
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

amely létrejött, egyrészről  

név:    Gárdony Város Önkormányzat   

székhely:    2483, Gárdony, Szabadság út 20-22.  

adószám:   15727392-2-07   

képviseli:    Tóth István, polgármester   

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

 

 

BALÁS DESIGN Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jogosult Vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó)  

székhelye: 2484 Agárd, Török Bálint u. 5. 

cégjegyzék száma: 07-09-017398 

képviselő: Balás Benedek ügyvezető 

adószáma: 14041811-2-07 

bankszámlát vezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

számlaszám: 10918001-00000046-08510000 

- a továbbiakban együtt: Felek - között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés tárgya és időtartama  

 

1. A Megrendelő a jelen szerződésben foglaltak alapján megrendeli a Vállalkozó pedig 

elvállalja Gárdony városa településtábláinak grafikai tervezését: 

-  „Isten hozott!” felirat Gárdonyi Géza portréjával 

- „Visszavárunk!” felirat kócsag grafikával 

 

2. A Megrendelő a jelen szerződésben foglaltak alapján megrendeli a Vállalkozó pedig 

elvállalja Gárdony városa településtábláinak kivitelezését: 

- a táblák kivitelezése: 

• 2oldalas 1oldal RÉZ szálcsiszolt +1oldal FEHÉR alap dibond kompozit lemez 

• 4+4 színnel nyomtatva, uv stabil tintával, formavágott 

• + tartószerkezet: zártszelvény acél 

 

3. Amennyiben a Vállalkozó számára a teljesítéshez egyéb információra van szüksége, köteles 

a Megrendelőt az információ-igényéről haladéktalanul tájékoztatni. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles a Megrendelőt 

kapcsolattartóján keresztül folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel, és a javaslatait a 

feladatainak elvégzése során figyelembe venni. Vállalkozó köteles a teljesítés során 

keletkező terveket a Megrendelő számára véleményezésre átadni, ennek keretében a 

Megrendelő jogosult azok átdolgozását, javítását kérni. A Megrendelő a tervek elfogadásáról 

és a módosítási igényeiről – a módosításra rendelkezésre álló határidő megjelölésével – a 

bemutatástól számított 3 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő3 napon 

belül nem nyilatkozik, a terveket elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelő maximum 3 

alkalommal jogosult átdolgozást, javítást kérni. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által 

elfogadott tervek alapján jogosult a végleges tervek kialakítására. 

A Vállalkozó a munka elvégzéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozó 

által elvégzett munka minőségéért úgy felel, mintha azt a Vállalkozó maga végezte volna 

el. 



II. Vállalkozási díj 

 

5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű 

ellátásáért a teljesítést követően összesen bruttó 666.750 Ft, azaz hatszázhatvanhatezer 

hétszázötven forint felhasználási és kivitelezési díj illeti meg. Ez az összeg tartalmazza a 

korábbi ajánlat szerint a tervezési, valamint 3db két oldalas tábla kivitelezési díját. 

6. A fenti ár az eredeti árajánlat szerint, a kiszállítás díját nem tartalmazza.  

7. A Megrendelő külön kérésére a Vállalkozó a szállításra vonatkozó ajánlatot küld.  

 

 

III. Kapcsolattartás 

8. Kapcsolattartók 

Megrendelő részéről: 

Név:  Tóth István polgármester 

Beosztás:  polgármester 

Telefon:  22/570-094 

E-mail:  titkarsag@gardony.hu 

 

Vállalkozó részéről: 

Név:  Balás Benedek  

Beosztás:  ügyvezető 

Telefon:  06-30/317-8142 

E-mail:  balasdesign@balasdesign.hu 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

9. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük 2021. december …… napjától fennálló 

tényleges jogi helyzet írásban történő rögzítése. 

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 

útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye 

szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A jelen szerződést a Felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak 

megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

Gárdony, 2021…………….. 

 

Gárdony Város Önkormányzata 

képviseletében: 

Agárd, 2021……………. 

 

BALÁS DESIGN Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

képviseletében: 

 

 

……………………………………………. 

 

………………………………………… 

Tóth István 

polgármester  

Megrendelő részéről 

Balás Benedek 

ügyvezető 

Vállalkozó részéről 
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