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SZERZŐDÉS IDEIGLENES RAVATALOZÁS BIZTOSÍTÁSÁRA 

 

amely létrejött, egyrészről 

Fót Város Önkormányzata (képviseli: Bartos Sándor polgármester, székhely: 2151 Fót, 

Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-13) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről 

FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (képviseli: Sólyomvári Erika ügyvezető, 

székhely: 2151 Fót, Malom utca 1., adószám: 14539262-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-124501, 

mint Fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen 

és napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Fót Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 84/2016. (II.24.) KT. számú határozata alapján a Fót, Vörösmarty út 72. szám 

alatti ravatalozó felújítása során az ideiglenes ravatalozó biztosítását, a halott hűtés 

bérhűtésének biztosítását. 

Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy az ideiglenes ravatalozó kiépítéséhez szükséges 

szakértelemmel, munkaerővel rendelkezik, a szükséges bér halott hűtést biztosítja a szükséges 

időtartam alatt.  

 

2. A Felek a vállalkozói díjat bruttó  4.500.000, - Ft keretösszegben, azaz legfeljebb bruttó 

Négymillió ötszázezer forintban határozzák meg. A vállalkozói díjjal a Vállalkozó tételesen 

köteles elszámolni. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi 

munkadíj- és egyéb költségét. A vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét 

tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződés szerződésszerű teljesítéséhez.  

 

3. A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla 

kiállítására Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül jogosult. 

A részszámla mellékletét képezi az eddig felmerült és a Megrendelő által igazolt mindazon 

költségek jegyzéke, amelyek a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységével 

kapcsolatban igazoltan felmerültek. 

A részszámla összege egyezik a jegyzéken szereplő és a Megrendelő által elfogadott összeggel. 

A Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az ideiglenes ravatalozás teljes befejezését 

és a ravatalozó sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételét  követően kiállított  

teljesítésigazolással. 

A teljesítésigazolás tartalmazza a részszámla kiállítását követően a Vállalkozónál a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő által igazoltan felmerült és a Vállalkozó 

által  kifizetett költségek jegyzékét. A költség jegyzéket Megrendelő aláírásával igazolja. 

.A Megrendelő a részszámla  és a végszámla összegét a teljesítésigazolás megadását követő 15 

banki napon belül a Vállalkozó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742104-20051723 számú 

bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. 

A Vállalkozó számlájára történő késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk-ban 

meghatározottal egyező mértékű késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni. 

 

4. Felek egyezően rögzítik, hogy Vállalkozó  az 1. pontban meghatározott feladatok  ellátását 

2016. április 04-től biztosítja.  

A szerződés teljesítésének befejezési határideje: 2016. október 30. 
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Kapcsolattartó: Fót Város Önkormányzata részéről: Zachar Ildikó beruházási ügyintéző 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részéről: Sólyomvári Erika ügyvezető igazgató 

 

5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 

amelyek a szerződés teljesítésére kihatása lehetnek. 

A Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges munkálatokat bármikor 

ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a 

Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 

 

6. A Megrendelő a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozónál igazoltan felmerült 

és a jövőben felmerülő költségeket köteles megvizsgálni és annak megfelelősége alapján a 

költség jegyzéket elfogadni és a teljesítési igazolást kiállítani. 

 

7. Vállalkozó az ideiglenes ravatalozó helyét kiürített, kitakarított, rendezett állapotban köteles 

visszaadni, a bontás, felújítás során keletkezett hulladékot saját költségére köteles elszállítani, 

amelynek költségeit a vállalkozói díj tartalmazza. 

Vállalkozó a hulladékot az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles hulladéklerakó helyre 

szállítani, amelyre vonatkozó igazolás egy példányát köteles a Megrendelő részére átadni. Az 

elbontott, de még használható elemek a Vállalkozó tulajdonát képezik, amelyet jogosult a 

munkaterületről elszállítani.  

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy azideiglenes ravatalozás során kegyeleti szolgáltatást 

végez és az érdekelt felek személyi és érzelmi jogaiért felel, így a szertartás és helyszín 

méltóságteljességét a kivitelezés során is megőrzi, amelyért teljes felelősséggel tartozik.  

Vállalkozó azideiglenes ravatalozás során valamennyi vonatkozó építésügyi, munkavédelmi, 

balesetvédelmi és egészségvédelmi előírást köteles betartani és alkalmazottaival, egyéb 

foglalkoztatottaival betartatni. Az ezen kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért, 

beleértve az esetleges balesetekhez kapcsolódó károkat és igényeket is, teljes felelősséggel 

tartozik. 

 

8. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez jogosult a szerződés tárgyának teljesítésére 

jogosítvánnyal rendelkező alvállalkozót igénybe venni, illetve a teljesítéshez szükséges 

mértékben bérleti, szolgáltatási szerződéseket kötni, amelyek teljesítéséért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna el, illetve a bérleményt maga biztosította volna. 

Megrendelő a Vállalkozó által bérbe vett bérleményért, annak rendeletetésszerű használatáért 

és a bérleti szerződés megszűnésekor a bérleti szerződésben meghatározottak szerinti 

visszaszolgáltatásért semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

 

9. Vállalkozóval szemben a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban harmadik személyek 

által érvényesített kötbérigények, kárigények illetve egyéb szerződésszegéshez kapcsolódó 

szankciók közvetlenül a Vállalkozót terhelik és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói 

díjba nem számolhatóak el.  

 

10. A jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. 

 

11. A szerződéskötésre a Megrendelő 419/2016. (IX.28.) KT határozata alapján kerül sor. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 

vonatkozó jogszabályok és építésügyi előírások rendelkezései az irányadóak. 

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és három 

számozott oldalon tizenkettő főbb pontból áll. 
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A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá.  

 

 

Fót, 2016. …….…      Fót, 2016. …….… 

 

 

 

 ………………………….. ……………………………… 

 Fót Város Önkormányzat   FÓTI Közszolgáltató  
 Megrendelő képviseletében Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Bartos Sándor polgármester Vállalkozó képviseletében  

  Sólyomvári Erika ügyvezető 
 
 

Ellenjegyzem:  

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 

 


