
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata (székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.; 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 734257; statisztikai számjel: 15734257-8411-321-19; 

adószám: 15734257-2-19.; képviseli: Bíró Imre polgármester) mint és a továbbiakban 

Megrendelő 

 

másrészről Borda Tibor „e.v.” 8251 Zánka, Ady u. 4. adószám: 67644755-2-39, mint 

vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó,  

 

között (együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alább felsorolt munkákat 

végzi el Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel: 

 

• kőfelhúzás 70.000.- Ft 

• szegélyezés (20m) 50.000.- Ft 

• Térkövezés (20m2) 200.000.- Ft 

• Fűszellőztetés 100.000.- Ft 

• Tuskómarás, elszállítás 270.000.- Ft 

• Parkosítás 800.000.- Ft 

• Termőföld 25m3 375.000.- Ft 

• Termőföld fuvardíj 180.000.- Ft 

• Fűmag 50kg 100.000.- Ft 

 

Összesen 2.145.000 Ft + áfa, amely összegek nem tartalmazzák a térkövezés murva, 

aprómurva cement, sóder igényét. 

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megad a Vállalkozó részére 

a feladat megvalósításához szükséges minden olyan információt és elvárást, amely a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges. 

 

3. A nettó vállalkozói díj 2.145.000 Ft + áfa összeg (azaz bruttó 2.724.150 Ft). A 

vállalkozói díjat a Vállalkozó összesen 1 db végszámlán jogosult elszámolni. A 

végszámla a sikeres átadás-átvételt követő 15 napon belül a Megrendelő 

teljesítésigazolása alapján nyújtható be. 

 

4. A teljesítés helye: Balatonszepezdi Központi Strand 

 

5. Teljesítési határidő: 2022. december 31. 

 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó adóalany, szerzési és 

szerződéskötési képességük korlátozva nincs. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, 

hogy nem állnak végrehajtási, adósságrendezési, felszámolási vagy megszüntetésükre 

irányuló egyéb eljárás alatt. 

 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.  

 



Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Balatonszepezd, 2022. október 5. 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

(képv.: Bíró Imre polgármester) 

Megrendelő 

Borda Tibor „e.v.”  

Vállalkozó 

 

Pénzügyi ellenjegyzéssel ellátom: Balatonszepezd, 2022. október 4. 

 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 Parrag Éva 

pénzügyi ügyintéző 

 


