltató által kiállított számla alapján, a számla kiállításától számított 8 napos fizetési
határidőben. A felülvizsgálattal összefUggésben megrendelő a szolgáltató részére az
értékesítési nyilvántartásba történő betekintést biztosítja.

7. Jelen megállapodása Felek között a 4. pontban meghatározott határozott időre jött létre.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbn a Ptk. rendelkezései, valamint a
Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai megfelelően irányadók. A szerződés a
felek által kizárólag írásban módosítható.
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