
 

 

 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

128/2021.( IV.28.)  HATÁROZATA 
 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény villanyszerelési munkáira Pásztor Zoltán 
nettó 641 100 Ft +173 097 Áfa, bruttó 814 197 Ft árajánlatát elfogadom. A határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést aláírom. 
 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 4 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 4 fő. 
 
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő. 
 

Határidő: határozat meghozatalának napja  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán  
     polgármester 

 
Szavazatösszestő 

 
 

 PVB tagok szavazata       KT tagok 
Tag neve Igen Nem Nem 

szavazott 
 Tag neve Igen Nem 

szavazott 
Varga Dávid Géza x    Mezőfi Zoltán x  
    Bencsok Péter   x  Bakó Mónika x  
Bakó Mónika x    Bencsok Péter  x 
Bulejsza Jánosné   x  Hegedűs Ferenc x  
Hegedűs Ferenc x    Jávorka János x  
Kramlik Károly   x  Dr. Szájbely Ernő x  
Ludányi Ákos   x  Varga Dávid Géza x  
Dr. Szájbely Ernő x    Összes szavazat 6 1 
Összes szavazat 4  4     



 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

amely létrejött egyfelől: 
székhelye: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 
mint megrendelő,  

másfelől Pásztor Zoltán  
székhelye: 2645 Nagyoroszi Géza fejedelem út 15. 
adószáma: 64997126-2-32 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP: 11742094-20176905 
mint vállalkozó, együttesen felek között a következők szerint: 

1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy a Művelődési Ház biztonsági világítás karbantartási munkáit a 
megrendelő számára elvégzi.  

2. A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződésben meghatározott mennyiségben és minőségben 
beszerzi.  

3. A felek a vállalkozói díjat nettó 641 100,- Ft +173 097 ,-Ft Áfa, bruttó 814 197,- Ft  azaz 
Nyolcszáztizennégyezer-egyszázkilencvenhét forintban határozzák meg. A vállalkozói díj az 
alábbiakban csatolt árajánlatban lévő költségtételeket foglalja magában.  

4. A vállalkozó az előkészítést, az eszközök beszerzését a szerződés hatálybalépését követő napon 
megkezdi. Kötelezi magát, hogy az elkészült munkát 2021. június  30-ig átadja a megrendelőnek. 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

5. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a 
szerződés teljesítésére kihatása lehet. 

A megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és esetleges kifogásait, 
észrevételeit az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is 
felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 

6. A megrendelő a helyszínre való szállítás, beépítés előtt az elkészített munkát megvizsgálhatja. 
Tiltakozhat a helyszínre való szállítás, beépítés ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel 
nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a 
szerelés során keletkezett. 
Részszámla esedékessége: 
A vállalkozó részszámlát nyújthat be. Felek egyéb tekintetben a részszámla esedékességét nem 
határozzák meg. 



 

 

7. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 1 ezrelékének megfelelő 
késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a 
szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 180 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 

8. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, 
éves szinten a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. 

Jelen szerződés tekintetében a fentiekben nem szabályozott esetekre a polgári törvénykönyv és a 
vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb érvényes szabályozások vonatkoznak. 
 
Jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére Felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik által, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, mindennemű befolyástól mentesen aláírták.  
 

Kelt:  2021 év április hó …... napján. 

 
 
 
 
 
 ..................................................................   .................................................................  
 A Megrendelő képviseletében  a Vállalkozó képviseletében 
 


