
Melléklet a 1562/2009. üi. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet

amely létrejött  - egyrészről
CSANYTELEK  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  (6647  Csanytelek,  Volentér 
János tér 2. szám)

- képviselője: Forgó Henrik polgármester
- törzsszáma: 354491
- adóazonosító száma: 15354491-2-06
- bankszámla száma: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett

    57200024-10005800

(a továbbiakban: megrendelő)

másrészről a 

- képviselője: 
- cégjegyzékszáma: . 
- adóazonosító száma: . 
- bankszámla száma: . 

(a továbbiakban: vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Csanytelek, Kossuth L. u. 39. 
szám  alatti  Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központ,  épületének 
energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezését e szerződés 4. pontjában 
részletezett műszaki tartalom szerint. 

2.      A szerződés összege 

2.1.  E  szerződésben  foglalt  munkák  vállalkozói  díja  a  befejezési  határidőre 
prognosztizált átalányáron:  
              Nettó                 ..........................................................  Ft

          + Áfa 25 %        ...........................................................   Ft 
           Összesen:       .........................................................   Ft,

(azaz .......................................................... forint. )
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2.2  A Vállalkozó kijelenti,  hogy  az általa  vállalt  átalányár  minden olyan költséget 
tartalmaz, amely  a  jelen  szerződés  tárgyát  képező  munkák  teljes  körű 
megvalósításához szükséges. Ezek körében – többek között -  tartalmazza:

a) az összes anyag beszerzését, szállítását, beépítését, szerelését, üzembe 
helyezését, továbbá egyéb járulékos költségeket, 

b) a forint árfolyamváltozásának többletköltségeit, 
c) a jelen szerződésben foglalt munkák megvalósításához szükséges összes 

munkabért és járulékait, az esetleges hétvégi vagy éjszakai stb. túlórákat 
is figyelembe véve, 

d) a pályázati  kiírásban tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt 
munkák  teljes  körű  elvégzéséhez,  a  létesítmény  szakszerű 
korszerűsítéséhez, illetve rendeltetésszerű használatához, működéséhez 
szükséges feladatok teljesítését, 

e) a  kivitelezés  során  előforduló  nehéz  körülményeket,  illetve  a 
munkafolyamat  adottságaiból  fakadó  megszakításokkal  történő 
kivitelezést, 

f) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás valamennyi költségét, 
g) a  szerződés  szerinti  munkákkal  összefüggő  ideiglenes 

melléklétesítmények, organizációs munkák megvalósítási költségét, 
h) a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételek vonatkozó 

hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosításának költségeit, 
i) a  Vállalkozó  által  igénybevett  munkaterület  és  közterület  folyamatos 

tisztántartásának, az építési törmelék és hulladék szakszerű gyűjtésének, 
tárolásának, valamint a hatóságilag kijelölt lerakóhelyre történő folyamatos 
elszállításának valamennyi költségét, beleértve a lerakóhelyi díjat is, 

j) a Vállalkozó, által elkészített  munkák, munkarészek, illetve az épület és 
egyes részeinek megfelelő megvédését, állagmegóvását, 

k) a törvények által megállapított valamennyi adót, járulékot, hozzájárulást és 
egyéb ebbe a kategóriába sorolandó elemet. 

3. A szerződés teljesítési határidői 

A munka megkezdésének időpontja: ... .........................

Befejezési határidő:                            ………................

4. A szerződés műszaki tartalma 

4.1  Az  e  szerződés  1.  sz.  mellékleteként  csatolt  részletes  műszaki-tartalmi 
leírás, a 2. számú mellékletként csatolt árajánlati összesítő és a szerződés 
egyéb  feltételei  alapján  teljesítendő  feladatok,  a  teljesítéshez  szükséges 
vízszintes és függőleges anyagmozgatás. 

4.2 A kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, dúcolat, 
állványzat  megépítése,  helyszínen  tartása  és  elbontása.  Az  összes 

2



technikai  eszköz  és  munkahelyi  berendezés  telepítése  és  a  kivitelezés 
befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. 

4.3 Az épület meglévő szerkezeteinek és díszítő elemeinek állagmegóvása, 

4.4 A munkaterület, valamint az igénybevett közterület (járda, úttest) folyamatos 
tisztántartása, a hulladék, szemét, építési törmelék szakszerű (konténeres) 
gyűjtése,  tárolása,  és  –  hatóságilag  kijelölt  lerakóhelyre  történő  – 
folyamatos elszállítása. 

4.5 A 4.1-4.5 pontig írtak végrehajtása kizárólag a vállalkozó feladata.

5. Műszaki – pénzügyi ütemezés 

Építés-szerelési munka és anyagköltség együttes ára:
Nettó vállalási díj:  ………………..Ft 

+ Áfa 25 %  ………………..Ft 
Összesen:                  ………………..Ft 

A vállalkozó által elvégzett munkák számlázása az alábbi ütemezés szerint 
történik: 
a)  1  db  részszámla  kerül  kiállításra  és  benyújtásra  megrendelőhöz  az 

energetikai  korszerűsítési  munkálatok  40%-os  elkészültségi  fokának 
megfelelő időpontban. A teljesítési szintet a műszaki ellenőr igazolásával 
kell alátámasztani. A benyújtható részszámla összege: ………………..- Ft 
+25% ÁFA, összesen: ……………………...- Ft. (azaz: …………….. forint).

b)  Végszámla  kerül  kiállíátsra  a  korszerűsítési  munkálatok  teljeskörű  és 
hibátlan  elvégzésést  követően  a  6.2  pontban  rögzítettek  szerint.  A 
végszámla  összege:  ………………….  Ft  +  25%  ÁFA,  összesen: 
……………………. Ft (azaz …………………………………….. forint).

 
6. Pénzügyi elszámolás 

6.1 Vállalkozó az elvégzett munkákról 1 db részszámlát, illetve 1 db végszámlát 
állít ki, és két példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A végszámla 
fizetési  határideje  az  előzőek  szerinti  mellékletekkel  ellátott  végszámla 
Megrendelő központjába postai úton, érkezéstől, illetve átvételtől számított 
8 banki nap.

6.2 Vállalkozó a végszámlát a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka 
hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített egyéb 
feltételek  (pl.:  9.2,  pont)  teljesítése  után  nyújthatja  be.  A  végszámla 
kötelező mellékletei:
– műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
– Vállalkozó nyilatkozata arról,  hogy a végszámla Vállalkozó valamennyi 

követelését tartalmazza a Megrendelővel szemben,
– megrendelői igazolás, hogy Vállalkozó a hibajavítási, hiánypótlási munkát 

teljes körűen elvégezte, 
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– Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munka szerződés szerint elkészült és 
minden  anyagot,  szerkezetet  a  gyártók  utasításainak  megfelelően,  a 
Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel,

–  Vállalkozó  nyilatkozata  arról,  hogy  lefolytattak  minden,  a  hatályos 
vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés által megkívánt ellenőrzést, 
valamint  beszerzett  minden  hatósági  engedélyt,  melynek  beszerzési 
kötelezettsége a jogszabályok és a szerződés alapján Vállalkozót terheli, 
valamint az eredeti példányokat Megrendelőnek átadta,

–  Vállalkozó  nyilatkozatát  arról,  hogy  minden  garanciális,  jótállási 
bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt, az átadási dokumentációt 
és  a  szerződés  által  előírt  más  dokumentumokat  a  Megrendelőnek 
átadott. 

6.3 A vállalkozó által cégszerűen aláírt, cégbélyegzővel, teljesítésigazolással és 
valamennyi mellékletével ellátott számlát a Megrendelő címére postai úton 
kell eljuttatni. Postázási cím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. szám

6.4  A  számla  kizárólag  a  Megrendelő  nevére  szólhat  (szervezeti  egység, 
divízió, mérnöki iroda, stb. feltűntetés csak a megjegyzés rovatba kerülhet).

6.5  Késedelmes  számlakifizetés  esetén  Vállalkozó  e  jelen  szerződés 
megkötése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 2 szeresét számítja 
fel késedelmi kamatként.

6.6 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben 
keletkező  követeléseit  (járandóságait)  harmadik  személyre  csak  a 
Megrendelő  előzetes  írásbeli  hozzájárulásával  jogosult  engedményezni; 
ugyanez  vonatkozik  a  faktorálásra  is.  Ezen  hozzájárulás  hiányában  a 
Vállalkozó kifejezetten lemond az engedményezési jogáról.

6.7 A visszatartások kiváltása bankgaranciával nem lehetséges.

7. Szankciók

7.1  A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  befejezési  határidő 
késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót napi ½ (egyketted) % mértékű 
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér számítási alapja a 
szerződés bruttó értéke (az áfá-val növelt vállalkozói díj).

7.2  Hibás  teljesítés  esetén  –  a  hiba  kijavításáig  terjedő  időtartamra  –  a 
Vállalkozó 10.000 Ft  (azaz:  Tízezer  forint)/  nap összegű kötbért  fizet.  A 
Megrendelő a hibás teljesítésnél jogosult a szerződéstől  elállni  és a Ptk. 
szabályai  szerint  a  vállalkozói  szerződésszegés  jogkövetkezményeit 
alkalmazni. 

7.3 E szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a Vállalkozót e szerződési 
érték  (a  szerződés  bruttó  összege)  2o  %-ának  megfelelő  kötbérfizetés 
terheli. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsultnak tekintendő 
a szerződés akkor,  ha  – az ütemtervhez képest  –  késedelme a 7  (hét) 
napot  meghaladja,  továbbá  abban  az  esetben  is,  ha  a  körülményekből 
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következően  előre  látható,  hogy  a  teljesítésre  a  szerződésszerű 
minőségben nem képes. 

7.4  A  7.1,  7.2  vagy  7.3  pont  alapján  megállapított  kötbér  lejárt 
pénzkövetelésnek minősül, és Vállalkozó esedékes számlájából levonásra 
kerül. 
Ha  a  számlából  történő  levonásra  nincsen  lehetőség,  vagy  a  számla 
összege csak a kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Vállalkozó a 
még  esedékes  kötbérösszeget  10  napon  belül  átutalja  Megrendelő  -  e 
szerződésben rögzített bankszámlájára - részére. 

7.5  Ha  a  Vállalkozó  által  teljesítendő  munkák  ütemtervhez  viszonyított 
lemaradása  a  7  (hét)  munkanapot  meghaladja  vagy  szakszerűtlen  a 
munkavégzés,  illetve  a  Vállalkozó  által  foglalkoztatott  munkaerő  nem 
rendelkezik  érvényes  munkavállalói  engedéllyel,  munkaszerződéssel, 
Megrendelő  a  szerződéstől  érdekmúlás  címén  elállhat.  Minden  a 
megrendelőnél  jelentkező többletköltség,  kár  (új  vállalkozó megbízása,  a 
munka  meggyorsítása,  stb.)  Vállalkozót  terheli,  és  az  a  végszámla 
összegéből kerül levonásra. 

7.6  Vállalkozó  nem   jogosult  a  szerződött  munkát  vagy  munkarészt  a 
Megrendelő  jóváhagyása  nélkül  más  vállalkozóknak  tovább  adni.  Ezen 
minőségvédelmi  feltétel  megszegése  esetén  Megrendelő  az  érintett 
munkarészekből  a  kötelező  alkalmassági  idő  végéig  további  5  %   (öt) 
visszatartására jogosult.

8. Megrendelői kötelezettségek 

8.1 Megrendelő a kivitelezés során a műszaki ellenőrzést biztosítja. 

8.2  Megrendelő  a  Vállalkozó  által  vezetett  építési  naplót  legalább  8 
munkanaponként ellenőrzi. 

9. Vállalkozói kötelezettségek 

9.1  Vállalkozó  a  szerződés  tárgyát  képező  munkákat  a  rendelkezésére 
bocsátott dokumentáció, az érvényes hatósági, szakhatósági engedélyek, a 
vállalkozási szerződés feltételei szerint – az érvényes Nemzeti Szabványok 
előírásainak  megfelelő  –  I.  (első)  osztályú  minőségben  végzi  el,  és 
teljesítésként csak ez fogadható el. 

9.2  Vállalkozó  a  beépítésre  tervezett  anyagok,  berendezések,  gépek  stb. 
megrendelése  előtt,  azok  (műszaki  paramétereket  is  tartalmazó) 
termékismertetőit, szükség esetén mintáit, a Megrendelőnek bemutatja. 

9.3 Vállalkozó a vállalt  feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel,  munkaszerződéssel  rendelkező  munkavállalókat 
foglalkoztathat. 
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9.4  Vállalkozó a  munkálatok  helyszíni,  felelős  műszaki  irányítását  megfelelő 
szakember  állandó  jelenlétével  folyamatosan  biztosítja,  és  a  munkát  a 
Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával teljesíti. 
Vállalkozó  kötelezettsége  az  építési  napló  felfektetése  és  előírásoknak 
megfelelő (folyamatos) vezetése. 
A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  az  építésügyi  szakmai  előírásokat  ismeri  és 
közreműködése – a megbízottaira is kiterjedően – megfelel  a kivitelezési 
jogosultságra  vonatkozó  szabályoknak,  az  építésfelügyeleti  ellenőrzési 
eljárásról szóló 48/1997.(XII.29) KTM sz. rendelet szabályai szerint.
Ha  a  Vállalkozó  a  hivatkozott  jogszabályok  szerinti  kötelezettségét 
megszegi, úgy az emiatt szükséges előzetes vizsgálatok, szakvélemények 
költségét viseli. 

9.5  Vállalkozó  köteles  munkáját  gondosan  megszervezni  és  Megrendelő 
figyelmét az esetleges akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni, hogy 
minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. 

9.6 A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, illetve 
megrendelői  munkavédelmi,  környezetvédelmi  és  tűzvédelmi  előírásokat 
betartani,  betartatni,  dolgozói  egészségügyi  vizsgálatát  elvégeztetni,  a 
munkavédelmi  oktatásokat  megtartani,  a  szükséges  –  szabványoknak, 
előírásoknak  megfelelő,  minősített  –  védelmi  és  biztosító  eszközöket 
rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

9.7  Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  az  állag-,  vagyon-  és  életvédelem 
biztonságának garantálására, az okozott károk helyreállítására. Vállalkozó 
a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel 
tartozik  (külön  is  kiemelve  itt  a  költségvállalás  felelősségét, 
kötelezettségét).

9.8  Vállalkozó  ezúton  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Megrendelőt  kellő 
időben értesíti  arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása, cégjogi 
helyzetében  változás,  illetve  ezzel  azonos  következményekkel  járó 
esemény  bekövetkezése  várható.  E  tekintetben  a  kellő  időpont  azt  az 
időpontot jelenti, amikor a Vállalkozó vagyoni helyzete még lehetővé teszi 
a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása a Vállalkozó 
részéről  szerződésszegésnek  minősül.  Ha  a  Vállalkozó  helyére  - 
jogszabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód jelen szerződés szerinti 
vállalkozói  minőségének  elismeréséhez,  a  szerződés  további 
teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata szükséges.

10. Általános feltételek 

10.1  A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik. 

10.2  A  szerződés  akkor  tekinthető  teljesítettnek,  ha  a  munka  I.  osztályú 
minőségben elkészült, és azt a Megrendelő műszaki ellenőri ellenjegyzés 
mellett átvette, a teljesítés-igazolást kiadta. 
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10.3  A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  pótmunkának  az  a  tevékenység 
minősül,  amelyet  jelen  szerződés  megrendelőjének  megbízója  (az 
Építtető) ilyen minősítéssel elismer. Pót- és többletmunkát a Vállalkozó 
csak  a  Megrendelővel  kötött  szerződés,  vagy  szerződésmódosítás 
alapján,  kizárólag Megrendelő képviselőjének előzetes jóváhagyása 
után végezhet.

10.4  Vállalkozó  a  létesítménnyel  és  annak  kivitelezésével  kapcsolatban 
nyilvános közleményre csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 
Cégjelzés,  reklámtábla,  stb.  kihelyezése  csak  a  Megrendelő  előzetes 
hozzájárulásával történhet.  

11. Jótállási és szavatossági feltételek 

11.1  Vállalkozó  az  általa  kivitelezett  munkákra  …24……….  hónap  jótállást 
(garanciát) vállal. A jótállási idő lejárta után Vállalkozót a 11.2 pont szerinti 
szavatossági kötelezettség terheli.

11.2  Vállalkozót  az  általa  kivitelezett  munkákra  vonatkozóan  a  Ptk.  és  a 
kötelező alkalmassági időről  rendelkező jogszabály szerint  szavatossági 
kötelezettség terheli.

11.3  A  jótállási  és  a  szavatossági  időtartam kezdetét  a  létesítmény  sikeres 
műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani. Jótállási és szavatossági 
javítás  esetén  a  határidő  a  Ptk.  308.  §  (5)  bekezdése  szerint 
meghosszabbodik, illetve újra kezdődik.

11.4 Jótállási, szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles
–  üzemelést  gátló  vagy veszélyt,  kárt  okozó hiba  esetén a bejelentést 

követő 24 órán belül a hiba helyszíni  felülvizsgálatát megtartani és a 
hibajavítást 48 órán belül elvégezni,

–  üzemelést nem gátló,  illetve  veszélyt,  kárt  nem okozó hiba esetén a 
bejelentéssel egyidőben kitűzött helyszíni bejáráson (nyilatkozattételre 
jogosult  képviselővel)  megjelenni,  a  hibajavításra  a  Megrendelő  által 
elfogadható  határidőt  vállalni  és  a  javítást  a  vállalt,  illetve  a  kitűzött 
határidőre maradéktalanul elvégezni, 

–  az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői (építtetői) igazolás egy eredeti 
példányát Megrendelő részére megküldeni.

11.5 Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére 
Megrendelő  igénye  szerint  nem  szűnteti  meg,  megfelelő  időben  nem 
javítja ki, vagy kötelezettségét vitatja, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó 
költségére  más  vállalkozóval  elvégeztetni.  A  javítás  (pótlás)  költségét 
Vállalkozó utólag nem vitathatja.

12. Egyéb megállapodások 

12.1  A  megállapodásban  nem  érintett  kérdések  tekintetében  a  Ptk.  XXXV. 
fejezete  és  Általános Rendelkezései,  valamint  az  egyéb  ide  vonatkozó 
hatályos jogszabályok előírásai az irányadók. 
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12.2  E  szerződéssel  kapcsolatban  felmerülő  jogvitákban  a  felek  a 
szerződéskötés helye szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságok 
előtt érvényesítik igényeiket. 

12.3  E  szerződést  csak  a  Szerződő  Felek  cégszerű  aláírásával  lehet 
módosítani.  Nem  helyettesítheti  a  szerződés  módosítását  kooperációs 
jegyzőkönyvben  rögzített  megállapodás,  építési  naplóban  történt 
bejegyzés vagy bármiféle más megállapodás. 

12.4 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként 
csatolt  műszaki  tartalmi  leírás  és  a  2.  számú  mellékletként  csatolt 
árajánlati összesítő.

12.5  Jelen  szerződést  a  szerződő  felek,  mint  akaratukban  mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá. 

Jelen szerződés 8 oldalból áll, 3 eredeti példányban készült melyet szerződő 
Felek oldalanként a csatolt mellékletekkel együtt szignáltak.

Csanytelek, 2009…………………….

.............................................. .............................................. 
Megrendelő       Vállalkozó

                   cégszerű aláírás   cégszerű aláírás 
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