
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

a továbbiakban: Megrendelő

amely létrejött az egyik részről, mint 
Megrendelő : Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala
Megrendelő címe: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Postacím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Megrendelő adóigazgatási száma: 15734666-2-13
Megrendelő bankszámla száma: 11742001-15441276-00000000 (OTP Bank)

a továbbiakban: Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

a másik részről, mint 
Vállalkozó: 
Vállalkozó címe:

UK Generál Kft.
1162 Budapest, Szent Korona utca 153.

Postacím: 1162 Budapest, Szent Korona utca 153.
Vállalkozó cégjegyzék száma
Vállalkozó adóigazgatási száma:

01-09-184630
22784773-2-42

Vállalkozó bankszámla száma 11713005-20603753-00000000 (OTP Bank)

1. Vállalkozó elvállalja az alábbi munka elvégzését:
Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út útépítés megvalósulási dokumentáció elkészítése, 
forgalomba-helyezési eljárás lefolytatása adatszolgáltatás alapján, műszaki 
átadás-átvétel lebonyolítása

A geodéziai felmérést Megrendelő bocsátja Vállalkozó részére.

2. Határidők:
Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt elkészíteni, műszaki átadás-átvételt 
lefolytatni és a forgalomba-helyezési eljárást 2020. január 15-ig megindítani.
Vállalkozó köteles a forgalomba-helyezési eljárást 2020. március 31-ig lefolytatni, amely 
határidő a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők, egyéb érintettek eljárási idejének 
elhúzódásával vagy felmerülő akadály idejével változhat.
Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőnél korábbi teljesítést is elfogad.

3. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott határidőkre az alábbi példányszámot biztosítja 
térítésmentesen:

Megvalósulási dokumentáció: 3 pld. (nyomtatott+digitális) Megrendelő részére

Vállalkozó a szerződés keretében a fentiekben meghatározott példányokat szolgáltat, az e 
feletti többletpéldányokat a megrendelést követően legkésőbb 15 napon belül külön térítés 
ellenében köteles Megrendelőnek szolgáltatni.

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák 
(törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, útügyi műszaki előírások stb.), ezek 
hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

5. Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt tevékenységért összesen:
2 100 000,- Ft, azaz Kétmillió-egyszázezer forint nettó vállalkozói díj,

567 000,- Ft, azaz Ötszázhatvan hétezer forint (27%) ÁFA, összesen
2 667 000,- Ft, azaz Kétmillió-hatszázhatvanhétezer forint bruttó vállalkozói díj 

illeti meg.

A vállalkozói díj nem tartalmazza a hatósági, szakhatósági, egyéb eljárási díjakat.
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6. Fizetési ütemezés:
Vállalkozó jogosult a megvalósulási dokumentáció elkészítése, a műszaki átadás-átvételt 
lefolytatása és a forgalomba-helyezési eljárás megindítása után a vállalkozói díj 70%-áról rész
számlát benyújtani,
Vállalkozó jogosult a forgalomba-helyezési eljárás lezárultát követően vállalkozói díj 
fennmaradó 30%-áról vég-számlát benyújtani.

7. Megrendelői adatszolgáltatás:
Megrendelő 2019. december 30-ig átadja Vállalkozó részére: 

megvalósult állapot geodéziai felmérése.
Az adatszolgáltatás időpontjának késedelme esetén Vállalkozó teljesítési határideje a később 
megkapott adatok feldolgozásához szükséges idővel változik.
A földhivatali dokumentumokat a Vállalkozó kéri le, nem hiteles formában. Amennyiben a 
használatbavételi engedélyhez hiteles forma szükséges, azt az adott határidőre a Megrendelő 
szolgáltatja.

8. Megrendelő a Vállalkozó számláját annak átadását követő 30 napon belül köteles átutalással 
kiegyenlíteni az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11713005-20603753 számlájára.

9. Megrendelőnek biztosítania kell a megvalósulási dokumentáció kapcsán szükséges 
ügyintézéshez a Vállalkozó megbízását. Megrendelő a hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalát, illetve nyilatkozatok, állásfoglalások megtételét 5 munkanapon belül, és a 
harmadik féllel szükséges megállapodások megkötését 15 napon belül biztosítania kell.

10. Vállalkozó a feladat elvégzéséhez alvállalkozókat vehet igénybe, az alvállalkozók által végzett 
feladatokért teljes mértékben Vállalkozó felel.

11. Megrendelő adatszolgáltatási és közreműködési kötelezettségeiben történő mulasztás a vállalt 
határidők módosításával járhat.

12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó saját hibájából valamely 
részteljesítése során késedelmesen teljesít, úgy a részteljesítésre eső vállalkozási díjra vetített 
késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke 0,5% 
naponta a bruttó vállalkozási díjra vetítve, de összességében a bruttó vállalkozási díj 15 %-át 
nem haladhatja meg. A kötbér összege az esedékes vállalkozási díjból levonásra kerül.

A Vállalkozó késedelembe akkor esik, ha a szerződésben szereplő valamely feladatát a 
megállapodott határidőben nem, vagy nem határidőben, csak azt követően, késedelmesen 
teljesíti.

13. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó addig elvégzett 
és igazolt munkájának megfelelő kárt megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, 
mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem 
áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés 
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen 
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítés tekintetében fennálló jogokat.

14. Egyéb kikötések:

14.1. Vállalkozó a megbízás teljesítése szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást 
kell, hogy kérjen a Megrendelőtől. A Megrendelő jóváhagyásával készült megoldásnak 
a megbízás során történő megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit 
(vállalkozói díj, határidő) a Megrendelőnek viselnie kell.
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14.2. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen részt venni, amelyen Megrendelő kéri 
megjelenését. Az egyeztetésen Vállalkozó az általa végzett tevékenységgel 
kapcsolatos kérdésekben köteles szakmai állásfoglalását képviselni. Megrendelő 
legkésőbb három munkanappal a tárgyalás előtt köteles a Vállalkozót értesíteni a 
tárgyalásról.

14.3. Vállalkozó jogosult bármikor szakmai egyeztetés összehívására. Erről az érintetteket 
legkésőbb öt munkanappal a tárgyalás előtt köteles értesíteni, illetve Megrendelőt 
tájékoztatnia kell a tárgyalás, egyeztetés összehívásáról. Az általa szervezett 
egyeztetésről emlékeztetőt, jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a tárgyalást 
követően 3 napon belül el kell juttatnia a Megrendelőnek.

14.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármilyen harmadik féllel szemben 
kezdeményezett tárgyalásról, egyeztetésről Megrendelőt előzetesen legalább öt nappal 
megelőzően értesíti. Megrendelő jogosult minden ilyen tárgyaláson történő 
részvételre.

14.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó 
köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a 
Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

14.6. Megrendelő jogosult a megbízás teljesítése szempontjából lényeges kérdésekben 
meghatározott időn belül állást foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást 
Megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó 
igénye következményeit (vállalkozási díj, határidő módosítás stb.) viselnie kell.

14.7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik.

14.8. Megrendelőt és Vállalkozó időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen 
szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, 
körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

14.9. Megrendelő a jelen szerződésben vállalt díj teljes mértékű megfizetésének 
teljesítésével kizárólagos tulajdont szerez a munka eredményeként létrejövő művön, 
illetve dokumentáción. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a dokumentációval 
kapcsolatos kizárólagos jogai megszűnnek, és a Megrendelő minden további 
hozzájárulása, illetőleg díj fizetése nélkül, szabadon rendelkezhet a tulajdonába kerülő 
dokumentáció további fel használásáról.

14.10. Vállalkozó továbbá szavatol azért, hogy az általa alkalmazott műszaki megoldásokkal 
kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentáció 
felhasználását akadályozza, vagy korlátozza, illetve amelynek alapján harmadik 
személy díjazást vagy kártérítést követelhetne

14.11. Vállalkozó hozzájárul az elkészült dokumentációk sokszorosításához, terjesztéséhez, 
nyilvános előadásához és nyilvánossághoz való közvetítéséhez.

14.12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során az 
egymásnak átadott információt bizalmasan kezelik.
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14.13. Vállalkozó köteles Megrendelő által igényelt tartalmi és formai követelményeket 
betartani. Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból nem tartja be az előírt tartalmi 
követelményeket Megrendelő a hibás teljesítésből adódóan jogosult a vállalkozási díj 
25 %-os csökkentésére. Megrendelő a hibás szállítással kapcsolatos észrevételeit 
írásban köteles Vállalkozó részére jelezni. Az minősül hibás teljesítésnek, amit 
Vállalkozó az észrevételezést követően 5 munkanapon belül nem javít ki.

15. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű 
aláírásával ellátva történhet.

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a többször módosított 2013. 
évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései 
irányadók.

Budapest, 2019. december 16.
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