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Megbízási szerződés

mely létrejött egyfelől
képviseli: Tömöri Balázs
székhelye: 2097 Pilisborosjenő Fő út 16 
levelezési címe: 2097 Pilisborosjenő Fő út 16 
adószáma: 15734666-2-13
számlaszáma: 11742001-15441276 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank 
mint Megrendelő,

másfelől az
Cornus Kert Kft.
képviseli: Szenczy Miklós ügyvezető 
székhelye: 2117 Isaszeg, Gyöngyharmat u. 1. 
levelezési címe: 2117 Isaszeg, Gyöngyharmat u. 1. 
cégjegyzékszáma: 13-09-136790 
adószáma: 22647632-2-13
a számlavezető pénzintézete: OTP Bank
Számlaszáma: 11717009-20196408
mint Vállalkozó között a következők szerint:

I. A szerződés tárgya:
Jelen Megbízási Szerződés alapján a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés 1. számú 
mellékletét képező, 2020 szeptember 03. napján adott árajánlatban meghatározott 
munkák elvégzésére, míg a Megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj 
megfizetésére köteles.

II. A szerződés időtartama: 15 év

III. Teljesítési határidő:
IV. Vállalkozó a Pilisborosjenő belterületén természetben a Prohászka Ottokár utca 

19/15-2-015/1 hrsz. alatt található műfüves pálya karbantartási munkáit 
minden hónap 25. napjáig, köteles elvégezni. Felek karbantartási munkálatok 
elvégzését jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.

V. Vállalkozói díj:
A felek a vállalkozói díjat: havi karbantartás esetén 85.000,- Ft+ Áfa, azaz 
nyolcvanötezer Forint+ Áfa, vagyis bruttó 107.950,- Ft, azaz egyszázhétezer- 
kilencszázötven Forint összegben állapítják meg.
Valamint a pálya karbantartásához szükséges SBR gumigranulátum évente 1000kg: 
200.000,- Ft+ Áfa/év, azaz kettőszázezer Forint+ Áfa/év, vagyis bruttó 254.000,- Ft, 
azaz kettőszázötvennégyezer-hatszázötven Forint/év összegben állapítják meg.

VI. Fizetési feltételek:



1. Megrendelő a munka befejezését teljesítésigazolás kiállításával igazolja, melynek 
kiállítását követően jogosult Vállalkozó számlája benyújtására, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül a Vállalkozó OTP Bank-nál vezetett 
11717009-20196408 számú bankszámlaszámára köteles átutalni.

2. Felek rögzítik, hogy a beépített anyagok a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó 
elidegeníthetetlen tulajdonát képezik.

3. A Vállalkozó nyilatkozatot tesz, hogy szervezete a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja alapján átlátható.

VII. A teljesítés helye: 2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár utca 19/15-2-015/1 
hrsz.

1. A kivitelezést a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő 
köteles azt a kivitelezés végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani.

VIII. Felek jogai és kötelezettségei:
1. Vállalkozó a kivitelezés során köteles biztosítani a tevékenység biztonságos, szakszerű, 

gazdaságos és határidőre történő befejezését.
2. Vállalkozó a kivitelezés során Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, az utasítás 

azonban nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést 
terhesebbé.

3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt 
erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

4. Megrendelő a kivitelezés során bármikor ellenőrzést folytathat.

IX. Kapcsolattartás:

Megrendelő oldaláról: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Név: Komlós Tibor
Telefon/telefax: +36 70 670 0075
E-mail: alpolgarmester@pilisborosjeno.hu

Vállalkozó oldaláról:
Név: Szenczy Miklós, Skribek Szilárd
Telefon/telefax: 06-70/391-1455, 06-70/603-2196
E-mail: info@comuskert.hu

X. A szerződés biztosítékai, a szerződés megszüntetése:



1. Ha a Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt eláll, vagy 
a szerződést a szerződés teljesítéséig felmondja, köteles a Vállalkozónak a vállalkozói 
díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni.

XI. Egyéb rendelkezések:
1. Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre 

jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének 
megváltoztatása is csak írásban történhet. A jelen szerződés alapján a felek egymás felé 
jognyilatkozatot írásbeli formában tehetnek.

2. Jelen szerződést bármelyik fél a teljesítés bármely szakaszában 60 napos felmondási 
határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítésre, míg a Megrendelő a még esedékes díj megfizetésére 
köteles.

3. Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket egymás közt békés úton, tárgyalásos 
formában intézik el, amennyiben ez nem lehetséges úgy felek mindenkor a Gödöllői 
Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. E szerződéssel nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

5. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

1. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
Melléklet:

Comus Kert Kft. 
képviseli: Szenczy Miklós




