
 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat   2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., 

adószám: 15727392-2-07, megrendelőt képviseli: Tóth István polgármester; további kontakt: Fekete 

György vagyonkezelő, 06306537350, fekete.gyorgy@gardony.hu), mint megrendelő (a továbbiakban: 

Megrendelő),  

másrészről a Boldog Fivérek Kft. (székhely: 2481 Velence, Ország út 34. A.ép. 2., cégjegyzékszám: 07-

09-031429; adószám: 28795867-2-07; info@boldogfiverek.hu; kp-i telefonszám: 30/318-1185; 

képviselő: Boldog Richárd ügyvezető 30/185-1926) (a továbbiakban: Vállalkozó) [Megrendelő és 

Vállalkozó együttesen: Felek] között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya  

1.1 Megrendelő, a tulajdonában lévő, az agárdi településrészi központ (cím: 2484 Gárdony, Agárd-

Gárdonyi u. 34-38.) I. ütem (Barnamezős) belső tűzivíz hálózatának kiépítésére Vállalkozót bízza 

meg.  

Feladat részletezése: mellékelt gépészeti terveken (1. sz. melléklet) szereplő tűzivíz rendszer 

kiépítése nyomásfokozó egység nélkül, a szükséges bontási és helyreállítási munkákkal egyetemben. 

Munkadíj tartalmazza az anyagkiírásban szereplő helyreállítási munkákat, valamint a szénacél csövek 

fehér festékkel történő lefestését is. 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és 

tapasztalattal rendelkezik, a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzésére alkalmas és 

felkészült, továbbá a szükséges eszközökkel rendelkezik. 

1.3. Vállalkozó az épületgépészeti tevékenységet jelen szerződés 2.1. pontjában részletezett díjazás 

ellenében vállalja el.  

1.4. A munka tervezett helyszíni ideje: 5 nap; valamennyi szükséges anyag megléte esetén. 

Munkakezdés tervezett ideje: 2022. 05. 26.  

Átadás határideje: 2022. 05. 30. 

Kivitelező a beszállítók késedelmes szállításáért felelősséget nem vállal. Az abból eredő késedelem a 

tervezett kivitelezési határidőt módosíthatja. A kivitelezési határidő a megrendelést követően, a 

szerződés életbelépésekor érvényben levő írásban rögzített műszaki feltételekre érvényes. Minden 

ezt követő feladatváltoztatás a kivitelezési határidő növekedésével járhat. 

2. Vállalkozói díj, fizetési feltételek  

2.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1.1. és 1.3. pontjában foglalt szolgáltatásokat a 2022.04.07-én 

kiküldött, elfogadott, mellékelt BF-2022-1-015 sz. 2.sz. árajánlat (2. sz. melléklet) alapján 3.898.089 Ft 

+ ÁFA; azaz bruttó 4.950.573 Ft díj ellenében vállalja. 

2.2. Megrendelő a 2.1. pontban kikötött vállalkozói díjat a szerződéses munkák teljeskörű, hiánytalan 

teljesítése után, megrendelői teljesítésigazolás birtokában, végszámla benyújtását követő max. 15 

napon belül átutalással fizeti meg. 



 

 

 

2.3. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel 

meg maradéktalanul a hatályos jogszabályokban és a jelen szerződésben foglaltaknak. Ha a 

Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 

köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben 

az esetben a fizetési határidőt a hatályos jogszabályoknak és a jelen szerződés rendelkezéseinek 

megfelelő, korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. Ha a Megrendelő 

fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez 

Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy 

a jelen szerződés rendelkezéseinek és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak egyéb 

okból nem megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 

igényt nem érvényesíthet és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag 

érő összes kárért. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződést ezen vállalkozói 

kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban 

foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a 

Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. 

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

3.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott teljesítést 

követően a vállalkozói díjat megfizetni. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei  

4.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásának időpontjában köteles megkezdeni szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt minden kötelezettségét a 

szakértő személytől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 

legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő szakmai-, gazdasági szempontjainak és igényeinek 

messzemenő figyelembevétele mellett, szakmai követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni.  

4.2. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés 

teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja. 

4.3. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. 

 

5. A szerződés módosítása, megszűnése 

5.1. A jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és az kizárólag a szerződő Felek közös 

megegyezésével, írásban módosítható.  

5.2. Felek a jelen szerződést azonnali hatállyal kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 

mondhatják fel. A felmondást a másik Féllel írásban kell közölni.  

5.4. Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal 

felmondhatja a jelen szerződést a következő esetekben:  

• ha a Vállalkozó fizetésképtelenné vált és ennek következtében csődöt jelentett be, illetve ellene 

hivatalos formában közzétett csőd- vagy felszámolási eljárás indult és a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján a felmondás lehetséges, vagy ha az adószáma felfüggesztésére vagy törlésére 

került, vagy  



 

 

 

• ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 

felszólítása ellenére, az abban megjelölt határidő alatt sem tesz eleget, vagy  

• ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a Megrendelő jóváhagyása nélkül másra átruházza, vagy  

• ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott időn belül és minőségben - több, mint két 

alkalommal - nem végzi el az előírt szolgáltatásokat és a mulasztást nem hozza helyre.  

5.4. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a vállalkozói 

díj megfizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, és tartozását Vállalkozó írásbeli 

felszólítását követően sem egyenlíti ki.  

5.5. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a szerződés megszűnésének napja a felmondást 

tartalmazó jognyilatkozat kézbesítésének napja. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 

egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták. 

 

Kelt: Gárdony, 2022…….. 

 

 

 

  …………………………………………….   …………………………………………….. 

   Megrendelő     Vállalkozó  

  Gárdony Város Önkormányzat          Boldog Fivérek Kft. 

         képviseli: Tóth István polgármester           képviseli: Boldog Richárd ügyvezető 


