
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről:  

név:    Gárdony Város Önkormányzat 

cím (székhely):  2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 

telefon:  22-570-094 

adószám:   15727392-2-07 

e-mail:   toth.istvan@gardony.hu 

képviseli:  Tóth István polgármester 

továbbiakban, mint Megrendelő 

 

másrészről:  

név:    Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft. 

cím (székhely):  2485 Gárdony, Ipar u. 1. 

adószám:   13038861-2-07  

bankszámlaszám:  10918001-00000028-56140002   

cégjegyzékszám:  07-09-009449  

képviseli:   Bognár Viktor ügyvezető  

továbbiakban, mint Vállalkozó 
 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:  

 

1. A szerződés tárgya 

A Vállalkozó elvállalja, a Megrendelő megrendeli a 2483 Gárdony,  Harcsa u. 2. sz. ingatlan 

tűzvédelmi szabványossági hiányosságainak javításának pótmunkáit, a mellékelt árajánlat 

szerint, mely jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 

A Megrendelőnek a munka tartalmára jelentősen kiterjedő indítványai pl.: pótmunka megrendelése a 

szerződés módosítását jelentik, melyhez mindkét fél aláírása szükséges. 

A Vállalkozó köteles a vonatkozó szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben, határidőre 

elvégezni a munkát.  

A munkák kivitelezése alatt fokozott gondossággal jár el, nem veszélyeztetheti a kemping területén 

tartózkodók testi épségét. A munkaterületet jól láthatóan el kell határolnia. A kivitelezéshez szükséges 

eszközöket, anyagokat kijelölt, megegyezett helyen tárolja.  

Az elkészült villamos rendszer szabványos bemérését el kell végeztetni, jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyet 2 példányban megrendelőnek át kell adni.  

 

2. A szerződés összege 

A szerződésben szereplő munka ellenértéke: 2.211.025,- Ft + 27 % ÁFA br. 2.808.002,- Ft. 

 

3. A szerződésben szereplő munkák kivitelezési határideje  

A munkák befejezési határideje: 2022.07.15.  

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik, napi 10.000,- Ft azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni, 

amelyet Megrendelő jogosult levonni Vállalkozó végszámlájából. 

 

4. Pénzügyi elszámolás 

Vállalkozó az elvégzett munkáról számlát állít ki. 

A munkák befejezésekor az elszámolás alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A 

teljesítésigazolás aláírásának feltétele a szerződés szerinti munkák hiánytalan, I. osztályú elvégzése. 



A vállalkozói díjat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a Megrendelő a 

Vállalkozó Budapest Banknál vezetett 10102952-28884600-01005004 számú bankszámlájára 

átutalással megfizetni.  

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti kamat megfizetésére köteles.  

 

5. Egyéb megállapodások  

- A Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés, tárgyalásos úton 

rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita elbírálására – a pertárgy 

értékétől függően – kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Fejér Megyei Törvényszék 

kizárólagos illetékességét.  

- Vállalkozó köteles dolgozó egyéni védőeszközökkel ellátni, munkavédelmi oktatásukról 

gondoskodni. A munkahelyi rend betartása, munkaterület kitakarítása, a keletkezett hulladék 

elszállítása kötelező! 

- Amennyiben Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt (pl. időjárási körülmények, munkaterület 

hiánya) a munkaterületen nem tud dolgozni, akadályt közölhet a vis major tényének fennállásáig. 

Ezen időtartammal a megállapított határidő kötbérfizetési kötelezettség nélkül eltolható.  

- Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés miatt Megrendelőt ért anyagi és erkölcsi kár éri, azt 

köteles maradéktalanul megtéríteni. 

- Vállalkozó 1 év jótállási idő vállalására köteles. 

- Vállalkozó hibás teljesítése esetén köteles a hibát javítani. Ha felhívás ellenére nem javítja ki a 

hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Megrendelő jogosult – vállalkozó költségére - 

mással kijavíttatni.  

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

Kelt: Gárdony, 2022. május …. 

 

 

 

           ..............................................                ............................................... 

                      Megrendelő                                                  Vállalkozó 

         Gárdony Város Önkormányzat                            Babovill Kft. 

       képviseli: Tóth István polgármester    képviseli: Bognár Viktor ügyvezető 

 

 

 

 
Jogi ellenjegyzés: 

 

 

        Jankovics Zoltánné  

    jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 Szabóné Vereczkei Anikó  

     pénzügyi irodavezető 

 


