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Iktatószám: B/……-2/2023. 

Vállalkozási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről 

Beloiannisz Község Önkormányzat (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. képviseli: Papalexisz Kosztasz 

polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről  

Szombati István e. v. (székhelye: 2455 Beloiannisz, Szeptember u.12., cégjegyzékszáma/egyéb 

nyilvántartási száma: 55091370, adószáma: 56445246-1-27, számlavezető pénzintézet neve: CIB 

Bank.: 10700134-72228443-51100005), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Megrendelő jelen szerződésben foglaltak, alapján megrendeli a Beloiannisz Község közterületén 

lévő borok és fák megritkítását. 

 

2.) Vállalkozó a megrendelést elvállalja és kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. A vállalkozói díj az anyag költséget tartalmazza. 

A megbízás határozott időre szól. A megbízási szerződést bármelyik fél felmondhatja írásban 

indoklás nélkül. 
 

3.) A feladat szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozót bruttó 250.000, - Ft (alanyi adómentes), 

azaz kettősszázkilencvenkilencezez forint vállalkozói díj illeti meg, amely magában foglalja 

Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben összesen felmerült és igazolt költségét.  

 

4.) A szolgáltatás teljesítéséről Megrendelő képviselője a szerződésszerű teljesítést követően 5 

munkanapon belül szakmai teljesítési igazolást állít ki, amelynek aláírásával nyilatkozik a teljesítés 

elfogadásáról. A teljesítés igazolás aláírása után vállalkozó átutalásos számát állít ki. 

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Papalexisz Kosztasz polgármester. 

 

5.) Szerződő Felek a teljesítés folyamán a következők szerint működnek együtt: 

a) Megrendelő és Vállalkozó az 5. b) pontban meghatározott kapcsolattartó személyek útján 

folyamatosan konzultálnak egymással. Ennek során Vállalkozó tájékoztatása alapján áttekintik 

a munka előrehaladását, kölcsönösen felvethetik esetleges kiegészítő adatszolgáltatási 

kéréseiket, közösen mérlegelik a felmerülő megoldási alternatívákat.  

b) Megrendelő az 5. a) pontban meghatározott egyeztetéseken és az ehhez szükséges helyszíni 

bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és 

állásfoglalások megtételével Papalexisz Kosztaszt bízza meg. 

Vállalkozó részéről Megrendelővel a kapcsolatot Szombati István tartja.  

 

6.) Szerződő Felek a vállalkozó részéről történő késedelmes teljesítésre vonatkozóan az alábbiak szerint 

rendelkeznek: 

a) Amennyiben Vállalkozó az 1.) pontban meghatározott feladat elvégzésével késedelembe esik, 

a felek kötbért kötnek ki, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozó díj napi 0,5 %-a. A 

késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át. Ezt 

meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. 

7.) Az 1.) pontban meghatározott bármely részfeladat hibás teljesítése esetén Megrendelő jogosult a 

szerződést – az azt követő részfeladatok tekintetében támasztható térítési igény nélkül – felmondani.  

 

8.) A vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, ezek munkájáért azonban 

úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.   

9.) Szerződő Felek adataik védelme tekintetében a következőkről állapodnak meg: 

Mindkét fél gondoskodik a megrendelés teljesítése során tudomására jutott vagy hozott információk 

bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállal az ennek elmulasztásával okozott károkért. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejárta után is bizalmasan kezeli a teljesítés alatt 

tudomására jutott, Megrendelőre vonatkozó információkat. 
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10.) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban   

tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan 

kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Szerződő felek 

kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a 

Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, 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 (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: 

General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) 

foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 

 

11.) Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

feladat kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik 

az értesítés elmulasztásáról eredő kárért 

 

 

12.) Vállalkozót a megrendelés teljesítése során tudomására jutott minősített vagy más titkot képező, 

illetőleg nem nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá a személyes adatok, információk 

tekintetében az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően titoktartási kötelezettség 

terheli. 

 

13.) Vállalkozó tudomásul veszi 

a) az államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelően a Megrendelő, illetve az Állami 

Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, 

b) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló 

tájékoztatást az üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg, 

c) hogy a Ptk. értelmében kérésre köteles a szerződéssel összefüggő és a Ptk. alapján közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozó tájékoztatást megadni. 

14.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, (további 

jogszabályok rendelkezései) az irányadók. 

 

15.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos 

úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek eredménytelensége esetére kikötik – hatáskörtől 

függően – a Dunaújvárosi Járásíróság vagy a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

Felek a szerződést elolvasták, azt közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Beloiannisz, ……………………… 

 
 
 
  ..................................................   ..................................................  
     Megrendelő       Vállalkozó 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
……………………………………….. 
Filler Erna AKÖH pénzügyi vezető 


