
MEGRENDELŐLAP 

a Szigetszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépek lakossági 

igénybevételéhez 

 

Alulírott ………………………………………………… 

(szül: …………………………………………………….,  

an: ……………………………………………………….. ,  

lakik: ……………………………………………..………), megrendelem Önöktől az alábbi 

önkormányzati tulajdonban lévő  

gép használatát kezelővel együtt a ………………………………............................................ 

feladat ellátására, a 2318 Szigetszentmárton,…………………………………………….címre. 

 
Gép, eszköz megnevezése  x 

Kistraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával 

(fűkasza,tolólap,padkakasza) 

 

Fűnyírótraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával   

Motoros kasza, kezelő biztosításával  

Ágdaráló, kezelő biztosításával  

Kézi fűnyíró, kezelő biztosításával  

(Kérjük, hogy x-el jelölje melyik gépet szeretné bérbe venni!) 

 

Tudomásul veszem, hogy a gép igénybevétele pénzügyi fizetést von maga után és a legkisebb 

számlázható egység esetenként 3 óra. A munka elvégzése után kiállított számlájukat 8 napon 

belül átutalom/ csekken pénzügyileg rendezem. (Kérjük, hogy a kívánt pénzügyi rendezést 

aláhúzni szíveskedjen.) 

 

Szigetszentmárton, 2020. ……………… 

  …..…………………………………….. 

                                                                                             megrendelő 

 

A megrendelést …………. számon nyilvántartásba vettem. (Hivatal tölti ki) 

 

Szigetszentmárton, 2020. ………………                     ……………………………………….. 

                                                                                              pénzügy 

(A munkavégzés után töltendő) 

 Teljesítés igazolás 

 

1/ A …… számú Megrendelésben jelzett munkát a mai napon elvégeztem. 

 

A munka teljesítése ………………. órát vett igénybe. 

 

Szigetszentmárton, 2020. ……………… 

  ………………………………………. 

                                                                                                gépkezelő 

2/ A munka teljesítését igazolom. 

 

Szigetszentmárton, 2020. ……………… 

  ……….……………………………… 

                                                                                                  megrendelő 

3/ A munka teljesítésről szóló …………………………………... 

számú számlát a mai napon kiállítottam és elpostáztam a megrendelő részére. 

 

Szigetszentmárton, 2020. …………….... 

  ……………………………………… 

                                                                                                pénzügy 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Megrendelő! 

 

Tájékoztatjuk Önt a megrendelés lebonyolításáról. 

A pontosan és olvashatóan kitöltött Megrendelőlapot mielőbb juttassa el Szigetszentmárton 

Község Önkormányzatának titkárságára (2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10. földszint). 

Megrendelése után a megbízott gépkezelő megtekinti a helyszínt és egyezteti Önnel a feladat 

elvégzését (pl. lakóterületen kívül-belül szükséges a feladatot ellátni, időpont egyeztetés is 

fontos lehet stb.). Az egyeztetés után, a megbeszélt időpontban a gépkezelő elvégzi a 

megrendelt munkát, majd a megrendelő által aláírt teljesítés igazolás után, kiállítjuk az Önt 

terhelő számlát, a leigazolt óraszámmal, oly módon, ahogyan a megrendelőlapon kérte 

(átutalás vagy csekk).   

Kérjük, hogy a számlát a jelzett határidőig szíveskedjen pénzügyileg rendezni. 

Tájékoztatásul jelezzük az igénybevehető kisgépek bérleti díját. 

 
Az önkormányzat tulajdonát képező gép-és eszközlista 

 
Gép, eszköz megnevezése  

 
 
 
 
 
  

 
Díj+ ÁFA 

  Kistraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával 

(fűkasza,tolólap,padkakasza) 

 

10.000,- Ft/óra 

 

Fűnyírótraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával  

 

4.000,- Ft/óra 

 

Motoros kasza, kezelő biztosításával 

 

3.500,- Ft/óra 

 
Ágdaráló, kezelő biztosításával 

 
3.000,- Ft/óra 

 

Kézi fűnyíró, kezelő biztosításával 

 

2.500.- Ft/óra 

  

*A legkisebb számlázható egység 3 óra   

 

 


