
 

1 
 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Szerződés száma:     

 

 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzat 

Cím:     2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Adószám:    15730961-2-13 

Bankszámlaszám:    12001008-00173183-00100006 

Képviselője:    Rogán László polgármester 

mint megrendelő  - a továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről 

Cím:     

Adószám:    

Cégjegyzék sz.:   

Bankszámlaszám:     

Képviselője:    

mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -,  

 

együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: Felek -, 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

 

 

I. A szerződés tárgya: 

 

a) A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budai úti Bölcsőde, 2011 Budakalász, Budai u 10. 

(1700/3 hrsz.)cím alatt. 

 

a. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), c) alpontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen 261561 

azonosítószámmal ellátott tető víz- és hőszigetelése, homlokzat hőszigetelése, 

futáskorszerűsítés munkálatai a jelen szerződés mellékletét képező műszaki 

dokumentációval, a Vállalkozó ajánlata szerint          Ft+áfa, azaz bruttó            Ft 

értékben. 

b. Az Önkormányzat által biztosított forrásból a vizes helyiség áthelyezése és új bejárati 

portál nyitása témakörökben a Vállalkozó ajánlata szerint    + áfa, azaz bruttó    Ft. 

értékben. 

A vállalkozónak a fenti két témakörben külön számlákat kell kibocsátania. 

2.  

3. A szerződés műszaki tartalma magában foglalja továbbá a megvalósítás minden előkészítő 

munkáját a szerződés mellékletét képező felmérési terv alapján, a munkaterület átvételét, a 

biztonságos munkavégzést biztosító kerítések elkészítését, a szerződés műszaki tartalma 

szerinti munkákat, a hozzá tartozó szükséges próbaüzemelést, a megvalósulási dokumentáció 

elkészítését, a szükséges közmű csatlakozások kiépítését –engedélyeztetést, kivitelezést- 

(kivéve az engedélyezési eljárás során felmerülő díjat, illetéket), a kezelés és karbantartás 
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feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a közterületen, illetve a 

tárgyi vagy környező épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítását. A Vállalkozó a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít.  

4.  

2. A szerződés alapját képező dokumentumok, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik felsorolva a következők: 

• Közbeszerzési dokumentum, 

• Műszaki leírás, felmérési terv. 

• A nyertes kivitelező ajánlata, 

• Kivitelezési ütemterv – Vállalkozó által elkészített – megjelölve benne a 25%-os, 50%-os és 

75%-os készültségi fokot 

• A Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó, erre az épületre kötött, a vállalási díj 

értékének megfelelő összegű Felelősségbiztosítása, 

• A szerződés aláírásának napjától a teljesítésig a Teljesítési biztosíték rendelkezésre állásának 

igazolása a szerződéses összeg nettó 5 %-ának értékében. 

 

3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt műszaki tartalmat a hozzá 

tartozó kapcsolódó munkákkal együtt az átvett dokumentumok szerint, a jogszabályi és 

hatósági előírásoknak megfelelően a jelen szerződésben rögzített határidőre, kivitelezi és azt a 

Megrendelőnek átadja.  

Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a szerződésszerűen elkészített létesítmény átvételére és 

a szerződés III. fejezetében rögzített vállalkozói díj kifizetésére. 

 

II. Teljesítési határidők: 

 

1. A szerződés szerinti kivitelezési munkák  

Megkezdésének időpontja:  

 Befejezésének időpontja:   

 

2. Jelen vállalkozási szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, ha a sikeres 

próbaüzemelést, illetve bejárást követő műszaki átadás-átvételkor megállapított hiányosságok 

megszüntetésre kerültek. A szerződés teljesítésének napja a végső, hibamentes átadás-átvétel 

időpontja.  

 

3. A kivitelezés részhatáridőit a részletes (hetekre lebontott, főbb munkanemek szerint megjelölt) 

kivitelezési ütemterv tartalmazza. 

 

4. Amennyiben szükséges a Kivitelezési ütemterv módosítása, szükség szerinti aktualizálása, a 

Megrendelő előzetes értesítése és jóváhagyása alapján lehetséges, melyet külön 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell mindkét fél aláírásával, annak figyelembevételével, hogy az 

aktualizálással jelen fejezet 1. pontja szerinti véghatáridő csúszást nem szenvedhet.  

 

5. A Vállalkozó jogosult a II.1. pontban meghatározott befejezési határidőhöz képest 

előteljesíteni. 

 

6. A szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményei alól arra az időre, melyre 

vonatkozóan bizonyíthatóan vis maior következtében nem tudtak határidőre teljesíteni. Vis 
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maior minden olyan előre nem látható rendkívüli körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan 

események következménye. Vis maior keletkezéséről a kötelezettségei teljesítésében 

akadályozott fél haladéktalanul köteles a másikat írásban értesíteni, megjelölve a vis maior 

előre látható időtartamát. Ugyancsak köteles a vis maior megszűnését ugyanilyen módon 

közölni a másik féllel. 

 

7. Továbbá a szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményei alól arra az időre, melyre 

az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott hitelt érdemlő igazolás alapján legalább 3 

egymást követő napot meghaladó folyamatos esőzés következtében legalább 40 mm csapadék 

hullott, mely időjárási körülmény akadályozta a kivitelezési munkálatokat. 

 

8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, 

stb.) nem késleltethetik a tárgyi megbízás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési 

határidő módosítására. 

 

III. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek 

 

1. A Felek az I. fejezetben és a mellékletekben megjelölt munkák vállalkozói díját: 

Nettó            Ft, azaz 

nettó            forint 

ÁFA:            Ft. 

Bruttó:          Ft. 

összegben állapítják meg, mely fedezetet nyújt a szerződés szerint elvégzendő munkákkal 

összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségre, kivéve azokat a költségeket, 

amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. 

 

2. A vállalkozási díjnak az esetleg műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák (I.2. 

szerint) elvégzésére is fedezetet kell nyújtania, azokért a Vállalkozó pluszdíjazásra nem tarthat 

igényt.  

 

3. A vállalkozói díj 3 részletben kerül kifizetésre (1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 

végszámla).  

 

4. Számlák benyújtásának feltételei: 

Előleg számla: 

A Vállalkozó előlegszámla benyújtására jogosult a munkaterület átadás-átvételét 

követően, a vállalási díj 30%-ának értékében. A kifizetés határideje a 

munkaterület átadásától számított 15 nap. 

  Az előlegszámla értéke az első részszámlából kerül levonásra. 

A Vállalkozó részszámla benyújtására 50%-os készültségi fok mellett jogosult a vállalási díj 

50% értékében az alábbiak szerint: 

Vállalkozó a Kivitelezési ütemtervben megjelölt %-os készültségi fokhoz tartozó 

munkák elvégzése után, az ebben szereplő munkákat írásban készre jelenti a 

Megrendelőnek. Megrendelő (illetve az általa megbízott szakági műszaki 

ellenőr) ez alapján 5 napon belül az elvégzett munkát ellenőrzi. Amennyiben az 

elvégzett munka minősége és mennyisége a szerződésben rögzítettek alapján 
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megfelelő, erről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a Megrendelő által 

megbízott önkormányzati dolgozónak alá kell írnia.  

Amennyiben a jegyzőkönyv a Kivitelezési ütemtervben megadott, az adott részszámla 

benyújtásához szükséges, előírt munkák hiánytalan meglétét rögzíti, a részszámla benyújtható. 

Az ellenszolgáltatás kifizetése a jegyzőkönyv aláírását követő 15 napra történik.  

 

Végszámla (100%-os készültség) benyújtásának feltételei: 

a. A szerződés I. fejezetében rögzített munka elvégzése után Vállalkozó ezt írásban készre 

jelenti Megrendelőnek. Megrendelő a IX. fejezetben leírtak szerint az elvégzett munkát 

ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a Vállalkozóval 

történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza, mely nem lehet a 

II.1. pontban megállapított befejezési határidőt követő. A jegyzőkönyvezett javítási munkák 

elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet a Megrendelő által megbízott önkormányzati dolgozónak alá kell írnia. 

b. A végszámla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a szerződés IX.5. pontjában felsorolt 

dokumentumok átadása. 

 

5. A vállalkozói díj kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített jegyzőkönyv mindkét fél 

által megtörtént aláírását követően benyújtott számla Megrendelő által történő leigazolását 

követően (teljesítési igazolás) a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(8) bekezdése szerint 30 napos 

fizetési határidővel kerül átutalásra a Vállalkozó bankszámlájára.  

 

6. A számlák teljes kiegyenlítéséig A teljesítés elismerése és az ellenszolgáltatás kifizetése során 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet, továbbá az Adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (továbbiakban: 

Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével történik. 

 

7. A beépített anyagok Vállalkozó tulajdonát képezik a ki nem egyenlített számla összegének 

arányában. 

 

8. Vállalkozó a költségeit a vállalkozói díjban érvényesíti. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, 

tévedések vagy hiányok nem szolgálhatnak alapul az átalányár megemelésére.  

 

9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

IV. Késedelmi kamat, kötbér: 

 

1. Vállalkozó köteles a saját hibájából eredő késedelmes végteljesítés esetén a késedelem minden 

naptári napja után késedelmi kötbért fizetni. A Megrendelő jogosult a kötbért a végszámla 

összegéből levonni. Ez alól csak akkor és olyan mértékben mentesül, ha és amilyen mértékben 

igazolja, hogy a késedelem a Megrendelő felróható magatartására vezethető vissza. 

n k 
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2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: késedelmes 

teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden 

naptári nap után az ÁFA nélkül számított szerződéses érték 0,2 %-a, legfeljebb azonban az 

ÁFA nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kötbér fentiek szerinti 

maximumának elérése esetén ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat. Nem 

számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a pót- vagy 

többletmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 

 

3. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a szerződés 

aláírásakor nem áll csőd és felszámolási eljárás alatt.  

 

4. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Vállalkozó abban az esetben, ha fizetés 

képtelenné válik, csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, vagy a jelen 

szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képtelenné válik, köteles e tényt 

Megrendelő felé haladéktalanul jelezni. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen 

elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a 

felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és 

kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az 

elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 

 

5. A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes vagy részleges 

meghiúsulás esetén a Vállalkozó tartozik megtéríteni a Megrendelő minden, ezzel összefüggő 

kárát és többletköltségét. 

 

6. A Megrendelő a Ptk. mindenkori hatályos rendelkezésének megfelelő késedelmi kamatot 

köteles fizetni, ha a jogszerűen kiállított előleg-, rész-, vagy végszámlákon feltüntetett 

vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a 

Vállalkozó jogosult a további munkavégzést előzetes írásbeli értesítést követően felfüggeszteni 

minden jogkövetkezmény nélkül. 

 

7. A Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint 

köteles eljárni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak jogszabályba, vagy az általános 

szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy a Vállalkozó az utasítást nem köteles 

végrehajtani, de az utasítás jogszabályba (szakmai szabályba) ütköző voltára köteles a 

Megrendelő figyelmét írásban felhívni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a 

Vállalkozó a felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó a szerződéstől nem áll el, a Megrendelő 

utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

 

8. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési ütemtervben 

meghatározott részhatáridők 30 nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés 

esetén, amelynek a kijavítása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – a 

szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett – a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali 

hatályú felmondására, vagy elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a 
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Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeit nem orvosolja, vagy nem pótolja a 

megadott határidőn belül. 

 

V/a. A Vállalkozó feladatai, kötelezettségei, jogai: 

 

1. A Vállalkozó köteles és jogosult a munkaterületet átvenni, annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni, a biztonságos munkavégzést biztosító kerítéseket elkészíteni. 

 

2. A Vállalkozó a szerződés átalánydíjas építési szerződés jellegére figyelemmel külön díjazás 

nélkül köteles elvégezni azokat a kiviteli dokumentációban szereplő, de a költségvetésből 

hiányzó vagy nem teljes költséggel feltüntetett munkákat, valamint azokat a műszakilag 

szükséges munkákat is, amely nélkül a szerződött munkarész használatba nem vehető, illetve 

rendeltetésszerűen nem használható. 

 

3. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik, valamint az 

építési ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, 

amelyek a munkavégzéshez kapcsolódnak. A munka végzéséhez Vállalkozót érintő engedélyek 

beszerzése Vállalkozó feladata és felelőssége, ennek költségei és ezek esetleges elmaradásából 

felmerülő minden díj és bírság a Vállalkozót terheli. 

 

4. A kiviteli tervdokumentációban és a költségvetés kiírásban szereplő anyagokat általánosságban 

a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a 

Megrendelő előzetes értesítése és jóváhagyása mellett, mely jóváhagyást az építési naplóban 

írásban kell rögzíteni mind a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr, mind a Megrendelő 

által megbízott Önkormányzati dolgozó aláírásával – helyettük a Vállalkozó más anyagokat is 

beépíthet, ha azok használati értéke, minőségi színvonala, műszaki tartalma azonos. 

 

5. Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes 

munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Vállalkozó az elmaradó 

munkákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem 

számlázhatja, azonban igényt tarthat igazolható, közvetlen költségei megtérítésére. 

 

6. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítéséhez Vállalkozó jogosult alvállalkozó 

igénybevételére az Ajánlattételi dokumentáció alapján. Az alvállalkozók munkavégzéséért, 

jogellenes magatartásáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna, 

illetve azt saját maga követte volna el.  

 

7. Vállalkozó nagy zajjal járó munkálatokat kizárólag a vonatkozó rendeletek betartásával 

végezhet, és ezért többletköltséget nem érvényesíthet. Köteles a munkavégzés során a 

szereléssel összefüggően keletkező zaj, rezgés, por, stb. szennyeződéseket lehetőség szerint 

minimalizálni.  

 

8. Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Amennyiben ezen kötelességét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a 

Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 
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9. Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a rendeltetésszerű használatot akadályozó 

jelentős hibák miatt tagadja meg, a Vállalkozó a késedelmi kötbérrel azonos mértékű minőségi 

kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el nem végzi. 

 

10. A Vállalkozó köteles munkavégzése során a környezetvédelmi előírások betartására. A 

munkavégzés során keletkező hulladékot hulladék-kezelési engedéllyel rendelkező szállító 

szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át befogadó nyilatkozattal 

átvéve (hasznosításra, ártalmatlanításra). 

 

11. A munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek, hatóságok által előírt 

követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. 

 

12. Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 

köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 

balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania a hatályos 

jogszabályokat, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a 

hibák kijavításával és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

 

13. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan eseményért, amely valamely 

rendelkezése be nem tartásából ered. Teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák 

és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig. 

 

14. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 

akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell szállítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a 

munkaterületi rendért, ami vonatkozik a teljesítésbe bevont alvállalkozói közreműködésre is.  

 

15. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést 

ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért 

vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. Ha a 

munkavégzéssel kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést 

okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint 

megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

 

16. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges műszaki vezetői 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

 Név, engedélyszám:       

 Telefonszám:    

 

17. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 

dokumentációját három példányban elkészíteni és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni a beruházás minőségi bizonylataival, 

garancialeveleivel, jótállási jegyeivel együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az 

átadás-átvételi eljárás meghiúsul. 
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18. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Az 

általa igénybevett munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag 

csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.  

 

19. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 

szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 

 

20. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, az általa meghatalmazott személyek vagy intézmény 

képviselői számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse a munkavégzés 

helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy 

gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó 

vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű 

segítséget és eszközt megadni. 

 

21. A Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus építési naplót vezetni. 

 

22. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti.  

 

23. A Vállalkozó az NVtv alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

V/b. Megrendelő kötelezettségei, jogai: 

 

1. Megrendelő jogosult és köteles: 

a. Bármely munkarész anyagának, technológiájának, minőségének megváltoztatását 

kezdeményezni és tervezői egyetértés esetén módosítani, 

b. Az elvégzett munkát ellenőrizni, 

c. A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, 

d. A teljesített munka értékét kifizetni, 

e. A Vállalkozóval mindenkor együttműködni, 

f. A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni, 

g. Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó 

költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket, a 

kézhez vett felszólítás, illetve a vezetői egyeztetést követő 15 napig nem javítja ki, illetve 

nem pótolja.  

 

2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építéshez szükséges munkaterületet a 

szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul (3 munkanapon belül) Vállalkozó részére 

biztosítja. A munkaterület átadása a Felek által felvett, az építési naplóban rögzített 

feljegyzéssel történik. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott 

munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák 

kivitelezését akadályozza. 

  

3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) megfelelően jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
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 a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel;   

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel;   

 

VI. A Felek együttműködése, kapcsolattartása,  

 

1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek 

során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli 

minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.  

 

2. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél 

által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle 

elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett 

károk enyhítése érdekében. 

 

3. A Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen 

meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik, a szerződés végrehajtásával, teljesítésével, 

ellenőrzésével kapcsolatban. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy 

erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. 

A szerződés végrehajtásával, teljesítésével, ellenőrzésével kapcsolatban Felek 

nyilatkozattételre,  intézkedésre jogosult felelős képviselői, megbízottai, akik azonban jelen 

szerződés módosítására nem jogosultak: 

 

a. Megrendelő részéről:   

  Önkormányzati dolgozók: 

   Pál József (Gazdasági és Adóirodavezető)  

    elérhetőség: 06/70-4556937, pal.jozsef@budakalasz.hu 

 

A Megrendelő felelős képviselőinek jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és 

minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák 

leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi 

eljárásban való részvételre. 

  

b. Vállalkozó részéről:  

     elérhetőség:  

 

A Vállalkozó felelős képviselőjének hatásköre kiterjed a szerződött munkarész 

megvalósításának teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében 

ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, 

nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.  

 

A Felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak. 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid329984
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid329984
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VII. Minőségi követelmények: 

 

1. A Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, 

szabványok, műszaki normatívák betartásával köteles elvégezni. A szerződés szerinti munka 

során a Vállalkozó a magyar szabványoknak, illetve az EU-s előírásoknak megfelelő 

anyagokat, gépeket, berendezéseket építhet be.  

 

2. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó 

vállalatoktól a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. 

 

VIII. A munka átadás-átvétele 

 

1. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 

írásban megküldött készre-jelentését követő 5 napon belül Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi 

eljárás időpontját, melyről legalább 2 nappal korábban köteles a Vállalkozót értesíteni és 

amennyiben szükséges az illetékes hatóságokat és szerveket erre az időpontra meghívni.  

 

2. A műszaki átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek Megrendelő által 

megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy  

a. A szerződött munkarészt átveszi, 

b. Ha a szerződött munkarészt átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák 

kijavítását követeli, póthatáridők meghatározásával, 

c. Az építmény átvételét megtagadja-e, továbbá, 

d. Ha az építmény átvételét megtagadja a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen 

hibák kijavításától teszi függővé.  

 

3. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, úgy a jegyzőkönyvben a Felek 

az újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) 

kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő 

gyakorolhatja a hiányos teljesítésből eredő jogait. 

 

4. Ha a Vállalkozó a hibákat kijavítja a póthatáridőre, vagy a megismételt műszaki átadás-átvételi 

eljárás sikeres, a Megrendelő fizetési kötelezettsége ehhez az időponthoz igazodik. 

 

5. A Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven, 

a műszaki átadás-átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig: 

a. A Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények 

b. Gépkönyvek 

c. Vállalkozó által megbízott felelős műszaki vezetők szabványosságról szóló szakágankénti 

nyilatkozatai, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és 

berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek, rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmasak. 

d. Karbantartási és kezelési utasítás 
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IX. Jótállás és szavatosság 

 

1. A Vállalkozót az általa elvégzett munkák után, a teljesítés idején hatályos jogszabályokban 

előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is. Szavatolja, 

hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény 

szerkezete és kivitele szempontjából a jelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek 

megfelelnek. 

 

2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított ….. hónap jótállási időtartamra 

garanciális kötelezettséget vállal a szerződés szerint elvégzett munka teljesítéséért.  

 

3. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a garanciaidő alatt Vállalkozó garanciális 

kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 

meghatározott garanciaidő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel 

meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul 

tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a 

kijavítás, illetve a csere érdekében. 

 

4. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy 

ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, 

hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe 

venni. 

 

5. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételkor jótállási 

(jóteljesítési) biztosítékot szerez be és nyújt át a Megrendelőnek a szerződés összegének nettó 

5%-ának értékében a teljesítést követő ….hónapra vonatkozóan, amely az alábbi formák közül 

teljesíthető: 

 

• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 

• készfizető kezesség biztosítása, 

• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel; 

 

 

X. A szerződés módosításának kezdeményezésére jogosultak: 

 

a. Megrendelő részéről:  Rogán László polgármester 

b. Vállalkozó részéről:   

 

 

XI. Egyéb rendelkezések: 

 

1. A Vállalkozónak átadott összes adat, dokumentáció, feljegyzés stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, 
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továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulás nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 

munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.  

 

2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 

szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 

jog megsértése miatt felmerülne.  

 

3. Ezt a szerződést (ideértve a mellékletek is) a Felek kölcsönös akaratából egyezőleg csak a 11. 

fejezetben szereplő képviselők írásban módosíthatják, illetve egészíthetik ki. 

A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. § szerinti esetekben és módon lehetséges. 

 

4. A szerződés és annak mellékletei (1.2. pont alapján) együttesen képezik a Felek 

megállapodását. 

 

5. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseit kell irányadónak venni. 

 

6. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban egymás között tárgyalások keretében 

próbálják rendezni. A Felek a tárgyalásokkal meg nem oldott jogviták esetén alávetik magukat 

– hatáskörtől függően – a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

7. Jelen megállapodás 5 (öt) betű szerint megegyező eredeti példányban készült. 

 

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Budakalász, 2017. 

 

 

…………………………. ………………………. 

Megrendelő 

Budakalász Város Önkormányzat 

Rogán László polgármester 

 

Vállalkozó 

 

 

 


