
MEGBÍZÁSI SZERZ DÉS - TERVEZET

amely létrejött egyrészr l Csanytelek Község Önkormányzata, képviseletében Forgó Henrik polgármester,
(6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. , adószám: 15726748-2-06, számlaszám: 57200024-10019614), mint
megrendel  (a továbbiakban: Megrendel ),

Vakondok’97 Tervez  Iroda Kft., (Cégjegyzékszám : Cg.06-09-006091, Adószám : 11598228-2-6) képviseli
Vaits  Zoltán ügyvezet (6800 Hódmez vásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) mint vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Megrendel  megrendeli Vállalkozó, elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

1. E vállalkozás tárgya: Csanytelek Község belterületén fekv , önkormányzati tulajdonú, Damjanich és
Szent László utcák részleges burkolat-felújítási munkáinak m szaki ellen ri/mérnöki feladatainak
ellátása.

1.1 A Vállalkozó által elvégzend  feladatok részletezése:
A 191/2009. (IX.15) és a 182/2010. (V.14.) Kormányrendeletek alapján szakért i segítségnyújtás és
támogatás biztosítása Megrendel  részére az építési munkák ellen rzése és m szaki felügyelet
során.
A projekt megvalósításának teljes kör  mérnöki felügyelete, és olyan kiegészít  szolgáltatások
nyújtása, melyek a projekt végrehajtásával kapcsolatosan a megrendel  vagy a  Vállalkozó
megítélése szerint indokoltak lehetnek.

1.2. A Megrendel  által elvégzend  feladatok részletezése:
A Megrendel  az építési munka m szaki ellen ri/mérnöki tevékenységhez szükséges adatokat és
iratokat jelen szerz dés aláírásával átadja.
Amennyiben a Vállalkozó részér l további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami az útfelújítási
munkák teljes kör  lebonyolításához szükséges és jelen szerz dés megkötésekor még nem ismert,
úgy a Megrendel  a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított 5 munkanapon belül köteles az
adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészít  adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb id  szükséges, úgy a
felek ett l eltér  határid ben is megállapodhatnak.

2.  A teljesítés módja, helye, határideje:

2.1. A teljesítés módja:

A Vállalkozó az építési munka sikeres m szaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyz könyvvel teljesít.

2.2. A teljesítés helye:
A teljesítés Megrendel  székhelyén, nevezetesen Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz.  alatt történik. Az építési
munkát lezáró dokumentumokat a Megrendel képvisel jének, Forgó Henriknek kell átadni.

2.3. A teljesítés nyelve
A megbízás teljesítésének nyelve: magyar. A megbízás során keletkez  valamennyi nem magyar nyelven készült
irattal hiteles magyar nyelv  fordításban is köteles vállalkozó rendelkezni.

2.4. A teljesítési határid :
A Vállalkozó a szerz dés megvalósítását a szerz dés megkötésekor köteles megkezdeni és 2011. október 15-ig
köteles az 1.1 pontban leírtak szerinti vállalkozói feladatokat Megrendel  elvárásai szerint folyamatosan
teljesíteni, összhangban a tényleges kivitelezési munkálatok id szakával.
Amennyiben a projekt végrehajtásának ideje és lezárásának dátuma módosul, az magával vonja a jelen
szolgáltatási szerz dés végs  határidejének és az egyes feladatok teljesítési határidejének módosítását is.

3. Díjazás: A Megrendel  megbízási (vállalkozási) díj fizetésére kötelezi magát Vállalkozó részére. Megrendel
a számlák benyújtásától számított  30 napon belül átutalással köteles teljesíteni Vállalkozó bankszámlájára.
Az 1.1 pontban meghatározott vállalkozói feladatok elvégzéséért, Megrendel 100.000,- + ÁFA, bruttó
125.000,- Ft (azaz: Százhuszonötezer forint) megbízási (vállalkozási) díjat fizet.

Szerz  felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó számla kibocsátására az alábbi ütemezéssel jogosult:

Sikeres m szaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor 100.000,- Ft + ÁFA

A megbízási díjon felüli költségtérítés nem jár.
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4. Az építési munka teljes kör  lebonyolítását Vállalkozó a Megrendel  utasításai szerint köteles végezni, nem
fogad el azonban olyan utasítást, amely ellentétes az útügyi m szaki el írásokban foglaltakkal, a
jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy amelynek teljesítése az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetné.

5. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs oly joga, amelynek alapján harmadik személy
díjazást vagy kártérítést követelhetne, valamint a lebonyolítás során nem használ fel jogosulatlanul olyan
megoldást, amely szerz i jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

6. A Vállalkozó és annak tagjai személyesen járnak el.
A Vállalkozó köteles a Megrendel  el zetes, írásos kérésére rendelkezésre állni, vagy a megfelel  szakmai
helyettesítésr l gondoskodni.

7. A szerz dés teljesítését a felek a következ k szerint biztosítják.

7.1. A Vállalkozó a 2.4. pontban rögzített határid , a felújítási munka vállalkozási szerz désben szerepl
részhatárid k, Vállalkozónak felróható okból bekövetkez , be nem tartása esetén a 3. pontban meghatározott
bruttó megbízási (vállalkozási) díj napi 1 százalékának megfelel  késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Késedelmi kötbér fels  határa a bruttó szerz déses ár  10 %-a.
7.2. Ha a szerz dés teljesítése valamelyik félnek felróható okból meghiúsul, az ezért felel s fél köteles a bruttó
megbízási (vállalkozási) díj 20 százalékának megfelel  meghiúsulási kötbért fizetni.
7.3. A megbízási (vállalkozói) díj Vállalkozó számára történ  késedelmes kifizetése esetén a késedelmi kamat a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével megegyez .

8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerz dés alapján történ  együttm ködésre, egymás folyamatos és
kölcsönös tájékoztatására. Szerz  felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményr l haladéktalanul,
írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kell  id re történ  elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja.

Megrendel  részér l:
Kapcsolattartó, továbbá az esetleges megrendel i utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével
megbízott személy:

Forgó Henrik  polgármester
Telefon: 20/9386171 Telefax : 63/578-517
Telefon:  63/578-519

Vállalkozó részér l:

Vaits Zoltán ügyvezet
Telefon: 62/239-237 Telefax : 62/239-237

9. Amennyiben jelen szerz dés megkötését követ en viták merülnek fel, úgy felek els sorban személyes
tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését.

Megrendel  és Vállalkozó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
szerint felel.

10. Szerz  felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerz dést, csak a másik fél
súlyos szerz désszegése esetén mondhatják fel.

Szerz  felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerz dés megsz nése, vagy lehetetlenülése
egyiküknek sem felróható okból következik be, a megbízási díj hátralékos összege a Vállalkozót nem illeti meg..

Szerz  felek a szerz dés lehetetlenülésér l szóló tudomásszerzésüket egymással írásban kötelesek közölni.

11. Szerz  felek csak akkor módosíthatják a szerz dést, ha a szerz déskötést követ en – a szerz déskötéskor
el re nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerz dés valamelyik fél lényeges, jogos
érdekét sérti.

12. A jelen szerz dés bármely pontjának érvénytelensége estében a szerz dés többi pontja hatályban marad. A
Szerz  felek a szerz dés céljainak figyelembevételével az érvénytelenné vált rendelkezést közös
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megegyezéssel újraszabályozzák. Ennek hiányában a felek jogviszonyára a jogszabályi rendelkezések az
irányadók.

A jelen szerz dést módosítani, felmondani, azzal kapcsolatban bármilyen jognyilatkozatot tenni csak írásban
lehet.

13. Szerz  felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskört l függ en a Csongrád Városi Bíróság, illetve a
Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.

14. E szerz désben nem szabályozott kérdésekben – a szakmai szokások figyelembevételével – a Ptk.-nak a
vállalkozási szerz désre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Jelen szerz dés 4 megegyez , eredeti példányban készült el. A szerz dés a mindkét fél aláírásra és
kötelezettségvállalásra jogosult vezet  tisztségvisel jének cégszer  aláírása esetén érvényes.

Felek a szerz dést, mint akaratukkal mindenben megegyez t, helybenhagyólag aláírják.

Kelt, Csanytelek, 2011. szeptember

……………………………………………… ………………………………………………
Vállalkozó Megrendel


