
 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről Gyermely Község Önkormányzata 

 Székhely: 2821 Gyermely, Petőfi tér 1. 

 Adószám: 15385767-2-11 

Képviselő: Kókai Rita polgármester 

  

 (a továbbiakban: Vevő), 

 

másrészről Vega-Impex Kft. 

 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 74. 

 Adószám: 10583379-2-41 

Számlaszám:  

Képviselő: ………………ügyvezető 

  

(a továbbiakban: Eladó) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

Az Eladó vállalja a Vevő Szakmai és kulturális együttműködés a határ menti turizmus 
fejlesztéséért/SKHU/WETA/1901/4.1/207 számú, az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló pályázatának 8.2.5. pontjában szereplő 
eszközök beszerzését az alábbiak szerint: 
Tétel 

megnevezése 

Jellemzők, technikai 

paraméterek 

Mennyiség  

db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 
összesen 
Ft 

Áfa % Bruttó 
összesen 

Szék kinti 

használatra 

rakásolható 

műanyag 

időjárásálló 

100 5669 566929 27 720000 

Bankett asztal Összecsukható 

min. 120x80 cm 

Acélvázas 

10 28346,4 283464,5 27 360000 

Party sátor  Méret: 3x6 m 

Zárt (4 oldalfal) 

Rögzíthető 

Összecsukható 

acélvázzal 

Fehér színben 

5 204330,7 1021654 27 1297500 

Rendezvény sátor 

 

Méret: 8x8 m 

UV-álló 

Vízálló 

Tűzálló 

Viharvédelem földhöz 

rögzítéssel 

Fehér színben 

Tartós kivitel  

1 905511,8 905511,8 27 1150000 

Rendezvény sátor Méret: 4x8 m  

UV-álló 

Vízálló 

4 511811 2047244 27 2600000 
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Tűzálló 

Viharvédelem földhöz 

rögzítéssel 

Fehér színben 

Tartós kivitel  

Sörpadszett Összecsukható 

asztal+2 pad 

5 25118 125590,5  27 159500 

Összesen       4950393   6287000 

 

 

1. A Felek rögzítik, hogy az Eladó által leszállítandó Eszközök részletes leírását, specifikációját 

a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét képező Ajánlati felhívás, 

valamint a 2. számú mellékletét képező Ajánlat tartalmazza.  

 

II. VÉTELÁR, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

1. A Megbízott a jelen szerződés I. pontjában foglalt kötelezettségei ellenében 4 950 393+ Áfa 

vételárra jogosult, mely összeg 100%-át előlegként a Vevő, előlegszámla kiállítása után, 8 

napon belül köteles Eladó …………………………. számú  bankszámlájára megfizetni. 

 

2. A teljesítési díj részletezését a táblázat tartalmazza. Az egyes eszközök leszállítását követően 

8 napon belül teljesítési igazolás készül. A végszámla a teljesítési igazolások alapján állítható 

ki.  

 

3. A vételár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötött és semmilyen körülmények 

között sem változtatható. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat. 

A Vételár magában foglalja a valamennyi költséget és ellenértéket, különösen vámot, adót, 

illetéket, díjat, szállítási költséget, ezért az Eladó más jogcímen további ellenérték 

felszámítására nem jogosult.  

 

4. A teljesítés határideje: A szerződés aláírását követő 60. nap. 

 

5. A teljesítés helyszíne: A Vevő székhelye. 

 

II.  ELADÓ  JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Az Eladó felelős a rá háruló feladatok határidőben történő elvégzéséért, valamint az ezek 

keretében leszállított Eszközök színvonaláért, minőségéért, tartalmáért.  

 

2. Az Eladó a Szerződés szerinti feladatokat köteles a Felek előzetes egyeztetésének megfelelően 

végezni, a közösen elfogadott időbeli ütemezésnek és a Vevő részéről elvárt 

követelményeknek megfelelően.  

 

3. Az Eladó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek 

megfelelően, első osztályú minőségben, a szerződéses követelményeknek megfelelően 

hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni. Eladó köteles a munkavégzést úgy 

megszervezni, amely biztosítja a munka gazdaságos és gyors befejezését.  

 

4. Eladó köteles a Vevő részére átadni a szállított eszközök Vevő általi használatához szükséges 

minden információt és dokumentációt, függetlenül attól, hogy az a szerződésben külön 

felsorolásra kerül-e.  

 

III.  A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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1. A Vevő köteles a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges 

dokumentumokat, információkat az Eladó rendelkezésére bocsátani.  

 

2. A Vevő köteles a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a feladat ellátásához 

szükséges munkatársak elérhetőségét az Eladó rendelkezésére bocsátani.  

 

3. A Vevő a saját biztonsági előírásainak megfelelően, előre egyeztetett időpontban biztosítja az 

Eladó nevesített szakemberei számára a szállítási helyre történő be- és kilépést. 

 

 

V. NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

 

1. A Felek rögzítik, hogy ha az Eladó ezen szerződést részben vagy egészben nem teljesíti, a Vevő 

jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Eladó köteles a teljes előleget visszafizetni, 

részteljesítés esetén a nem teljesített előlegre eső részt köteles visszafizetni.  

 
2. Eladó a Feladatokat a Szerződésben meghatározott határidők és feltételek szerint köteles teljesíteni. 
 

3. Eladó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Vevő felé, ha: (a) olyan ismeret, tény birtokába jut, 

amely befolyásolja a feladatai a Szerződésben rögzítetteknek megfelelő teljesítését; (b) olyan 

körülményt észlel, amely a feladata eredményességét, vagy határidőben való elvégzését 

veszélyezteti, vagy gátolja, és így befolyásolja a Szerződés teljesítését. Eladó értesítésének 

kézhezvételét követően a Vevő, haladéktalanul, írásban dönt arról, hogy a teljesítési határidő 

meghosszabbításához, vagy a teljesítés módjának megváltoztatásához, illetve az egyéb 

változtatásokhoz hozzájárul-e. 

 

4. Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Vevő a kijavításra írásban póthatáridőt tűz. Amennyiben 

Eladó póthatáridőre sem teljesít, a teljesítést meghiúsultnak kell tekinteni, és a nemteljesítésre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Eladót a 

késedelemre, illetve a hibás teljesítésre vonatkozó szankciók alól, azok az eredeti határidőknek 

megfelelően alkalmazandók. Amennyiben a póthatáridő a feladat jellegéből adódóan nem 

alkalmazható, az adott feladatot részlegesen meghiúsultnak kell tekintetni, és a nemteljesítésre 

vonatkozó szankciókat ennek arányában kell alkalmazni.  

VI. KÖTBÉR 

 

1. Amennyiben Eladó neki felróható okból nem teljesít a teljesítési határidőn belül, úgy Vevő a 

késedelem megszűnéséig késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt 

teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a bruttó vételár {a késedelemmel 

érintett szolgáltatás teljes szerződéses időre számított díj) 1 százaléka. Eladó 30 napot meghaladó 

késedelme esetén Vevő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. A késedelmi kötbér 

maximális mértéke a bruttó vételár 30%-a. 

2. Ha Eladó a feladatokat részben vagy egészében nem teljesíti, Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ha a meghiúsulás Eladónak felróható okból következik 

be, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a Szerződés szerinti bruttó 

ellenszolgáltatás (a teljes szerződéses időre számított Vételár), mértékének 25 %-a. A 

meghiúsulási kötbér a fenti nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. 

 

VII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. A Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg Vevő és Eladó a Szerződés szerinti 

feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul nem teljesítették. 
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2. Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, köteles azonban a felmondás közlését megelőzően a szerződésszegő 

Felet a szerződésszegés orvoslására 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítással 

felhívni. 

 

3. Súlyos szerdződésszegés esetei: 

Eladó felróható késedelme eléri a 30 napot; 

Eladó hibásan teljesít és a hibát póthatáridőre sem javítja ki teljes körűen; 

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

Eladó a Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek 

következtében másik Félnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

Eladó bármilyen módon szándékosan megtéveszti Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat, és ez 

közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással van a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére; a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn; 

Eladó együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként olyan magatartást 

tanúsít, mely sérti Vevő gazdasági, szakmai érdekeit; 

Vevő együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy információ- és dokumentumok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és ezzel Eladó teljesítését jelentősen 

akadályozza; bármelyik Fél olyan magatartást tanúsít, mely sérti a másik Fél jó hírnevét; 

 

4. Póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Fél azonnali hatállyal megszüntetni a szetrződést a másik 

fél felé közölt írásbeli felmondással, amennyiben a másik Fél felszámolás, csődeljárás, törlés 

vagy végelszámolás hatálya alá került.  

 

VIII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 

 

1. A szavatosság és a jótállás kérdésében a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az 

irányadóak. 

 
2. Eladó Vevő szavatossági vagy jótállási igényeinek teljesítésének köteles ingyenesen eleget tenni. 
 

IX. A FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 

 

1. A szerződés teljesítése során a Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik Fél köteles a másik 

Felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.  

 

2. A Megrendelő oldaláról kapcsolattartó, nyilatkozattételre jogosult személy: 

 

Neve: Tóth Ágnes 

Telefonszáma: +36 30 773 3054 

E-mail címe: szervezes@gyermely.hu 

 

3. A Vállalkozó oldaláról kapcsolattartó: 

Neve: 

Telefonszáma:  

E-mail címe: 

 

X. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK  

 

1. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű 

aláírásával ellátva történhet. 

 

2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 



5 
 

 

3. A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt négy (4)  eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Kelt Gyermely, 2021. 07. 07. 

 
 


