
K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9-én megtartott soron 
kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár kerítésének elkészítésére és helyszíni összeszerelésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2015. (VI.09.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár kerítésének elkészítésére és helyszíni 

összeszerelésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Rapai és 
Fia Kft. (2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétán 18. V/14.) között kötendő – az Ercsi 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár kerítésének elkészítésére és helyszíni 
összeszerelésére vonatkozó – vállalkozási szerződés megkötését e határozat melléklete szerint 
támogatja, és bruttó 1.524.000,-Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a vissza nem térítendő támogatások terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
                    

Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
 

 

 
Kmf. 

 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.                           Sandi József sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő              jkv. hitelesítő 
  
 
 
 
 
 
 
 



Vállalkozási szerződés 

 

Mely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő utca 20., adószám: 

15727141-2-07) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről Rapai és Fia Kft. 2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 18. V. em. 14. 

adószám: 12736858-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-089423, bankszámla száma: 11742135-

20015202-00000000 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

1./ Szerződés tárgya:  

1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését: Ercsi 

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár kerítésének legyártása és helyszíni szerelése a 

mellékelt árajánlatban foglaltak szerint.    

 

1.2. A Vállalkozó a vonatkozó műszaki tartalommal összhangban köteles az 1. pontban 

megjelölt munkákat megvalósítani. 

 

2./ A szerződés időtartama:  

Felek jelen szerződést 2015. június 4. napjától kezdődően 2015. június 30. napjáig tartó, 

határozott időtartamra kötik, azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a 

szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell hogy foglalja a műszaki átadás-

átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

3./ A teljesítés helye:  

3.1 Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár udvara.  

 

3.2 A teljesítés során megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 

megbízott személy. Vállalkozó képviselője id. Rapai Ferenc ügyvezető, vagy az általa írásban 

megbízott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 

képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a 

szerződést módosítani.  

 



4./ Árak, fizetési feltételek: 

4.1 Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozási díjának összege 1.200.000.-Ft+ÁFA, 

azaz  

azaz Egymillió- kettőszázezer forint +ÁFA.  

 

4.2 A vállalkozási díj fizetése egy összegben történik, a megfelelő számla és a 

teljesítésigazolás benyújtását követően.  Megrendelő a vállalkozási díjat Vállalkozó részére a 

műszaki átadás-átvételt követően  8 napon belül átutalja.  

 

5./ A Vállalkozó a munkálatokat kifogástalan minőségben végzi el. Ha a munkavégzés 

minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok 

pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt 

végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz 

eleget, úgy a Megrendelő jogosult más személyt megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó 

felé érvényesítheti. 

 

6./ A Vállalkozó az elvégzett munkákra a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági 

kötelezettséget vállalja. 

 

7./ Amennyiben a munkálatok átadása a Vállalkozó hibájából késik, a Megrendelő a 5. 

pontban megállapított vállalkozói díj terhére más vállalkozókat is alkalmazhat. 

 

8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Ercsi, 2015. június 9. 

 

 

 

             

Megrendelő         Vállalkozó 



 


