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Amely létrejött egyrészről Zánka Közsée Qnkprmánvzata (s251 Zánka, Fő u. 29;
adőszáma: 15427638-2-19 KSH sziímjele: 15427638-84II-327-Í9, képviseletében eljár: Filep
Miklós polgármester), mint megrendelő
másrészrő1
,'Naná Music Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Bt'' (Cg:' adószám: 19-06-509224.
képv: Kocsis Szilvia Anna) 825I. Zátka,Bűzavirágu. 17. szám aIatti székhelyű társaság,
mint vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.l Szerződő felek Zánka Község Önkormanyzata 2OI2. éwe vonatkozó programtervében
rögzítettekre figyelemmel szerződés kötnek Zánka település kulturális programjainak és helyi
rendezvényeinek megszervezésére és lebonyolítására, valamint a faluház-gazdai feladatok
el|átáséxa. A hivatkozott jogviszony tartalmát jelen okiratban teljes köníen az a|ábbiak szerint
hatfuozzákmeg:

2.l Megrendelő megbízzavállalkozőt, hogy
. a képviselő-testiilet áIta| elfogadott programterv szerinti, kulturális és helyi

programokat, eseményeket megszervezze, azok lebonyolítását teljes könien intézze,
lássa el aFalruhén folyamatos működtetése érdekében a fúuház-gazdai feladatokat és
tartson kapcsolatot a helyben működő társadalmi szervezetekkel, igényük szerint
segítse azok munkáját.

. a Csibak Bt-vel (Adószrám: 21388367-1-19) képviselő: Bakos Péter izletvezető kötött
és a képviselő-testület által jóváhagyott Faluhaz munkamegosztás a|apján, az otÍ
me ghatár ozott körben e l l ás sa a záIlkai F aluhén műkö dé s ével é s pro grams zervezé séve l
kapcsolatos teendőket

Fenti dokumentumok a szeruődés elválaszthatatlan mellékletét képezik.
Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok ellátásához megfelelő szakértelemmel és tapasrtalattal
rendelkezik.

3.l Jelen szerződés annak mindkét fel általi aláírásátől szétmítottan 2012. december 31.
napjáig, határozott időtanamra szól. Felek kijelentik, hogy fenntaftják a szándékukat a
jogviszony lejértát követően annak közös megegyezéssel történő meghosszabbítésa iránt.
Ennek érdekében váIlalkoző vá|Ialja, hogy 2012. október 30. napjáig előterjesáést tesz
megrendelő felé ajövő évretervezett, jelen szerződéskeretébe il1eszkedő tervezettprogramok
vonatkozásában. Tudomásul veszi, hogy az előterjesztés jóváhagyása és a szerzodés
meghosszabbítása vonatkozásábana döntés a képviselő-testület kompetenciája.

4.l Vállalkozót a jelen szerződésben rógzite.Ít feladatok ellátásáért havi 93.500,_ Ft díj
illeti, mely számlaellenében, minden hónap 10. napjáig átutalásos teljesítéssel esedékes.
A díj magában foglalja a 2.l pont szerinti tevékenység ellátásanak teljes ellenértékét,
vállalkozó je|en szetződésből eredő feladatok ellátásával cisszeftiggésben további díjazásra
semmilyen jogcímen nem jogosult.

5.l Amennyiben jelen szerződésben rögzített feladat ellátásőhoz harmadik személlyel
kültjn szerződést kell kötni, váIlalkoző köteles art megrendelőnek előzetes jőváhagyás végett
megküldeni. YáIlalkoző kötelezettséget kizárólag megrendelő előzetes jóvráhagyásával
vállalhat.
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Vá}lalkozó lrÓteles Íi pfogramsz*rvezés megvalosításiival iisszeíiiggii i<iarlírsolt kalkrúirlása
sotán az adott évi progranr-t*rvben elrlírt; és jór,áhagyot1 kiaelási eltlirányzatokat betartani" a
konkrét kiadás*kat megrencielővel jiváliag.vás vrígett előzetesen lcozÖlrri' lir:nelc elmaradása
esetén a kiad;is Íinanszírozása iránti igény elutasíthatÓ'
A progranrterrl szeLinti trrrtalék Í'elhasznírlása ilárrti igén-v a Cs'ibak Bt-vel ttjrtér:ő Irrizös
kéreienr alapj án terjesztlre1ő elő'
Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettsége a 2.l pontban részletezett feladatok
megvalósítása, mely során megrendelővel, a községben működő civil szervezetekkel
(klubokkal) együttműködni, kapcsolatot tartani köteles' Igény szerint segíti e szervezetek
munkáját. Vállalkozó jelen szeruődésből eredő kötelezettsége tovább á aFaluházgondnokiának
távo l 1 étéb e n az épíJlet m int intézmény nyitva tartás énak b i zto s ítás a.

6.l Megrendelő személyesen -jelen szerződés aláírása napján cégnyilvántartásba
bqegyzett tagok közreműködésével- köteles eljárni. Alvátlalkozó igénybevételéhez
megrendelő előzetes hozzájérulás szükséges. Amennyiben vállalkozó tagságában jelen
szetződés hatály alatt változás következik be, köteles azt megrendelőnek előzetesen
bejelenteni. Megrendelő fenntartj amagának a jogot' hogy utóbbi esetben a szeruődés azonnali
hatállyal felmondja tekintettel arra' hogy a szerződés megkötésére vállalkozó tagjainak
személyére is tekintettel került sor.

7.l Megrendelő a jelen szerződésből eredő feladatok elláúásához vállalkoző szánnára
biztositja a helyi Faluház, a tulajdonában lévő műszaki és egyéb eszkozök hasznáIatát,
beleértve az alkalmazásában álló munkavállalók együttműködését is.
Felek úgzítik megrendelő azon elvárását, mely szerint vállalkozó a feladatok ellátása során a
Csibak Bt-vel (Adószám: 21388367-1-19) képviselő: Bakos Péter úzletvezető (8237. Tihany,
Szőlő út 18.) együttműkcidni k<iteles. Ennek keretében köteles betartani a programtervben és
Fall:ház munkamegosztásban rögzített feladatokat és hatásköröket. Vállalkozó kötelezettséget
vállal atra) hogy tartózkodik minden olyan magatartástól- így különösen párhuzamos
rendezvények szewezésétől, az azokon való közreműködő részvételtől-, mely során a
hivatkozott okiratokban rogzített, másik felet terhelő programok megvalósítását
nehezítenélellehetetlenítené, az azokon való társadalmi részvételthátrányosan befolyásolná.
Felek vállalkoző fenti vállalásának megszegését kifejezetten súlyos szerződésszegésnek
minősítik, mely során vál|alkoző teljes felelősséggel tartozik a szerződésszegésből eredő,
megrendelőt ért vagyoni és nem vagyoni kárért.

8.l Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését bármikor ellenőrizheti, az elvégzett
feladatokról' eseményekrő 1 szóbel i vagy írásbeli táj ékoztatást kérhet.
Fentiek érdekében a kapcsolattarto személyeket felek részéről:

Megrendelő: Filep Miklós polgármester

Vállalkozó: Kocsis Szilvia Anna
Böhm Tamás

9.l Vállalkozó köteles írásban haladéktalanul felhívni a megrendelő figyelmét minden
olyan körülményre, melyet tevékenysége ellátása közben azzal ósszefiiggésben tapasztal és
mely a jelet szerződés szerinti feladatai megvalósítását jelentősen megnehezitilellehetetleníti.
A felhívás elmulasáásából megrendelőt ért kéffért felelősséggel tartozik. Vállalkozót
feladatvégzése során teljes felelősség terheli a hatósági előírások betartásáért valamint a
működtetett gépek és berendezések iszembíztonságáért. Yállalkoző kötelessége a
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munkavállalói/alvállalkozők áltaI hasmált műszaki és egyéb eszközök és berendezések
valamint a munkavédelmi eszközök rendeltetésszeruhasztálatrának folyamatos ellenőrzése.

l0.l Vállalkozó köteles az egyes feladatokat megrendelő utasításai szerint és érdekének
megfelelően teljesíteni. A megrendelő célszerűtlen vagy szakszeríítlen utasítása esetén köteles
őt erre figyelmeáetni.

n.l Az egyes feladatok ellátásárő| váIlalkoző a feladat jellegéből adódó időközönkét
írrísbeli jelentóst készit. A díj kifizetése az egyes jelentésekhez kapcsolódó teljesítési
igazolások alapjén kerül elszámolásra.

Vállalkozó a fentieken túl köteles a tevékenységéről és rábízott ügyek állásaról megrendelőt
kívánságára, szükség esetén enélkül is tqékoúatni, különösen ha más személy igénybevétele
vált sziikségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítasok módosítását teszik
indokolttá.

I2.l Felek kijelentik, hogy Magyarországon törvényesen bejegyzett szervezetek,
képviseletiikben önállóan eljáró személyek j elenszerződés megkötésére jogosultak.

13.l A szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat csak írásban érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztarsaság Polgári
Törvénykönyve rendelkezéseit tartJák iranyadónak.
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