






















































































































































































































Iktatószám: Bcs/……..-………../2022. 
 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött:  Bakonycserny Nagyközség Önkormányzata,  
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u.83. 

    Adószám:15727237-2-07 , 
 képviseli Turi Balázs polgármester ( a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről 
    V+V Kft. 

8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. 
    Cégjegyzékszám: 07-09-001321 
    Regisztrációs szám: 34A00811 

    Adószám:  10483372-2-207,  
képviseli Varga Balázs ügyvezető  ( a továbbiakban: Vállalkozó ) között, alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Szerződéses előzmények 
 

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a Magyar Faluprogram – 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021 – elnevezésű MFP-
ÖTIK/2021 kódszámú pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyert a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini-Bölcsőde átalakítása és felújítása tárgyban, 
melynek megvalósítására jelen szerződést köti. Ezen pályázati támogatás nyújt 
fedezetet jelen szerződés pénzügyi teljesítésére. 
 

A szerződés tárgya 

1./ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini 
Bölcsőde (Bakonycsernye, Rózsa utca 67/B.) felújítási munkáit a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező árajánlatban szereplő munkanemek és 
mennyiségek alapján kivéve a kerítés megvalósítására vonatkozó rész. 

 
A szerződés teljesítése: 

 

2./ A munkaterület átadásának napja a Vállalkozó részére: 2022. 06.08. 
 
A szerződés teljesítési határideje: 2022. 08. 19. amely a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárásának határideje is egyben. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 

Fizetési feltételek és ütemezése 
 
3./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés 
teljesítéséért 42.668.881,- Ft + ÁFA = bruttó 54.189.479 Ft azaz bruttó 
ötvennégymilió-száznyolvankilencezer-négyszázhetvenkilenc forint összegű 
vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj átalányáras, azaz a beruházás során 
felmerülő összes költséget tartalmazza. 
 
3.1/ Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítése keretében 1 db előlegszámla 1 db 
részszámla és 1  darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbi 
ütemezés szerint: 
 



Számlázás: 
Számla 
megnevezése: 

Kibocsátás időpontja: Számla bruttó 
összege: 

1. előleg számla  
(20%) 

munkaterület átadás-átvételt követő 
15 napon belül 

10.837.896 Ft 

1. rész számla 50%-os teljesítés esetén 27.094.740 Ft 
1. végszámla 3.2/. pontban foglaltak szerint   27.094.739 Ft 

- 10.837.896 Ft 
16.256.843 Ft 

Összesen :   54.189.479 Ft 
 
 
3.2/. Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra, amely a munkák 
teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-
átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a 
számlához mellékelni kell (100%-os készültségi fok). 
 
3.3/ A vállalkozói díjat a Megrendelő pénzügyileg szabályosan kiállított számlák 
ellenében, átutalással egyenlíti ki. 
 
3.4/ Amennyiben jelen beruházás fordított áfa fizetés hatálya alá tartozik, a Vállalkozó 
a számláját ennek megfelelően köteles kiállítani. 
 
3.5/ A Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítés igazolását követően, a Vállalkozó által 
benyújtott számla alapján, a számla átadásától számított 8 naptári napon belül utalja 
át a Vállalkozó fent megjelölt bankszámlájára.  
 
4./ Megrendelő képviselője: Turi Balázs   tel:+ 36 20 2640605 
  

Vállalkozó képviselője: Varga Balázs   tel: + 36 20 942 7709 
Vincz Balázs    tel: + 36 20 460 6989 
 

5./ Felek törekednek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, 
teljesítésével, illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseket jóhiszeműen, egymás között ésszerű rövid időn belül 
rendezzék. A felek saját érdekkörükön belül és a mindenkori jogszabályi keretek között 
megtesznek minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a vitás kérdés peren 
kívül elintézhető legyen.  
 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő valamennyi perben értékhatártól 
függően alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári 
Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 
 
Felek a jelen szerződést, elolvasás és közös értelmezés után, mint szerződéses 
akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írták alá 



azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
Szerződő felek nyilatkozzák, hogy a megállapodás kettő-kettő példányát átvették, mely 
alapján járnak el. 
 

 
Bakonycsernye, 2022. március „……..” 
 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat   V+V Kft 
mint Megrendelő képviseletében    mint Vállalkozó képviseletében 
Turi Balázs polgármester     Varga Balázs ügyvezető 
 
 
 
 
 




















































































































