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Vállalkozási szerződés 
 
mely létrejött egyrészt a  

Megrendelő (1) :  Rétság Város Önkormányzata    
Megrendelő székhelye:    
Megrendelő adóigazgatási száma:  
Megrendelő bankszámlaszáma: 
  

Megrendelő (2) :  Bánk község Önkormányzata    
Megrendelő székhelye:   2653 Bánk, Hősök tere 11. 
Megrendelő adóigazgatási száma: 15452362-2-12 
Megrendelő bankszámlaszáma: 11741031-15452362 
 

Megrendelő (3) :  Tolmács község Önkormányzata    
Megrendelő székhelye:   2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Megrendelő adóigazgatási száma: 15452654-2-12 
Megrendelő bankszámlaszáma: 11741031-15452654 

a továbbiakban Megrendelő 

a másik részről, mint 

Vállalkozó:  Bózvári József mérnök-vállalkozó kisadózó   
Vállalkozó székhelye:   3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. 
Vállalkozói igazolvány száma :         ES-312167  
Vállalkozó adóigazgatási száma: 64919559-1-32 
Vállalkozó bankszámlaszáma: 10700220-56427460-51100005 

 (továbbiakban Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények : 
   A Vállalkozó által készített szennyvíz-elvezetési agglomerációt a KDV-VIZIG Vízgazdálkodási 
Tanácsa 2018. január 19-én elfogadta azzal a feltétellel, hogy az anyaghoz a befogadók terhelhetőségi 
vizsgálatára (10/2010. (VIII.18.) VM rendelet) tanulmányt kell készíttetni, s azt a KDV-VIZIG-hez be 
kell nyújtani. Ezen vizsgálati anyag megléte esetén fogja a KDV-VIZIG-VT az elfogadott agglomerációs 
felülvizsgálati anyag pozitív döntését továbbítani az OVF felé. 
   Az eltelt időszakban pontosításra került a vizsgálati anyag elvárt tartalma (mintavételek helye : 7+2 
helyszín, komponensek száma : 20 db). 
 
    Jelen szerződést jóváhagyó Önkormányzati határozatok száma: 

- Rétság város Önkormányzata : ………………. 
- Bánk község Önkormányzata : ………………. 
- Bánk község Önkormányzata : ………………. 

 
1. A szerződés által meghatározott feladatok 

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Jenői és Lókos patakok terhelhetőségi 
vizsgálatának elkészítését.  

1.2 Teljesítés helye: 
A Jenői és Lókos patakok 7 különböző szelvényében 

1.3 Szerződő felek a következő teljesítési határidőkben állapodnak meg: 
A munka megkezdése  a szerződés aláírásának napja 
Vállalt teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 120 nap. 
A Megrendelő előszállítást elfogad. 
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1.4 Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, a 
teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű vállalási áron (átalányáron): 

Vállalkozási munka díja: 1.200.000,- Ft  
 ÁFA ( AM ) : 0,- Ft 

Vállalkozási díj összesen:                                          1.200.000,-  Ft 
azaz Egymillió-kettőszázezer forint. 

Rész-számlák és végszámla : 
1.sz. rész-számla  

A mintavételek elvégzését követően 
Összege :                                            600.000,- Ft + 0 Ft ÁFA 
A rész-számla tervezett benyújtása : A szerződés aláírását követő 60 napon belül 

Végszámla  
( a szerződés komplett teljesítését követően ) 
Összege :                                           600.000,- Ft + 0 Ft ÁFA 
A végszámla tervezett benyújtása : A szerződés komplett teljesítése esetén, azaz a 
vizsgálati anyag benyújtásra kerül a KDV-VIZIG-hez (átvételi igazolással). 
 

2. Pénzügyi feltételek 
2.2. A számlák akkor nyújthatók be, ha a Megrendelő teljesítésigazolást bocsát ki. 

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15 nap. 
2.3. Megrendelő a Vállalkozási díjat a Vállalkozó számlájára átutalással egyenlíti ki. 
2.4. A számlák a Megrendelők felé 3-3 egyenlő arányban kerülnek benyújtásra (3 db rész-számla 

200.000 Ft és 3 db végszámla 200.000 Ft összeggel).  
 
3. Egyéb 

3.1.  Jelen szerződés nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb – 
vállalkozási szerződésekre vonatkozó - jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

3.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a 
Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének. 

 
Jelen vállalkozási szerződés 4 azonos tartalmú példányban készült. 
 
 
Rétság, 2018. …………….. hó …... 
 
 
 
 

………………………………….      …………………………….       ……………………………… 
Megrendelő (1)                                  Megrendelő (2)                                 Megrendelő (3) 
      Rétság                                                  Bánk                                              Tolmács 
 
 
 
 
 

………………………… 
    Vállalkozó 

            Bózvári József m.v. 


