
1

vÁrrarrozÁst szpnzŐoÉs

Amely létrejött egyrészről Zánka Közsée Önkormánvzata (8251 Zánka, Fő u. 29.;
adőszálma: 15427638-2-19 KSH számjele: 15427638-84II-327-19, képviseletében eljár: Filep
Miklós polgármester), mint megrendelő
másrészről
..CSIBAK'' Kereskedelmi és ldeeenforealmi Szolgáltató BeÍéti T4rsasáe (Cg:, adószám:
2l388367-1-19képv: Bakos Péter tizletvezető) 8237 Tihan1 Szőlő u. 18. szárn alatti
székhelyű társaság, mint vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Ll Szerződő felek 2010. évben vállalkozási szerződést kötöttek Zárkatelepülés kulturális
programjaínak és hagyomrínyteremtő rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása
tárgyában. Felek Zfutka Község Önkormrínyzata 2012. évre vonatkozó programtervében
rögzítettekre figyelemmel hivatkozott jogviszony tartalmát jeIen okiratban teljes könien az
alábbi ak szerint határ o zzák me g:

2.l Megrendelőmegpízzavállalkozót'hogy
r a képviselő-testület áItal elfogadott programterv szerinti, népi hagyományőrző és

művészeti programokat és eseményeket megszervezze, azok lebonyolítását teljes
köníen íntézze

o a Naná Music Bt-vel (Cg.: 19-06-509224) kötött éS a képviselő-testület által
jóvríhagyott Faluhráz munkamegosztás alapjan, az ott megbatérozott körben ellássa a
zánkai Faluház működésével és pro gramszervezésével kapcso lato s teendőket

F enti dokumentumo k a szer ző dé s e|v áIaszthatatl an mel l ékl etét kép ezik.
YáLIaIkoző kijelenti, hogy a feladatok el|átásához megfelelő szakértelemmel és tapaszta\atta|
rendelkezik.

3.l Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásátőI számítottan 2012. december 31.
napjáig, hatátozott időtartamra szól. Felek kijelentik, hogy fenntartJák a szrándékukat a
jogviszony lejarÍát követően annak közös megegyezéssel történő meghosszabbítása iránt.
Ennek érdekében váIlalkoző váIIaIja, hogy 2012. október 30. napjáig előterjesztést tesz
megrendelő felé ajövő éwetervezett, jelen szerződés keretébe illeszkedő tewezettprogramok
vonatkozasában. Tudomásul veszi, hogy az előterjesáés jóváhagyása és a szerződés
meghosszabbítása vonatkozásában a döntés a képviselő-testület kompetenciája.

4.l Vállalkozót a jelen szerzódésben rögzitett feladatok ellátásáélthavi 76.500,- Ft díj
illeti, mely szária ellenében, minden hónap 10. napjáig átutalásos teljesítéssel esedékes.
A díj magában foglalja a 2.l pont szerinti tevékenység ellátásrínak teljes ellenértékét,
vá|lalkoző jelen szeruődésből eredő feladatok ellátásával összefi'iggésben további díjazásra
semmilyen jogcímen nem jogosult.

5.l Amennyiben jelen szerzódésben rögzített feladat ellátásáltoz harmadik személlyel
ktilön szerzódést kell kötni, váIlalkoző köteles azt megtendelőnek előzetes jóvríhagyás végett
megküldeni. Vállalkozó kötelezettséget kizarőIag megrendelő előzetes jőváhagyésáva|
vállalhat.
VállalkozÓ köteles a pÍogranszervezés nregvalósításával összeÍiiggő kiadások kalkrrlálása
satáa az adott évi progÍam-tewben előír1 és jóváhagyott kiadási e|óírányzatokat betartani, a
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konkrét kiadásokat megrendelővel jóváhagyás r,égett előzetesen ktizölni. Ennek elmaradása
esetén a kiadás f,tnanszírozasa irrínti igén'v elutasíthatÓ.
A progranrterv' szeritrti tartalék t-elhasználása irárrti igér'ry a Narrá Music Bt-vel tor:ténő közÖs
kirelem alapjan terjesztlrető elő.
Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettsége a 2.l pontbat tészletezett feladatok
megvalósítása, mely során megrendelővel, a községben működő civil szervezetekkel
(klubokkal) együttműködni, kapcsolatot tartani köteles. Igény szerint segíti e szervezetek
munkáját.

6.l Megrendelő személyesen -jelen szeruődés aláítása napjan cégnyilvántartásba
bejegyzett tagok közreműködésével- köteles eljárni. Alvállalkozó igénybevételéhez
megrendelő előzetes hozzájáruIás szükséges. Amennyiben vállalkozó tagságában jelen
szerzódés hatály alatt váItozás következik be, köteles azt megrendelőnek előzetesen
bejelenteni. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy utóbbi esetben a szerződés azonnali
hatállyal felmondja tekintettel arra, hogy a szerzodés megkötésére vállalkozó tagjainak
személyére is tekintettel került sor.

7.l Megrendelő a jelen szerződésből eredő feladatok ellátásához vállalkozó száméra
biztosítja a helyi Faluhé.z, a tulajdonában lévő műszaki és egyéb eszközök használatát,
beleértve az alkalmazásában álló munkavállalók együttmúködését is.
Felek rögzítik megrendelő azon elvárását, mely szerint váIlaIkoző a feladatok ellátása során a
Naná Music Bt-vel (Cg.: 19-06-509224) együttműködni köteles. Ennek keretében koteles
betartani a programtervben és Faluhaz munkamegosztásban rcgzíÍett feladatokat és
hatásköröket. Vállalkozó kötelezettséget vállal arta) hogy tartózkodik minden olyan
magatartástól- így különösen pitrhuzamos rendezvények szervezésétóI, az azokon valő
közreműködő részvételtől-, mely során a hivatkozott okiratokbanrögzített' másik felet terheló
programok megvalósításátnehezítené/ellehetetlenítené, az azokon való társadalmi részvételt
hátriányosan befolyásolná.
Felek vállalkoző fenti vállalásanak megszegését kifejezetten súlyos szerződésszegésnek
minősítik, mely során vállalkozó teljes felelősséggel tartozlk a szerződésszegésből eredő,
megrendelőt ért vagyoni és nem vagyoni karéÍt.

8.l Megrendelő a Yállalkoző munkavégzését bármikor ellenőrizheti, az elvégzett
feladatokról, eseményekről szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást kérhet.
Fentiek érdekében a kapcsolattartő személyeket felek részéről:

Megrendelő: Filep Miklós polgármester

Vállalkozó: CsizmazíaKenéz
Bartus Sándor

9.l Vállalkozó köteles írásban haladéktalanul felhívni a megrendelő figyelmét minden
olyan köriilményre' melyet tevékenysége ellátása közben azzal osszefiiggésben tapasztal és
mely a jelen szerződés szerinti feladatai megvalósítását jelentősen megnehezíti/ellehetetleníti.
A felhívrís elmulasztasából megrendelőt ért karrért felelősséggel tartozik. Vállalkozót
feladatltégzése során teljes felelősség terheli a hatósági előírások betariásáért valamint a
működtetett gépek és berendezések izembiúonságáért. Vállalkozó kötelessége a
munkavállalói/alvállalkozők által haszták miíszaki és egyéb eszközö,k és berendezések
valamint a munkavédelmi eszközök rendeltetésszeruhaszná|atának folyamatos ellenőrzése.
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Í0.l YáIIalkozó koteles az egyes feladatokat megrendelő utasításai szerint és érdekének
megfelelően teljesíteni. A megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén köteles
őt erre figyelmeáetni.

II.l Az egyes feladatok e|Iátásárol váIlalkoző a feladat jellegéből adódó időközönkét
írásbeli jelentést készít. A díj kifizetése az egyes jelentésekhez kapcsolódó teljesítési
igazolások alapjtn kerül elszámolásra.

Yállalkoző a fentieken túl köteles a tevékenységéről és rábízott ügyek áIlásaról megrendelőt
kívanságára, szi'ikség esetén enélkül ís tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele
vált sztikségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik
indokolttá.

I2.l Felek kijelentik, hogy Magyarországon törvényesen bejegyzett szervezetek,
képviseletükben önállóan eljárő személyek j elen szerződés ,rnegkötésére jogosultak.

13.l A szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat.csak írásban érvényes.
Jelen szerződés aIáításával a Felek között minden korábbi, a szerződéssel ellentétes írásbeli és
s zób e l i me gál l ap odás, nyi l atko zat hatály át ve sái.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Magyar Köáarsaság Polgári
Törvénykönyve rendelkezéseit taÍtj ak irányadónak.

Zánka,2012.
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/ Bakos Péter
Csibak Bt képviselője

vállalkozó
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