
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 

 

amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről  

Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., adószáma: 

15736118-2-13, aláírásra jogosult képviselője: Franka Tibor Pál polgármester), mint 

Megrendelő,  

 

másrészről 

aPro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-910372, adószáma: 

20742164-2-42, székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17., törv. képv.: Varga Tamás, 

ügyvezető igazgató) mint Vállalkozó,  

 

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek – között, az alábbi tartalommal:  

 

1.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által hazai finanszírozással 

megvalósítandó „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 

konstrukcióra beadandó projektje kapcsán a 2.) pontban foglalt tevékenységekre vonatkozóan, 

a 2.) pontban meghatározott vállalkozási díj ellenében. 

 

2.)Vállalkozó által vállalt tevékenységek: 

 

Pályázati dokumentáció összeállításához kapcsolódóan: 

- A pályázat határidőben történő elkészítése és benyújtása; 

- Esetleges hiánypótlások elkészítése és benyújtása; 

- Koordinációs tevékenység ellátása a projekt előkészítésében résztvevőkkel; 

- Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel. 

 

Vállalkozási díj: Nettó: 250.000 Ft + 27 % ÁFA (67.500), azaz kettőszáznegyvenezer 

Ft + 27 % ÁFA. 

Bruttó: 317.500 Ft, azaz háromszáznégyezer-nyolcszáz Ft. 

A pályázati dokumentációt elkészítésének és elektronikus formában történő benyújtásának 

határideje:   2018. május 2. napja 16:00 

 

3.) A Megrendelő vállalja, hogy a pályázat előkészítése során felmerülő kérdésekre  

2 munkanapon belül válaszol a Vállalkozónak. A Megrendelő a pályázathoz szükséges 

információkat, legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított két munkanapon belül 

átadja a Vállalkozónak.A fenti határidők Megrendelő általi elmulasztásából eredő károkért a 

Vállalkozó nem felel, továbbá Megrendelő fenti késedelme kizárja Vállalkozó késedelmét. 

Nem vállal továbbá felelősséget a Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok valóságtartalmáért sem. 

 

Vállalkozó a teljesítése során jogosult más, szakértelemmel rendelkező személyek 

közreműködését igénybe venni (alvállalkozó), azonban az általa igénybe vett személyek 

munkájáért akként felel, mintha az adott munkát saját maga végezte volna.4.) A Megrendelő, 

valamint a Vállalkozó kötelesek az együttműködés során minden tőlük elvárhatót megtenni a 

szerződés teljesítésének sikerességéért. A Vállalkozó a 2.) pontban foglalt pályázati 

dokumentációt a Megrendelővel együttműködve, annak hozzájárulásával nyújthatja csak be 

az illetékes szervezet felé. A 2.) pontban foglalt feladatok akkor minősülnek teljesítettnek, 

amikor a pályázati dokumentáció benyújtása mind elektronikus úton, mind papír alapon 

benyújtásra került. Megrendelő a teljesítésigazolást a pályázat benyújtásának igazolásával 



egyidejűleg köteles kiállítani. A teljesítésigazolás kiállításának Vállalkozó érdekkörén kívül 

eső okból történő elmaradása esetén, a szerződésben vállalt tevékenységek a pályázat 

benyújtásának igazolásával egyidejűleg teljesítettnek tekintendőek.  

 

A Vállalkozó vállalja, hogy az elkészített pályázati dokumentációra vonatkozó esetleges 

hiánypótlások, tartalmi kiegészítések tekintetében az esetlegesen szükségessé váló feladatok 

elvégzésében az elvárható mértékben közreműködik. A Megrendelő kötelezettséget vállal, 

hogy az esetlegesen szükségessé váló hiánypótlási feladatok elvégzésében a szükséges 

mértékben közreműködik. 

 

5.) A Vállalkozót a Megrendelőtől a 2.) pontban meghatározott feladatok ellátásáért, a 

teljesítésigazolás kiállítását követően vállalkozói díj illeti meg, a következők szerint: 

 

- 250.000,- Ft + ÁFA összeg a teljesítésigazolás alapján, a pályázati dokumentáció 

benyújtását követő 15 napon belül, 

 

Megrendelő a vállalkozási díjat a fent meghatározott esedékességgel  kiállított számla 

ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vállalkozó Erste Bank 

Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-80353667 számú bankszámlájára teljesíti, 

átutalás útján. 

 

6.) A Megrendelő vállalja, hogy a fenti 5.) pont szerinti fizetési kötelezettsége késedelmes 

teljesítése esetén a késedelmes összeg után, a késedelem időtartamára a Vállalkozó részére a 

Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot fizet késedelmi kamatként. 

 

7.) A jelen szerződés az aláírásával kezdődő hatállyal jön létre, és a felek kölcsönös 

teljesítésének megtörténtével szűnik meg.  

 

8.) A Megrendelő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett szervezet, míg a Vállalkozó 

kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelyek önálló felelősséggel 

tartoznak kötelezettségeik teljesítéséért. Szerződő felek kijelentik, hogy egyikük sem áll csőd-

, felszámolási, illetve végelszámolási, vagy bármely egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás, 

továbbá adósságrendezési eljárás alatt. 

 

9.) Szerződő felek megállapodnak, hogy egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban közlik. 

Szerződő felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton (e-mail-en) és a 

faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind az elektronikus levél, mind a levél, 

mind a fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére a 

küldeményt megküldte. Szerződő felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a jelen 

szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (pl. teljesítési igazolás, 

nyilatkozatok, számla stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a 

címzett részére. 

 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által 

felhatalmazott személyek: 

 

 a Megrendelő részéről:  Oláh János jegyző 

 a Vállalkozó részéről:  Dr. Gordos Tamás, szakmai igazgató 

 

A Megrendelő részéről a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Franka Tibor Pál 

polgármester. 

 

Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) 



pontja alapján kijelenti, hogy a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül, 

figyelemmel arra, hogy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a Fővárosi Önkormányzat és 

Pest Megye Önkormányzata együttesen 100 %-os részesedéssel rendelkezik. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve 

eljárni. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott tényeket, adatokat és más bizalmas információkat üzleti titokként kezelik. 

 

Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás jó hírét 

megőrizni, továbbá a vállalkozás teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, 

tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a jelen szerződés megszűnése után is 

harmadik személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják. 

 

10.) A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést a felek egyike sem jogosult ún. 

rendes felmondással megszüntetni. Szerződő felek ugyanakkor a másik félhez intézett 

egyoldalú nyilatkozattal jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik 

fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő 

részéről különösen, ha a 3.) pontban rögzített határidőket 5 napot meghaladó mértékben 

mulasztja el, illetőleg, ha a 8.) pontban körülírt esetetek valamelyike bekövetkezik.  

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

bármikor megszüntethető. Ebben az esetben szerződő felek egymással kötelesek elszámolni és 

a Vállalkozó, az általa a szerződés megszüntetéséig teljesített szolgáltatásokért díjazásra 

jogosult (ennek mértékét felek az elszámolás alkalmával, a Vállalkozó által teljesített 

szolgáltatásokkal arányban állapítják meg), amely a jelen szerződés megszüntetésétől 

számított 30 napon belül esedékes 

11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely része 

érvénytelennek bizonyulna, a megállapodás egyéb részét továbbra is érvényesnek tekintik, 

kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a megállapodást nem kötötték volna meg. Az 

érvénytelen rész helyett a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

 

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és 

napon jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2018. 04. 20. 

 

 

 

 

................................................…… ................................................ 

Kerepes Város Önkormányzata PRO REGIO Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Megrendelő 

törv. képv. 

Vállalkozó 

törv. képv. 

 


