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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

 

Újrónafő Községi Önkormányzat ( 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.) képviseletében eljáró 

Kertész Attila polgármester mint Megbízó, és a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

mint Vállalkozó szerződést kötnek az alábbiak szerint:  

 

1. A szerződés tárgya, és műszaki tartalom:  

 

A Megbízó megbízza Vállalkozót az Újrónafő Község Önkormányzatának tulajdonában 

lévő 9244 Újrónafő, Nefelejcs utca 1. szám alatt található Sportpályán a szabadtéri színpadi 

emelvény előtt található 20X20m térbeton területhez csatlakoztatva fémszerkezetű nézőtéri 

pavilon kialakítása tárgyban az ajánlatkérésben meghatározott követelmények szerinti 

tartalommal.  

 A Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, bejárta. Az elvégzendő munkával 

kapcsolatos körülményeket elvárható gondossággal tanulmányozta, az árajánlatának 

összeállításánál figyelembe vette, a fentiekre hivatkozva utólagosan többletköltséget nem 

számol fel.  

 

2. A szerződés összege:  

 

2.1. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott építési munkára:  

………………………………………………………….. 

 

2.2. A Megbízó által külön megrendelt pótmunkák elszámolása a tételes 

költségvetésben (elfogadott árajánlatban) szereplő egységárakkal történhet. 

 

3. Szerződés teljesítési határideje:  

 

Munkaterület átadása: 2017. október 9. 

Befejezés: 2017. december 31. 

 

4. Dokumentumok:  

 

A Megbízó által megküldött „Árajánlatkérési dokumentáció”. 

5. A vállalkozó kötelezettségei:  

 

5.1. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérésben meghatározott munkánkat I. osztályú    

minőségben, szakszerűen elvégezni. 
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5.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről   

a Megbízót haladéktalanul írásban értesíteni és  egyben lehetőség szerint saját 

hatáskörében eljárni azok elhárítására. 

 

5.3. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a munkavégzéssel kapcsolatos 

balesetvédelmi és egyéb előírásokat. Garanciát vállal személyzetéért, megköveteli a 

minőségi szakszerű munkavégzést.  

 

5.4. A munkavégzés területén a kivitelezési munka során keletkezett károkért a felelősség 

a Vállalkozó terheli. Az általa okozott kárt köteles megtéríteni.  

 

5.5. A Vállalkozó köteles az építési munkára …………………… garanciát vállalni, 

kivéve a szándékos rongálásból származó károkat. Amennyiben a garanciavállalásnak 

nem tesz eleget, a Megbízó jogosult azt a Vállalkozó költségére elvégeztetni.  

 

6. A Megbízó kötelezettségei:  

 

A Megbízó a munkaterületet 2017. október 9. napján a Vállalkozó részére átadja, 

melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

7. Pénzügyi elszámolás:  

 

7.1. A Vállalkozó a szerződés 1. számú mellékletét képező pénzügyi-műszaki ütemterv 

szerint, a szerződő felek által közösen felvett teljesítés igazolás alapján jogosult a 

végszámlát benyújtani a Megbízó felé. 

 

7.2. A végszámla csak sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be. A 

végszámla melléklete a műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv és a 

munkanapló. 

 

7.3. Fizetési határidő: számla benyújtását követő 15 nap. 

A Vállalkozó számláját vezető bank megnevezés:……………………………………. 

Számlaszáma: ……………………………………………. 

 

7.4. A számlát Újrónafő Község Önkormányzata nevére és címére (9244 Újrónafő, 

Szabadság utca 3.) kell kiállítani.  

 

Benyújtásának helye: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, 

9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.  

 

8. Kötbér 

 

8.1 A Vállalkozó a szerződést meghaladó késedelmes teljesítés esetén napi 5.000,- 

azaz Ötezer forint kötbért tartozik a Megbízónak fizetni. 
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8.2 A kötbér összege a befejezési határidő után benyújtott végszámlából kerül 

levonásra. 

 

 

9 Szerződés hatálya:  

 

9.1 Jelen szerződés a szerződő felek cégszerű aláírása napján lép hatálya. 

 

9.2 A szerződés csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodásban lehet 

módosítani, illetve kiegészíteni. A szerződést érintő kérésekben a kapcsolattartás 

módja kizárólag cégszerűen aláírt levél, vagy okirat. 

 

9.3 Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó 

jogszabályok a mértékadók. A szerződő felek az egymás közötti jogviták 

eldöntésére a Megbízó székhelye szerinti járásbíróság kizárólagos illetékességét 

köti ki.  

 

 

A szerződéses feltételeket elfogadom.  

 

 

Újrónafő, 2017. ………………. 

 

………………………………………   ………………………………….. 

Megbízó      Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

 

Tárgy: Újrónafő Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 9244 Újrónafő, Nefelejcs utca 

1. szám alatt található Sportpályán a szabadtéri színpadi emelvény előtt található 20X20m 

térbeton területhez csatlakoztatva fémszerkezetű nézőtéri pavilon kialakítása tárgyban 

 

Pénzügyi-műszaki ütemterv 

 

Számla megnevezése: ……………………………………….. 

Számla összege (nettó) ………………………………………. 

  ÁFA 27 %.: …………………………………… 

  Összesen: ……………………………………… 

 

 

 

Műszaki tartalom, számlabenyújtása ideje:  

A kiviteli tervben leírt műszaki tartalom teljes megvalósítása után, azaz a szerződésben 

foglaltak teljesítésekor. 

 

Újrónafő, 2017. ……………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………  …………………………………… 

  Megbízó      Vállalkozó 

 

 

 


