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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
-TERVEZET- 

Amely létrejött egyrészről: 
 
Gárdony Város Önkormányzat 
Székhely:   2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 
Adószám:   15727392-2-07 
Képviselő:   Tóth István polgármester 
Bankszámlaszám:  11736082-15362852 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről: 
 
………………… 
Székhely:  
Adószám:  
Képviselő:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszám:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
- a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 
szerint.  
 

 
1. Szerződés tárgya 

1.1. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés előzményeként rögzítik, hogy 
Gárdony Város Önkormányzat TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító számon 
megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik.  
Jelen szerződés a fenti azonosító számú „Gárdony városban megvalósuló 
geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” c. projekt keretében a kötelező 
nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátására jött létre. Szerződésszerű 
teljesítés esetén Megrendelő köteles a jelen szerződésben meghatározott 
ellenértéket megfizetni. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a Vállakozó 
köteles a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 Gárdony városban megvalósuló 
geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” elnevezésű pályázatban foglalt 
feladatokat a 2.1. pont szerint elvégezni. 

 
2. Vállalkozói feladatok 

2.1. A Támogatási szerződés rendelkezéseivel összhangban a Vállalkozó az alábbi 
feladatokat látja el: 

 
 

Sor-
szám 

Feladat megnevezése 
Mennyiség 

(db, 
alaklom) 

Feladatleírás 

1. 
Kommunikációs terv 

készítése 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.2.1. pontja szerint 
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2. 

Nyomtatott tájékoztatók 
(brossúrák, szórólapok) 
elkészítése és lakossági 
terjesztése (2-4 oldalas) 

2000 db  

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.2.2 pontja szerint 

3. 
Lakossági fórum, 

közmeghallgatás szervezése 
1 alkalom 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.2.4 pontja szerint 

4. 
Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt indításáról 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.3.1. pontja szerint 

5. 
Sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
1 db  

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.3.1. pontja szerint 

6. 
Sajtónyilvános események  
szervezése legfeljebb 50 fő 

részvételével 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.3.2. pontja szerint 

7. 
Médiamegjelenés vásárlása a 

projekthez kapcsolódóan 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.3.4. pontja szerint 

8. 
Fotódokumentáció készítése 

kommunikációs célra 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.3.5. pontja szerint 

9. 

Sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 

szervezése legfeljebb 50 fő 
részvételével 

1 db  

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.4.1. pontja szerint 

10. 
Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.4.2. pontja szerint 

11. 
Sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
1 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.4.2. pontja szerint 

12. 
Eredménykommunikációs 

információs anyagok, 
kiadványok készítése 

1000 db 

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv "KTK 2020" 3.4.3. pontja szerint 

 
 

3. Szerződés időtartama 
3.1. Szerződő Felek közötti szerződéses jogviszony jelen szerződés aláírásának 

napjától kezdődően jelen szerződésben meghatározott feladatok teljes körű 
befejezéséig tart.  
Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a projekt fizikai befejezése, 2022. II. félév. 

 
4. Megrendelő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 
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4.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét, munkafolyamatát ellenőrizni, 
a megbízás mindenkori állásáról a Vállalkozótól információt kérhet.  

4.2. Megrendelő vállalkozói díjat jelen szerződésben foglaltak szerint köteles a 
Vállalkozónak megfizetni. 

4.3. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, 
írásos anyagokat, információkat teljeskörűen, folyamatosan, külön erre vonatkozó 
nyilatkozat nélkül is a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, késlekedésével nem 
veszélyeztheti, nem hátráltathatja a Vállalkozó teljesítési határidejét. 

4.4. A dokumentumok hiányos, téves, késedelmes átadásából fakadó kárt minden 
körülmények között Megrendelő viseli: erről a Vállalkozó írásbeli feljegyzést 
készít. 

4.5. Megrendelő felelősséggel tartozik az általa átadott információk, adatok, 
továbbá reklámozási, illetve kommunikációs célból átadott szövegek, adatok 
teljessége, megfelelőssége, valódisága és jogszerű felhasználhatósága tekintetében.  

4.6. Megrendelő a Vállalkozó által a szerződésszerű teljesítés körében elvégzett 
munka átvételével nem késlekedhet, azt indokolatlanul nem tagadhatja meg és 
köteles az átvett munka után esedékes vállalkozói díjat megfizetni.  

4.7. Megrendelő elfogadja, hogy Vállalkozónak jogában áll Megrendelőt 
ügyfeleként megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel 
történő hasonló tartalmú levelezésében. Vállalkozó Megrendelőről mindemellett 
egyéb információt nem közölhet.  

4.8. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a rábízott feladatok és ügymenetek 
egyszerűsítése és gördülékeny megvalósítása okán direkt módon is egyeztethet 
Ügyfél kapcsolattartásra kijelölt képviselőjével, elektronikus úton, vagy 
személyesen, vagy telefonon. 

4.9. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa kijelölt projekt 
kapcsolattartója Vállalkozóval folyamatosan együttműködjön, közöttük a 
kapcsolattartás és információcsere folyamatosan biztosított legyen. 

 
5. Vállalkozó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 

5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára jelen 
szerződés 2.1. pontjában részletezett feladatokat elvégzi, továbbá a vállalt 
feladatok maradéktalan elvégzéséért vállalkozói díjra jogosult, jelen szerződés 8. 
pontjában meghatározottak szerint.  

5.2. Vállalkozó a feladatait Megrendelő utasításai alapján köteles elvégezni. 
5.3. Vállalkozó a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy 

szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül – a felmerülő részfeladat jellegének 
megfelelően (pl. személyesen, telefonon, stb.) – Megrendelő rendelkezésére áll.  

5.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Amennyiben a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt 
erre figyelmeztetni. Ha a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasítását, a Vállalkozó 
elállhat a szerződéstől, illetve a szerződést felmondhatja vagy a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A szerződéstől történő elállása esetén a Vállalkozó jogosan 
követelheti az addig elvégzett munkája ellenértékét, annak – Ptk. szerinti 
törvényes mértékű - késedelmi kamataival együtt; illetve ezen felül a Vállalkozó 
kártérítésre is jogosult. 
Megrendelő megtagadhatja az utasítást, amennyiben veszélyeztetné más személyét 
vagy vagyonát, jogszabályt vagy hatósági határozatot sértene. 

5.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói szerződés tárgyát képező feladat 
ellátásához szükséges szakértelemmel, tapasztalattal és erőforrással rendelkezik. 
Vállalkozó vállalja, hogy alkalmazottai közül a jelen szerződésben meghatározott 
feladat ellátásához igazodóan szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással 
rendelkező személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb 
gondossággal jelöli ki. 
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5.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentációk, reklámanyagok, 
tájékoztatási anyagok megfelelnek a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek 
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” 
kézikönyvben szereplő előírásoknak. 

5.7. A munka során elkészült szellemi termékekre a Megrendelő felhasználási jogot 
szerez jelen szerződés 13. pontjában foglaltak szerint. 

5.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon 
megjelöli, hogy a támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.  
 

6. Alvállalkozók 
6.1. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult a közvetített szolgáltatások 

tekintetében. Vállalkozó az általa bevont alvállalkozók teljesítéséért úgy felel, 
mintha maga járt volna el.  
 

7. Teljesítési határidők, teljesítés helye 
7.1. A szerződéshez kapcsolódó feladatok teljesítésének határideje a projekt fizikai 

befejezése.  
7.2. A szerződés teljesítésének helye:  

Gárdony Város Önkormányzat, 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.  
 

8. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 
8.1. Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatok, tevékenységek 

hiánytalan teljesítése esetén vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díj összege: 
……,- Ft + 27 % ÁFA, bruttó ……,- Ft (azaz bruttó ………. forint). 

 
8.2. Vállalkozói díj részletesen 
 

Sor-
szám 

Feladat megnevezése 
Mennyiség 

(db, 
alaklom) 

Bruttó 
vállalkozási díj 

(Ft) 

1. 
Kommunikációs terv 

készítése 
1 db …,-Ft 

2. 

Nyomtatott tájékoztatók 
(brossúrák, szórólapok) 
elkészítése és lakossági 
terjesztése 2-4 oldalas 

2000 db  …,-Ft 

3. 
Lakossági fórum, 

közmeghallgatás szervezése 
1 alkalom …,-Ft 

4. 
Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt indításáról 
1 db …,-Ft 

5. 
Sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
1 db  …,-Ft 

6. 
Sajtónyilvános események  
szervezése legfeljebb 50 fő 

részvételével 
1 db …,-Ft  

7. 
Médiamegjelenés vásárlása a 

projekthez kapcsolódóan 
1 db …,-Ft  

8. 
Fotódokumentáció készítése 

kommunikációs célra 
1 db …,-Ft 

9. 

Sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 

szervezése legfeljebb 50 fő 
részvételével 

1 db  …,-Ft 
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10. 
Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról 
1 db …,-Ft 

11. 
Sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
1 db …,-Ft 

12. 
Eredménykommunikációs 

információs anyagok, 
kiadványok készítése 

1000 db …,-Ft 

Összesen: …,-Ft 

 
8.3. Vállalkozó a teljesítéssel arányosan 2 (kettő) db részszámla és 1 (egy) db 

végszámla kiállítására jogosult. A 1. részszámla kiállításának feltétele a teljesített 
feladatok 30 %-nak elvégzését követően, a 2. részszámla kiállítása, a teljesített 
feladatok 60 %-nak elvégzését követően kerül kiállítása a Vállalkozó részéről. 
Vállalkozó 2.1. pontjában részletezett feladatok maradéktalan teljesítésekor 
végszámla kiállítására jogosult. 

8.4. Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett részfeladatainak teljesítését követő 
5 (öt) munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki.  

8.5. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét, teljesítési igazolás alapján, 
Vállalkozó számlája ellenében, 30 napos fizetési határidővel teljesíti. 

8.6. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó elektronikus úton állítja ki számláit 
Megrendelő által megadott e-mail címre. Vállalkozó elektronikus úton kibocsátott 
számláit, a Felek átvettnek tekintik. 

8.7. Megrendelő a megrendelt szolgáltatások díját szerződésszerű teljesítés 
esetén, a Vállalkozó számlája alapján, a …………. számú bankszámlájára 
köteles számlán szereplő határidő szerint, banki átutalással kiegyenlíteni.  

8.8. A vállalkozási díj teljes mértékben tartalmazza a felmerülő díjakat és 
valamennyi költséget. 

8.9. Abban az esetben, ha a Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles 
késedelmi kamatot fizetni a Vállalkozó részére. A Felek a késedelmi kamat 
mértékére a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:155. §-ában foglalt késedelmi 
kamatmértéket tekintik irányadónak. 

8.10. A Vállalkozó késedelme esetén kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a 8. 
pontban meghatározott vállalkozási díj, mértéke pedig a kötbéralap 2%-a naponta, 
legfeljebb a kötbéralap 20%-a. Megrendelő a kötbért jogosult beszámítani a 
Vállalkozó vállalkozási díj iránti követelésébe.  

 
9. Titoktartási kötelezettség 

9.1. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során bizalmas 
információk kerülnek, illetve kerülhetnek közlésre, illetve átadásra.  

9.2. Vállalkozót titoktartási kötelezettsége terheli minden olyan tényt és adatot 
illetően, amelyről a Megrendelőtől kapott megbízással kapcsolatban, 
tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra 
kerülése Megrendelőnek nem áll érdekében. Vállalkozó ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely megbízási tevékenységével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megrendelőre vagy más 
személyre nézve hátrányos következménnyel járna. Szigorúan üzleti titoknak 
minősül többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével pénzügyi, 
gazdasági helyzetével kapcsolatos adatok, az alkalmazottak bérezése, a különböző 
belső szabályzatok, programtervek, adatbázisok.  

9.3. Megrendelő köteles a feladat ellátása során rendelkezésére bocsátott, illetve 
egyéb módon tudomására jutott minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, 
megoldást, valamint a Vállalkozóra, a tevékenységére és partnereire vonatkozó 
információkat szigorúan bizalmasan kezelni és megőrizni. A jelen pontban 
foglaltak üzleti titoknak minősülnek.  
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9.4. Felek kijelentik, hogy az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat ismerik, és a 
jelen szerződés aláírásával kötelezik magukat, hogy azokat betartják, és 
munkavállalóival, közreműködőivel is betartatják. 

9.5. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés teljesítése 
körében maga és munkatársai olyan információkhoz és adatokhoz férhetnek hozzá, 
amelyek a Megrendelő szempontjából bizalmas jellegűek. Vállalkozó gondoskodik 
a teljesítés során tudomására jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok 
megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az adatokat, 
információkat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 
használja fel.  

9.6. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében – a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján – közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó 
az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat, 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött 
megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Megrendelőtől, vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a 
Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli, valamint kötelezettséget vállal arra, 
hogy a titoktartási kötelezettségét az általa igénybe vett alvállalkozókra is 
kiterjeszti, az ezzel kapcsolatos kikötést jelen szerződés mindkét fél cégszerű 
aláírásának napjával kezdődően a jelen záradékhoz hasonló formában az 
alvállalkozói szerződésekben is szerepelteti. 

9.7. Felek rögzítik, hogy nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha 
a Vállalkozó a jelen szerződés tényét - annak tartalmi ismertetése nélkül - 
referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja. 

9.8. Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vállalkozó a jelen szerződésből 
reá háruló kötelezettségeit, illetve bármiféle érdekeltségét vagy előnyét sem 
részben, sem egészében nem ruházhatja át egyetlen harmadik félnek sem. 

9.9. A Felek titoktartási kötelezettségük be nem tartása esetére felelősséget vállalnak a 
másik Fél ennek következtében bekövetkezett kárának teljes körű megtérítéséért. 
Ebben a körben a kártérítés összegszerűségének megállapítására elsődlegesen 
kötelesek egyeztetni egymással és a bírósági utat, mint legvégső eszközt csak ezen 
kötelező egyeztetést követően veszik igénybe. 

9.10.  Felek rögzítik a titoktartási kötelezettség fennállását jelen szerződés 
aláírásától számítva határozatlan időtartamban határozzák meg. 

 
10. Együttműködés a szerződő Felek között 

10.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen és 
szorosan együttműködve járnak el, és gondoskodnak a teljesítés valamennyi 
feltételének megteremtéséről.  

10.2. Felek a hatékony és megfelelő teljesítés érdekében kötelesek egymással a 
szerződés időtartama alatt kapcsolatot tartani, ennek érdekében kapcsolattartókat 
jelölnek ki, melyekre vonatkozó adatokat és adatkezelést a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklete tartalmazza. 

10.3. A kapcsolattartók kötelesek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
körülményekről egymást haladéktalanul értesíteni, és kezdeményezni a szükséges 
intézkedéseket.  

10.4. Felek rögzítik, hogy a személyi adatokban, valamint cég adatokban (cégforma, 
név, székhely, bankszámlaszám megváltozása, stb.) történt változásról a Felek 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 
 

11. Szerződés megszűnése; megszüntetése 
11.1. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a szerződő Felek kölcsönös 

kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették.  
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11.2. Jelen vállalkozási szerződést mindkét félnek jogában áll felmondania súlyos 
szerződésszegés esetén.  A felmondás kizárólag írásban, indokolással történhet; 
határideje: a másik fél felmondásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) nap.  
Megrendelő felmondás esetén köteles a már megkezdett munkák ellenértékét a 
Vállalkozónak megtéríteni. Jelen szerződés szándékos vagy gondatlan 
megszegéséért felelős fél köteles a másik fél ebből eredő kárát megtéríteni. 

11.3.  A vállalkozási szerződés megszűnésekor Vállalkozó köteles elszámolni és 
ennek keretében a Megrendelőnek mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése 
céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott-kivéve, amit a megbízás folytán 
jogosan felhasznált. 

11.4.  Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés megszüntetésére a Megrendelő 
súlyos szerződésszegése okán kerül sor, úgy a Megrendelő – az általános 
kártérítésen felül – további 150.000,- Ft, (azaz egyszászötvenezer forint) összegű 
ún. meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Vállalkozó irányában.  
 

12. Szerzői jogok, felhasználói jogok  
12.1. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó által jelen szerződés alapján készített 

marketing eszközökre vonatkozóan a Megrendelő területi korlátozás nélküli, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átengedhető felhasználási 
jogot szerez különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ban 
leírt jogok tekintetében, amennyiben a Vállalkozót megillető vállalkozási díj 
maradéktalanul kifizetésre került Megrendelő részéről. Megrendelői kifizetésnek 
minősül a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzítettek szerint a Vállalkozó 
által kiszámlázott összegeknek a Vállalkozó bankszámlájára történt maradéktalan 
beérkezése. 

12.2.  Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó Megrendelő részére 
engedélyt ad a marketing eszközök módosítására, átdolgozására vonatkozóan. A 
Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott marketing 
eszközök és adatok harmadik személy jogától mentesek. Amennyiben harmadik 
személy valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Megrendelő felé, úgy 
Vállalkozó Megrendelő helyett köteles helytállni. 

12.3. Megrendelő az elfogadott és átvett marketing eszközöket, miután ezek díját 
kifizette, jogában áll felhasználni, vagy a felhasználás jogával nem élni. 

12.4. A vállalkozói díj tartalmazza a felhasználási jog fentiek szerint történő 
átruházásának ellenértékét is. 
 

13. Nyilatkozatok 
13.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel 

rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére.  
13.2. Jelen szerződést a szerződő fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatozó 

jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés 
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb 
jognyilatkozat megszegését, amelyben szerződő félként szerepel.  

13.3. Szerződő felek kijelentik, hogy nincsen olyan függőben lévő kötelezettségük 
vagy érdekkörükben lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat jelen 
szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére.  
 

14.  Záró rendelkezések 
14.1.  Felek a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén – értékhatártól függően -, 
illetve a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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14.2.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Felek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény és a magyar jog egyéb rendelkezésit tekintik 
irányadónak.  

 
Jelen szerződés magyar nyelven, 5 (öt) egymással mindenben megegyező – 8 (nyolc) 
számozott oldalból és 14 (tizennégy) pontból, valamint 1 (egy) mellékletből álló, – 
példányban készült –, amelyből miután azt Felek elolvasták, megértették, majd akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – 2 (kettő) példány Megrendelő, 3 (három) 
példány pedig Vállalkozó birtokában marad.  
 
 
Kelt: Gárdony, 2021. ………….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………
………………………….…………………………… 
Gárdony Város Önkormányzata   
 Megrendelő      Vállalkozó 
képv.:Tóth István polgármester képv.:  
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1. sz. Melléklet 
 

 
 

1. Felek rögzítik, hogy szerződéses kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki. 
 
Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: 
Név és beosztás: Bácskai Zsuzsanna, pályázati referens 
Tel.: …….. 
E-mail: bacskaizsuzsi@gardony.hu 

 
Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: 
Név és beosztás:  
Tel.:  
E-mail:  
 
Pénzügyi kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: 
Név és beosztás:  
Tel.:  
E-mail:  
 

2. Felek a kapcsolattartásra az elektronikus levelezést, mint hivatalos levelezést 
kölcsönösen elfogadják. 

3. Vállalkozó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a 
……… oldalon tette közzé. 

4. Vállalkozó a szerződéses kapcsolattartó adatait az alábbi célokból kezeli:  
- adott szerződés teljesítésével, a teljesítés elősegítésével, a szerződéses kapcsolat 
fenntartásával összefüggő kapcsolat biztosítása, valamint 
 - a szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével, a nem szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatos szerződő felek közötti kommunikáció biztosítása. 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a személyes adat a hivatali kapcsolattartóé vagy nem 
természetes személy szerződő fél munkavállalójáé, akkor az adatkezelés az adatkezelés 
jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
(jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés).  

6. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megjelölt szerződéses 
kapcsolattartót tájékoztatja a Vállalkozó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatójának tartalmáról és elérhetőségéről. 

7. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra 
megjelölt képviselői semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné 
szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek. 

8. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. 
Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a 
Megrendelő érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében Vállalkozó –a 
mennyiben erre jogosult- haladéktalanul intézkedik, Megrendelő pedig közreműködik. 

9. Vállalkozó a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli, ha az adatkezelés nem a 
jogszabályokban meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

 
 


