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Vállalkozási szerződés 

 

mely létrejött egyrészről  

Megrendelő neve: Felcsút Községi Önkormányzat  

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 75. 

Képviseli: Mészáros László polgármester 

Adószám: 15727567-2-07. 

Számlaszám: 11736020-15727567-00000000. 

a továbbiakban, mint megrendelő,  

 

másrészről:  

Vállalkozó neve:  

Székhelye:  

Képviseli: 

Adószám.  

Cégjegyzékszám:  

Számlaszám:  

a továbbiakban, mint vállalkozó. 

 

I. A szerződés tárgya: 

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja a ………………………….. 

 

II. Vállalkozói díj összege: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az I. pont alatti feladatot az általa 

korábban benyújtott és Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 

………………. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott árajánlatban megadott 

feltételekkel ………….- Ft + 27% Áfa, azaz mindösszesen………….,-Ft, azaz 

…………………………….forint összegért teljesíti. Az árajánlat a szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi.  

 

III. Vállalkozó jogosult a munkaterület átadásakor a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő 

összegű előlegszámla benyújtására. A számla kiegyenlítése 3 napon belül, átutalással a 

Vállalkozó ………………………………………….számú bankszámlájára történik. 

 

IV. A vállalkozói díjat a Megrendelő írásos teljesítésigazolást követően kiállított számla 

ellenében, 30 napon belül Vállalkozó ……………………………………….számú bankszámlájára 

átutalással teljesíti.  

 

V. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete saját 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

VI. A munkálatokat vállalkozó …………………………. - …………………………közötti időszakban köteles 

elvégezni. 
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VII. Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő 

munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az érintésvédelmi 

és a környezetvédelmi előírások betartásáról. 

 

VIII. Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező 

munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, 

hogy a kárt harmadik fél Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 

 

IX. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni.  

 

X. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

XI. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. 

 

XII. Jelen szerződés 3 eredeti példányban jött létre, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány 

pedig Vállalkozót illeti meg. 

 

 

 

Felcsút, ………………….. 

 

 

 

Mészáros László polgármester    ………………………………………. 

Megrendelő          Vállalkozó 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: Dr. Sisa András jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző 

 


