
Melléklet a 121/2021. (XI.30.) Kt. határozathoz 

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Jelen szerződés létrejött 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 
Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06) továbbiakban, mint Megrendelő,  
 

másrészről a 
 

GLB Kft. (képviseli: Bogdán Péter ügyvezető, cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44., 
adószám: 10314579-2-06, Cjsz.: 06 09 000174), továbbiakban, mint Vállalkozó között, 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 121/2021. (XI.30.) Kt. határozata alapján, az 
alábbi feltételekkel: 
 

az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmény 

1.1. A Megrendelő árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Déli Napfény Leader Egyesület 
működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-21-3-17 kódszámú, Déli 
Napfény Leader Egyesület – Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások 
fejlesztése című felhíváson belül a projekt megvalósításához szükséges „Szent 
Anna terasz kialakításához acélszerkezet beszerzése” feladatok ellátása 
tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Vállalkozó tette. 

1.2. Támogatói Okirat iratazonosítója: 3291996854 
Projekt azonosítója:    3266548882 

1.3. Felek ennek megfelelően a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek 
tekintetében az alábbi Vállalkozási szerződést kötik. 

 

2. A Szerződés tárgya 
 

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „Algyő, Szent Anna terasz 
kialakításához acélszerkezet gyártása, szerelése” tárgyú beruházás gyártási- és 
szerelési munkálatait, a mellékelt Vállalkozói ajánlat és a beruházáshoz készült 
tervek alapján: 
 Tető egység (ET-1 számú tervlap és részletrajzai), 
 Lépcső (L-1 számú tervlap és részletrajzai), 
 Terasz korlátrendszer (K-0 számú tervlap és részletrajzai), 
 4x3 db LED lámpatest beszerzése. 

 
A megvalósítás helyszíne: Algyő, hrsz.: 01724/2. (Algyő, Szent Anna kikötő területe). 
 
A kivitelezés magában foglalja az acélszerkezetek legyártását, a helyszínre szállítását, 
továbbá szerelési költségeit is. 
 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés és a 
Szerződés alapját képező gyártási-szerelési tervet, mint szakvállalkozás saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó 



szerződéses árát ezen információk figyelembe vételével, az építési helyszín 
ismeretében állapította meg.  

 

A Vállalkozó a munkálatokat a megadott árajánlata és a vonatkozó szakági előírások 
alapján végzi el.  

 

3. A Szerződés összege 
Nettó:   11.509.800,- Ft 
27 % Áfa :  3.107.646,- Ft 
Bruttó:  14.617.446,- Ft 

azaz bruttó tizennégymillió-hatszáztizenhétezer-négyszáznegyvenhat forint. 
 
A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére 
vonatkozik. 

4. A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírása napján, 
melynek legkésőbb 2021. 12. 15-ig meg kell történnie.  

5. A szerződés teljesítésének határideje: 2022. 06. 01. A Vállalkozó előteljesítésre 
jogosult. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a 
teljesítési véghatáridőn belül megkezdődik. 

6. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza a megvalósult állapot 
műszaki terveit 1 digitális és 1 nyomtatott példányban, valamint az alábbi 
iratanyagot 1 példányban: 

 megvalósulási tervdokumentáció, 
 kivitelezői nyilatkozatok, 
 minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok 

műbizonylatai, 
 jótállási jegyek (garancia levelek). 

7. Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen 
átadás-átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő okra vezethető vissza 

8. A Vállalkozó köteles a munkaterületen történő tényleges munkavégzés kezdéséről, 
ill. ütemezéséről előzetesen a hivatalunk munkatársával egyeztetni. A Vállalkozó 
köteles a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni. 

9. Az építés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása és a fogyasztás díja 
a Vállalkozót terheli. 

10.A Vállalkozó az előre nem látható körülményekből többletmunka, illetve pótmunka 
elszámolására csak a Megrendelő előzetes kérésére, megrendelése alapján jogosult. 

11.A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 
12.Ha a munkavégzés a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag akadályoztatásba 

ütközik, úgy a befejezési határidő is annak megfelelően módosul. 
13.Vállalkozó egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A végszámla az eredményes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kiállított teljesítés igazolással 
nyújtható be. A teljesítés igazolást Megrendelő, - megfelelő teljesítés esetén - a készre 
jelentéstől számított 5 munkanapon belül Vállalkozónak átadja/eljuttatja. A 
Megrendelő Vállalkozó által benyújtott számlát, annak kézhezvételéttől számított 30 
napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki.  

14.A Megrendelő helyszíni képviselője:  Berényi András, 06-20/449-0616 
15.A Vállalkozó helyszíni képviselője:  …………………………………………… 
16.A Vállalkozó a hibátlan, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő teljesítésért 

szavatosságot vállal. A szavatossági jogok érvényesítése a Ptk. szerint történik. 



Jótállás a műszaki átadástól számítottan 1 évig áll fent. Vállalkozó kötelezettséget 
vállal arra, hogy a tárgyi munkát az előírtaknak megfelelően, a szakmai szokások és a 
technika mai állása szerint hozzátartoznak a teljes körű kivitelezéshez és a 
Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek teljesítéséhez az 5. pontban foglalt 
határidőig I. osztályú minőségben befejezi. 

17.A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbérfizetési kötelezettséget 
kötnek ki. A kötbér mértéke a szolgáltatás összegére vetítve napi fél százalék, mely 
összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár összegének 20 százalékát. 

18.Ha jelen szerződés a Vállalkozónak felróható hibájából hiúsul meg, akkor a szerződés 
megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett, teljes 
készültségű munkarész értéke leszámlázható, azonban a meghiúsulásból eredő kár 
összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az 
elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó 
kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független 
szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját, a meghiúsulást okozónak kell 
megtérítenie. 

19.Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 
alvállalkozói vagy egyéb teljesítési segédei Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, 
illetve harmadik személyeknek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles 
közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény, 
követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A 
Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat 
stb., amit Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési 
segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

20.Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, 
akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 
adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. 
Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes 
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő 
fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés 
teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 

21.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az 
irányadók. 

22.A Felek esetleges jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem vezet 
eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 



23.A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
24.Jelen szerződés a kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével 

szűnik meg. 
25.A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelem napja után a Ptk. szerinti 

késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. 
26.A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
27.Jelen szerződés négy oldalból és egy oldal mellékletből (Vállalkozó ajánlata) áll. A 

szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe. 
 
 

 

Algyő, 2021. …………………………. Algyő, 2021. …………………………. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Vállalkozó Megrendelő 

GLB Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Bogdán Péter ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
 
 
 
jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….……………………………………….. 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….………………………….…… 

 



Melléklet a vállalkozási szerződéshez 

  



 


