
Vállalkozási szerződés 

1. Szerződő felek  

Megrendelő 

Balatonszepezd Község Önkormányzata  

8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

Adószám: 15734257-2-19 

Bankszámlaszám: 11748069-15734257-00000000 

Telefon: +36-87-468-591 

E-mail: hivatal@balatonszepezd.hu 

Képviseli: Bíró Imre polgármester 

Vállalkozó 

Epres Tibor 8300 Tapolca Tavasz köz 2. cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:33861117 

adószám: 54572265-1-39  bankszámlaszám: 11773494-20647959 

telefon: 30/2269526    e-mail: epres.geodezia@gmail.com 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

2. A szerződés tárgya  

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Balatonszepezd település Öreghegyi utca kialakításához 

szükséges telekalakítási geodéziai munkák elvégzését a vállalkozótól: 

- Előzetes telekalakítási tervek elkészítése a tárgyalások lefolytatásához; 

- Megosztási vagy kisajátítási változási vázrajzok elkészítése a tárgyalások eredménye alapján. Vázrajzokhoz 

kapcsolódó telekalakítási dokumentációk elkészítése; 

- Telekegyseítési változási vázrajz készítése az út teljes kialakításához. Vázrajzhoz kapcsolódó telekalakítási 

dokumentációk elkészítése; 

(továbbiakban: Szolgáltatás). Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szolgáltatás ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik. 

3. A Vállalkozó kötelezettségei  

A vállalkozó kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban: 

- Előzetes telekalakítási tervek elkészítése a tárgyalások lefolytatásához. 

- Megosztási vagy kisajátítási változási vázrajzok elkészítése a tárgyalások eredménye alapján. Vázrajzokhoz 

kapcsolódó telekalakítási dokumentációk elkészítése. 

- Telekegyesítési változási vázrajz készítése az út teljes kialakításához. Vázrajzhoz kapcsolódó telekalakítási 

dokumentációk elkészítése. 

4. A Megrendelő kötelezettségei  

A megrendelő kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban: biztosítja a munkavégzéshez szükséges műszaki 

dokumentációkat. 

5. Vállalkozási díj  

- Megosztási vagy kisajátítási változási vázrajzok elkészítése érintett helyrajzi számonként 100.000.-Ft + 0 

Áfa (alanyi mentes) (előre láthatóan 14 hrsz érintett) 

javascript:;


- Telekegyesítési dokumentáció: 600.000 Ft + 0 Áfa (alanyi mentes) 

A Szolgáltatás vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (a Vállalkozó számlájának ellenében 

15 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő 

kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A (rész)számla kiállításának feltétele minden 

esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírása – ezen 

teljesítésigazolás minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi. 

Fizetési ütemezés: 

1. részszámla esedékessége: Földhivatali záradékkal ellátott megosztási vagy kisajátítási változási 

vázrajzok átadása  

 

2. végszámla esedékessége: Földhivatali záradékkal ellátott telekegyesítési változási vázrajzok átadása  

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja 

fel késedelmi kamatként. 

6. A sikeres teljesítés feltételei  

• A munka szerződésszerű megvalósítása  

• Az előírt szabványoknak, előírásoknak, való megfelelés  

• A szükséges dokumentumot, dokumentációk átadása  

• A jogszabályok által előírt teljesítmény-nyilatkozatok  

 

Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba. 

A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem 

vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló Szolgáltatási 

szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

Balatonszepezd, 2022. november 3. 

 

 

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

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

(képv.: Bíró Imre polgármester) 

Megrendelő 

Epres Tibor „e.v.” 

Vállalkozó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzéssel ellátom: Balatonszepezd, 2022. november 3. 

 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 Parrag Éva 

pénzügyi ügyintéző 

 


