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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

amely létrejött a  

Váci Városfejlesztő Kft. 

Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34. 

Cégjegyzékszám:  13-09-130719 

Adószám:  14867361-2-13 

Bankszámlaszáma:  11742094-20179386 

Képviselője:  Dr. Varga Borbála ügyvezető 

Telefonszáma:  06-27/510-107 

(a továbbiakban: Megrendelő), mint megrendelő, 

másrészt a 

_____________________ 

Székhely:   

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselője:    

Telefonszáma:   

e-mail címe:   

(a továbbiakban: Vállalkozó), mint vállalkozó 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés): 

I.Előzmények 

Megrendelő versenyeztetési eljárást indított 2022. május 26. napján „Közvilágítás aktív 

elemeinek karbantartása” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel 

Megrendelő az alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) köti. 

II.Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő a Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig a Szerződés aláírásával 

elvállalja a Pályázati dokumentációban és nyertes ajánlattevő ajánlatában (1. és 2. számú 

melléklet) meghatározott feladatok ellátását (továbbiakban: Feladat).  

2.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Feladat szerződésszerű teljesítése esetén, a teljesítéssel 

érintett hónapban az ajánlatában foglalt árak és a teljesítés szerinti ____________,- 

Ft/hónap + Áfa, azaz _______________ forint plusz általános forgalmi adó/hónap 

vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: Vállalkozói díj). 

3.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj magában foglalja a Feladat ellátásával kapcsolatosan 

felmerülő összes költséget, díjat. 
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4.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése helyének felek a Megrendelő székhelyét tekintik.  

III.Fizetési mód 

1) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés teljesítése után a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás (a továbbiakban: Teljesítésigazolás) alapján jogosult a számla 

benyújtására. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséről 

a Szerződés teljesítését (összesítő átadása) követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 

belül köteles Vállalkozó részére kiállítani és megküldeni a teljesítés igazolást. Felek rögzítik, 

hogy a szerződésszerű teljesítést igazoló dokumentumként a Megrendelő feljogosított 

képviselője által aláírt teljesítésigazolás fogadható el. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 

Megrendelő teljesítésigazolás kiállításával késedelembe esik Vállalkozó akkor is jogosult a 

számlát kiállítani, ha a Szerződés teljesítését követő 8 napon belül Megrendelő, a teljesítéssel 

szemben kifogással nem él tekintettel arra, hogy ebben az esetben a Felek a Szerződést, 

szerződésszerűen telkesítettnek tekintik. 

2) Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés igazolására _______________________ 

jogosult. 

3) Számlázás: Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett 

munkáiról. A Vállalkozó a tárgyhót követő hónap 8-ig kell, hogy a számlát kiállítsa. Felek 

rögzítik, hogy a Vállalkozói díjat a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését 

követően a Vállalkozó által, a teljesítésigazolás birtokában és alapján kiállított számlán 

feltüntetett 30 napos fizetési határidőn belül köteles megfizetni akként, hogy a Vállalkozói 

díj összegét egyösszegben, magyar forintban átutalja a Vállalkozó fent megjelölt számlájára.  

4) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a számlán vevőként a következő megnevezést köteles 

használni: Váci Városfejlesztő Kft., székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34., adószám: 

14867361-2-13.  A számla postai úton és/vagy elektronikusan is elküldhető a megrendelő 

címére: 2600 Vác, Köztársaság út 34. vagy info@vacholding.hu 

5) A számla kiállításának elengedhetetlen feltétele a hiány- és hibamentes készültség, valamint 

a hibanapló („B" pont) csatolása. Amennyiben a számla a tárgyhót követő hónap 3. napjáig 

benyújtásra kerül, a számla ellenértékének átutalása a tárgyhó utolsó napjától számított 30 

napon belül történik a Vállalkozó ___________________ számú számlájára. 

6) A számla kötelező tartalmi eleme a Szerződés iktatószáma. Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy amennyiben a számla nem tartalmazza a szerződés iktatószámát, abban az esetben 

Megrendelő nem köteles kiegyenlíteni a számát. 

IV.Felek jogai és kötelességei  

1) A Vállalkozó köteles munkavégzése során a hatályos jogszabályok biztonsági előírások és 

szabványok rendelkezéseit betartani. 

2) A Vállalkozó feladata a munkavégzéssel kapcsolatos engedélyek beszerzése, a 

szakfelügyelet és a feszültség-mentesítés megrendelése. 
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3) A Vállalkozónak helyszíni munkavezetőt kell kijelölnie, aki egy személyben felelős a 

munkavédelmi és tűzvédelmi rendeletek, valamint a technológiai szabályok betartásáért. 

4) A Vállalkozó feszültség alatt csak fényforrást és biztosítóbetétet cserélhet; minden egyéb 

munka csak a berendezés feszültségmentes állapotában végezhető. 

5) A Vállalkozó köteles legalább 2 munkavállalót alkalmazni, aki feszültség alatti 

munkavégzésre (FAM) szóló feljogosításokkal rendelkezik, így feszültség alatt is el lehet 

végezni azokat a munkákat, melyekre a feljogosítás szól. 

6) A Vállalkozó köteles a FAM munkavégzést bejelenteni a Hálózatüzemeltető diszpécserének. 

Ez a munkavégzés megkezdését és befejezését, a kijelölt területen a munkavégzés pontos 

helyét és a munkát végző személyek nevét jelenti. A Vállalkozó köteles a munkaterületen 

tartózkodó szerelőpár/ok valamint a Hálózatüzemeltető diszpécsere közötti hírközlési 

kapcsolatot biztosítani. Erre az esetleges párhuzamos munkavégzésből eredő baleset veszély 

elkerülése érdekében van szükség. 

7) A kivitelezéssel érintett közlekedési pályához a Vállalkozónak kell a szükséges útvonal 

engedélyt beszereznie, a jelzéseket felállítania, a megfelelő kivilágítást biztosítania. Köteles 

továbbá a jelzések fenntartásáról gondoskodni, s a vonatkozó jogszabályokat és más 

rendelkezéseket betartani. Az ezzel kapcsolatos költségeket a 4. pontban meghatározott nettó 

(áfa nélküli) havi ellenszolgáltatás tartalmazza. A Vállalkozó feladata továbbá, az Útinform 

értesítése a munkálatainak az időtartamáról és helyszínéről (amennyiben azok a forgalom 

nagymértékű zavarásával járnak). 

8) A Vállalkozó kötelezettsége a közvilágítási munkák esetén a veszélyes hulladékoknak 

minősülő fényforrások kezelése. 

9) A Vállalkozó a munkavégzése során, a közvilágítási üzemidőn kívül, a közvilágítás 

bekapcsolására nem jogosult. Az üzemidőn kívüli javításhoz, ellenőrzéshez az esetleg 

szükséges bekapcsolásokat Hálózatüzemeltetőtől kell igényelni és a naplózott engedélye 

alapján lehet elvégezni. A feszültség-mentesítéssel járó tervszerű munkákat csak a 

közvilágítási üzemidőn kívül lehet végezni. 

V.A szolgáltatás ellenőrzése 

1) A közvilágítás üzemkészségét havi ellenőrzéssel, a Vállalkozóval megtartott közös bejárás 

alapján a Megrendelő minősíti (a „C” pont leírt ÜK % szerint). A közvilágítás üzemidejében 

kell elvégezni az ellenőrzést. Ennek időpontját a Megrendelő állapítja meg, amely - a terület 

nagyságától függetlenül - csak egy nap lehet (a közvilágítás bekapcsolásától annak 

kikapcsolásáig). Az időpontról a Megrendelő e-mail útján 24 órával előre tájékoztatja a 

Vállalkozót. Az ellenőrizendő területet az ellenőrzés napján a Megrendelő határozza meg. 

Az ellenőrizendő fényforrások minimális mennyisége 1 500 db, ezen felül a Vállalkozó 

további lámpatesteket is bevonhat az ellenőrzésbe. Az ellenőrzés során meg kell határozni 

az utcajegyzék alapján az ellenőrizendő lámpatest darabszámát és a nem üzemelő 

lámpatestek darabszámát. Az adatokat a Jegyzőkönyv a közvilágítás üzemkészségének 

ellenőrzéséről nevű dokumentumban („C” pont) kell rögzíteni és az ellenőrzés időpontjában 
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beépített összes beépített fényforrás figyelembevételével (mintavételezési képlettel) kell 

kiszámítani az üzemkészséget. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet minden érdekelt fél a 

helyszínen, az ellenőrzés befejezésekor köteles aláírni. 

2) A Megrendelő önállóan is végezhet közvilágítás ellenőrzést, melynek eredményét a 

Vállalkozó a közvilágítás üzemkészségére vonatkozó adatként elfogadja. Az Megrendelő 

írásban értesíti a Vállalkozót a várható ellenőrzés időpontjáról, melyen a Vállalkozó részt 

vehet. Az ellenőrzésről a rendszeres ellenőrzéssel azonos jegyzőkönyv készül, és ennek 

eredménye a havi ellenőrzésbe beszámítódik. 

3) A Megrendelő panasz esetén jogosult a havi rendszeres ellenőrzésen felül rendkívüli 

ellenőrzésre is. Ez az ellenőrzés a panaszban érintett területre terjed ki. A rendkívüli 

ellenőrzésről jegyzőkönyv készül és ennek eredményét az építési naplóban kell rögzíteni. 

4) A bejelentett hibacím javítások szúrópróbaszerű ellenőrzésével a Megrendelő a 

Vállalkozóval megtartott közös ellenőrzés alapján minősíti a közvilágítás üzemkészségét. 

Az ellenőrzés a bejelentések fogadására, dokumentálására, az elhárítási idő betartására, a 

javítás szakszerűségére is kiterjed. 

VI.Határidők és kapcsolattartás 

1.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésére a Szerződés hatálybalépésétől 

köteles akként 

2.) A Vállalkozó oldaláról kapcsolattartó személyek: 

•  

• tel: 

• e-mail: 

A Megrendelő oldaláról kapcsolattartó személyek: 

• név:  

• tel:  

• e-mail:  

3.) Felek megállapodnak, hogy a közöttük lévő kapcsolattartás szóban és írásban történhet, 

azonban a szóban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő 

nyilatkozatát a másik félhez haladéktalanul írásban is eljuttassa (legalább elektronikus levél 

útján). Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a jogviszony 

megváltoztatására (szerződésmódosítás, megszüntetés esetei) vonatkozó nyilatkozatok 

kivételével az elektronikus levelezést is írásbeli közlésnek fogadják el. 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés szerződésszerű teljesítése 

szempontjából lényeges kérdésről haladéktalanul tájékoztatják egymást, illetve a Szerződés 

teljesítése során egymással szorosan együttműködnek.  

VII.Szerződés hatálya és szerződésszegés 

1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés az aláírás napjával jön létre és lép hatályba. 
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2.) Felek rögzítik, hogy a Szerződést annak teljesítését megelőzően közös megegyezéssel 

megszüntethetik, amely esetben az elvégzett munka ellenértéke és költségei fejében 

Vállalkozót a vállalkozói díj arányos része illeti meg. 

3.) Amennyiben a Vállalkozó a 97 %-os üzemkészséget a szerződés teljesítése során háromszor 

nem éri el a Megrendelő jogosult e szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A 

szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

4.) A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (természeti 

katasztrófa, blokád, háború, időjárás) esetén a kártérítési illetve kötbérfizetési 

kötelezettsége nem áll fenn. Ilyen esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelő 

írásban értesíteni. 

5.) Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek és minden a 

Szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják 

egymást. 

6.) Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésének tekintik azt az esetet, amennyiben a 

Megrendelő a Vállalkozói díj összegét szerződésszerű teljesítés esetén, határidőben nem 

fizeti meg; továbbá azt a nem várt esetet, ha Vállalkozó a Feladatot nem, vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített határidőben. Felek rögzítik, hogy az 

egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a szerződésszegő félhez címzett 

egyoldalú jognyilatkozatával a Szerződést azonnali hatállyal jogosult megszüntetni. 

7.) Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Vételár megfizetésével késedelembe esik, 

úgy Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a lejárt esedékes összeg után a késedelembe esés 

napjától a kifizetés napjáig járó és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján számított mértékű 

késedelmi kamatot követelni, illetve köteles az Megrendelő Vállalkozó részére megfizetni. 

8.) A Vállalkozó 97 %-os üzemkészség teljesítés alatt a havi nettó vállalási összegre vetítve 5 

% havi hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melyet az ellenőrzést követő havi számlában 

kell érvényesíteni a havi számla értékéből történő levonással. 

9.) A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 

Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt 

alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 

Vállalkozót teljes kárfelelősség terheli az általa végzett tevékenység szakmai szabályoktól, 

jogszabályoktól, jelen szerződéstől eltérő végzése esetén valamennyi keletkezett kárért. 

VIII.Egyéb rendelkezések 

1.) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező Feladat ellátására jogosult és a 

szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogszabályban előírt személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. 

2.) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó csak a Megrendelő írásbeli engedélye birtokában vehet 

igénybe alvállalkozót. 
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3.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása csak írásban érvényes. 

4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

5.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés 

úton rendezni.  

6.) Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) 

bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Megrendelő felmondja, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől 

eláll. 

7.) Felek rögzítik, illetve a Szerződés aláírásával kijelentik, miszerint tudomással bírnak arról, 

hogy a Szerződés tartalma közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak 

minősül a 2011. évi CXII. törvény [Info tv.] 3. § 5. és 6. pontja alapján, amire tekintettel az 

harmadik személy által megismerhető. 

8.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés lent felsorolt mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik. 

9.) Felek rögzítik, hogy a Szerződést közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 2 (kettő) eredeti példányban, amelyből 1 – 

1. példány a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti meg. 

10.) Jelen szerződés a Kbt. szakaszai értelmében mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatása 

alól. 

 

Keltezés, Vác, 2022. május __. 

 

 

 

Megrendelő 

dr. Varga Borbála 

Váci Városfejlesztő Kft 

 Vállalkozó 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Pályázati dokumentáció; 

2. Nyertes ajánlattevő ajánlata 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

Szabó Katalin 

Váci Városfejlesztő Kft 

 

 

Keltezés, Vác, 2022. május __. 

 


