
Vállalkozói szerződés

Megrendelő neve: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.
Adószáma: 15734666-2-13
Cégj egyzékszám: 00 15 734666

Vállalkozó neve: Tápiómenti Kft.
Cím: 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
Adószáma: 11815011-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 081843

Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy az alábbi szerződést kötik.

1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja helyszíni egyeztetés és a mellékelt 
árajánlat alapján Pilisborosjenő, Tücsök utca útalap bontási és helyreállítási munkáit 
Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, felmérte.
Felek kijelentik, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállásuk, amely 
alapján tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Megrendelő az ÁFA törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja értelmében nyilatkozik, hogy a szerződés 1. pontjában megrendelt 
szolgáltatás nem építési engedély köteles.

2. Vállalkozói díj nettó: 1.713.910.-Ft
27% áfa: 462.756.- Ft
bruttó: 2.176.666.-Ft

azaz: kettőmillió-egyszázhetvenhatezer-hatszázhatvanhat forint.

Szerződés szerint kezdési idő: 2020. augusztus 18.
Befejezési határidő: 2020. szeptember 4.

3. Vállalkozó vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására, előre egyeztetett 
műszaki tartalommal. A vállalkozói díj a szerződés
teljes körű, szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséig érvényes.

4. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetért, 
alvállalkozóiért, a megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló 
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.
Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a szerződés összegére 
pénzügyi fedezettel rendelkezik. Megrendelő számla összegét Vállalkozónak 
átutalással egyenlíti ki 30 napos fizetési határidővel. Késedelmes fizetés esetén a 
számla végösszegére késedelmi kamatot fizet, melynek összege a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszerese.

Megrendelő képviselője:
Telefonszáma: 
Vállalkozó képviselője: 
Telefonszáma:

Tömöri Balázs 
06-30 467 7178
Kármán József
06-30-250-7420





A szerződés módosítására csak írásban mindkét fél e célra felhatalmazott 
képviselőjének aláírásával kerülhet sor.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek esetleges jogvitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani.

Tápiószecső, 2020. augusztus 17.

Megrendelő
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Pilisborosjenö, Tücsök utca útalap bontás és helyreállítás

ügyvezető

1 Aszfaltburkolat boontása 60 m3 11 000 Ft/m3 660 000 Ft

2 Bontott anyag felrakása gk.-ra 60 m3 2 400 Ft/m3 144 000 Ft

3 Bontott anyag elszállítása 60 m3 8 980 Ft/m3 538 800 Ft

4 Tükörkészítés 0/50-es muvából 17 m3 19 700 Ft/m3 334 900 Ft

5 Tömörítés géppel kis felületen 17 m3 2 130 Ft/m3 36 210 Ft

nettó összesen:
27 % áfa :

1 713 910
462 756

Ft
Ft

bruttó: 2 176 666 Ft
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Kármán József




