KÖZÉRDEKŰ CÉLRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL
SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
Adószám: 15731034-1-13
KSH statisztikai számjel: 15731034-8411-321-13
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731036
Képviseli: Tóth Attila Zsolt polgármester
a továbbiakban "Önkormányzat"
másrészről a
Pilis-2003. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2009 Pilisszentlászló, Kékes u. 4.
Képviseli: Kosznovszki János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-09-097334
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13188337-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 50700107-11053624-00000000
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A74946
a továbbiakban "Vállalkozó"
(az Önkormányzat és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott
napon és helyen az alábbi tartalommal.
1./ PREAMBULUM:
Felek Pilisszentlászló, Béla király és Gerle utca burkolat helyreállítása tárgyában, Pilisszentlászló Község
Önkormányzata vis maior pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárása, valamint Pilisszentlászló, Gerle utca
burkolat felújítása tárgyában, Pilisszentlászló Község Önkormányzata kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárása alapján vállalkozási
szerződéseket kötöttek 2018. május 18-án.
2./A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA:
2.1. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a alapján közérdekű célra
kötelezettséget vállal, ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít, az alábbi tárgyban:
2009 Pilisszentlászló, Béla király utca (hrsz: 288/2 és 289/3) és Gerle utca (hrsz: 257) egyoldali K szegély
kiépítésére
2.2. A felajánlás célja az 1./ pontban nevesített szerződésben foglalt kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó
jótállási feladatok hatékony elvégzése.
3./ A FELEK NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
A Vállalkozó vállalja, hogy:
3.1. a felajánlás teljeskörűen térítésmentes, mind az anyagár-, mind a munkadíj tekintetében;
3.2. a fejajánlás részét képező munkálatokat I. osztályú minőségben végzi el;
3.3. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de
nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és
tűzvédelmi), valamint Megrendelő működését rögzítő előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa
igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő
károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget
vállal;
3.4. jelen megállapodás teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes
körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért;
3.5. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen
és korlátlan szavatosságot vállal;
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3.6. a munkaterületet saját költségén a kivitelezés teljes időtartamára a járókelők biztonságos távoltartására
alkalmas módon körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról, a por- és
zajterhelés minimalizálásáról gondoskodik, a dolgozók higiéniai követelményeinek ellátását biztosítja. Ennek be
nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a
Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
3.7. a munkavégzés során fokozott figyelmet fordít a személyek testi épségére, a megfelelő védőtávolságok
betartására és betartatására (anyagtárolás, közlekedési útvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkaterület
zártságáról;
3.8. a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezés végzése során a kivitelezés
végzésével közvetlen összefüggésben bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő
felé, és a káresemény következtében a kivitelezéssel érintett épületek, épületrészek vagy azok berendezései,
területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő, károkat a Megrendelő
részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár
bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolításához igénybe vett közreműködője
(alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést
megállapítani és az átvételt megtagadni;
3.9. a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan káresemény miatt, amelyért Vállalkozó felelős, harmadik személy az Önkormányzattal
szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól
maradéktalanul mentesíti, kártalanítja az Önkormányzatot.
3.10. Vállalkozó kijelenti, hogy gazdasági helyzete stabil, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíti.
3.11. Vállalkozó kijelenti, hogy 1./ pontban nevesített szerződésben foglaltak maradéktalanul teljesültek,
függetlenül jelen megállapodástól, annak műszaki tartalmát nem érinti.
4./ TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Jelen megállapodás:
a.) teljesítésének helyei:
Béla király utca, hrsz: 288/2 és 289/3
Gerle utca, hrsz: 257
b.) teljesítésének véghatárideje:
2018. július 31.
5./ JÓTÁLLÁS:
Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A jótállási
idő mértéke a 2018. május 18-án aláírt szerződések szerinti jótállási idő mértéke.
6./ VEGYES RENDELKEZÉSEK:
6.1. Jelen megállapodás négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány az Önkormányzatot,
kettő példány a Vállalkozót illeti.
6.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.3. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására az Önkormányzat székhelye szerinti magyar bíróságok illetékességét
kötik ki, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
6.4. A Felek képviselői jelen megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják.
Kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak.
6.5. Felek a Magyarországon hatályos jogszabályok betartására és betartatására kötelezettséget vállalnak.
Pilisszentlászló, 2018. ……………………

Tóth Attila Zsolt
dr. Gerendás Gábor
polgármester
jegyző
Pilisszentlászló Község Önkormányzat
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Kosznovszki János
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