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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a
Neve:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Címe:
2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ugyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe:
1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma:
15325763-2-11
Képviselője:
Füri András igazgató
Ügyintéző:
Koncz Péter (konczp@dinpi.hu, ±36-20/4850-800)
(a továbbiakban: Megrendelő)

.

másrészről a
Neve: Budapesti Kő-Kaviesbányászati Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhely és postacím: 1163 Budapest, Bábos utca 15.
Cégjegyzékszám: 0109265398
Adószám: 10856998242
Képviseli: Kurucsai Attila ügyvezető
Bankszámlaszám: OTP 11716008-20114727-00000000
E-mail: kurucsaiattila~yahoo.com
Tel: ±36-30/910-8818
(a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt Felek, vagy Szerződő Felek között, az
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
.

.

1.) Előzmények
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő árajánlatot kért a Vállalkozótól a Sas-hegyi Parkerdei
fejlesztésekkel kapcsolatos geodéziai felmérések elvégzésére a „Természetvédelmi kezelési
eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai
sokféleségének növelésére” című, LlFE4OakForests, LIFE] 6-NA T/IT/000245 azonosítószámú
projekt keretében. Vállalkozó 265/4/2019 iktatószámú árajánlata alapján a Felek jelen
vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötötték.
2.) A Vállalkozó feladatai
2.1. Vállalkozó jelen szerződés alapján köteles a LIFE1 6-NAT/IT/000245 azonosítószámú,
„Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és
szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című projekt keretében az árajánlatban jelzett,
alábbi 2.1-2.3 pontban részletezett munkákat elvégezni. A Vállalkozó feladata a terepre való
kijutás, terepi geodéziai felmérés és az ennek alapján elkészített dokumentáció átadása a
Megrendelő számára.
2.2. A Vállalkozó feladatainak részletezése:
a) Vállalkozó geodéziai felmérést köteles végezni az alábbiak tekintetében:
a bejelölt utak tekintetében 5, illetve 2,5 m szélességben (1. számú melléklet),
a tisztáson található játéktér, a kőhányás dombja, valamint a tervezési terület Ny-i szélére
tervezett sportcélú terület tekintetében (1. számú melléklet).
.

-

-
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b) Vállalkozó köteles továbbá:
a kőhányás dombja körvonalának geodéziai felmérésére, illetve a tetején elhelyezkedő
laposabb kőszórásos terület geodéziai felmérésére (1. számú melléklet),
a kőhányáson kisraffozott terület tengelyében egy hossz szelvény készítésére,
a kőhányás két hosszanti oldala mentén 2 új nyomvonal kerül majd kialakításra, melynek
pontos nyomvonala a felmért domb körvonala határoz majd meg. Az Új utak a kőhányás
dombjának BNy-i határától számított 2,5 m-es, míg a DK-i határától 5 m-es sávban értendők,
feladat ennek geodéziai felmérésére,
a kerítés D-i oldalát követő nyomvonal a kerítéstől számított 5 m a felmérendő terület.
az utakra 10 m-enként keresztszelvény, továbbá a nyomvonalak hossz szelvény
szerkesztésére.
2 nap alatt elvégezni a Megrendelő által meghatározott növényzeti foltok () geodéziai
mérését, lehatárolását.
-

-

-

-

-

A feladatok elvégzésének helyszíne (érintettterület): Budapest, XI. kerület Sas-hegy, hegylábi
terület (263 8/2 hrsz)

1 .számú melléklet :geodéziai felméréssel érintett terület
2.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel a tájépítészeti muúkák elvégzése tekintetében
szerződéses jogviszonyban álló váflalkozóval, illetve annak kapcsolattartójával a részletekről
egyeztetni, kapcsolatot tartani.

A táj építész elérhetőségci:
2
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Szent István Egyetem
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tájépítészeti és Településtervezési Kar

2.4. A Vállalkozó a 2.1. és 2.2. pontok szerinti feladatok elvégzésének eredményeit AutoCad
dwg és dxf formátumban digitális formában köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő kapcsolattartójával a felmérés részleteiről (időzítés, adatok
átadása) egyeztetni Koncz, Péter, proj ektvezetővel (konczp@dinpi.hu, ±36-20/4850-800).
3.) A vállalkozói teljesítés határideje
A szerződés szerinti geodéziai felmérések és egyéb feladatok eredményeinek (dokumentáció)

Megrendelő részére történő átadásának határideje 2019. április 30.
A teljesítési határidőre a Vállalkozó köteles a jelen szerződésben rögzített feladatait teljes
körűen elvégezni és a dokumentációt ajelen szerződésben rögzített formátumban a Megrendelő
ügyfélfogadási irodájának címén (1121 Budapest, Költő u. 21.) Megrendelő részére átadni.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.
Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (p1. akadályoztatás) időveszteség a befejezési
határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja.
4.) A Megrendelő feladatai a vállalkozói teljesítéssel összefüggésben:

A Megrendelő a dokumentáció átvétele után 15 napon belül minőségi teljesítést ellenőriz.
Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az átadásra került anyagok nem
felelnek meg a jelen szerződésben támasztott követelményeknek, a Megrendelő megtagadja a
teljesítésigazolás kiadását, ennek hiányában nem kerülhet sor a számla kiállítása sém. A
Megrendelő részéről szaki’nai teljesítés igazolására Koncz Péter, projektvezető jogosult.
5.) A vállalkozói díj
Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért mindösszesen nettó
720 000,-Ft ± 194 400,-Ft ÁFA, azaz bruttó 914 400,-Ft aza kilencszáztízermégyezer-négyszáz
forint összegű vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj kiegyenlítése egy összegben, a dokumentáció leadását, valamint a Megrendelő
által kiállított teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján, annak Megrendelő által
történő kézhezvételét követő 30 napon belül, Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással
történik.
Vállalkozó egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyi~ijtására jogosult. A Számla kötelező
melléklete az aláírt teljesítési igazolás.
A Számlát az alábbi névre kell kiáHítani: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2509 Esztergom,
Strázsa-hegy, adószám: 15325763- 2-11. A Számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítót: LIFE16NAT/IT/000245. A Számlát a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére kell címezni
feltüntetve a borítékon Koncz Péter SK nevét és a 1121 Budapest, Költő u. 21. szám alatti
levelezési címre kell küldeni, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell átadni (1121 Budapest,

—

—
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Költő u. 21.).

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a vállalkozói dijon felül további díjazásra,
költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.
A szerződés összegét meghaladó költségkihatást eredményező, a szerződés tartalmának
megváltoztatását érintő, a véghatáridőt módosító megállapodás csak írásban, a Szerződő Felek
közös megegyezését tartalmazó szerződésmódosítással jöhet létre.
A Megrendelő fizetési kötelezettségének esetleges késedelme esetén a késedelem napjától a
kifizetés napjáig számított késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerinti mértékben.
6.) Záró rendelkezések
1. A Vállalkozó minden olyan körülményt, amely a szerződés szerinti teljesítést befolyásolja,
köteles a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni.
2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatandó eredmény mások szellemi
alkotáshoz fűződő jogait nem sérti, és harmadik személynek olyan egyéb joga sincs, amely az
általa nyújtott szolgáltatás felhasználását megakadályozza, vagy korlátozza, illetőleg a
Megrendelővel szemben használati díj vagy kártérítés követelésére alapot ad.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jelen szerződés alapján általa szolgáltatott
szellemi alkotással kapcsolatos szerzői jogról szóló törvény szerinti vagyoni jogait
Megrendelőre ruházza és a Megrendelő az átadott dokumentációt a továbbiakban szabadon
felhasználhatja és azokkal sajátjaként jogosult rendelkezni. Szerződő Felek kifejezetten
rögzítik, hogy ajelen szerződésben kikötött vállalkozói díj összege magában foglalja a szellemi
alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok ellenértékét is. A fentiek alapján a Megrendelő jogosult
különösen a szellemi alkotások nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek történő
átadására, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére,
publikálására, ‘ közzétételére
(terjesztésére),
reprodukálására,
sokszorosítására
(többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő
másolást is), és mindezen jogok továbbengedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával
együtt.
4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jelen szerződés alapján általa szolgáltatott
szellemi alkotással kapcsolatos szerzői jogról szóló törvény szerinti vagyoni jogait
Megrendelőre ruházza és a Megrendelő az átadott dokumentációt a továbbiakban szabadon
felhasználhatja és azokkal sajátjaként jogosult rendelkezni. Szerződő Felek kifejezetten
rögzítik, hogy ajelen szerződésben kikötött vállalkozói díj összege magában foglalja a szellemi
alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok ellenértékét is. A fentiek alapján a Megrendelő jogosult
különösen a széllemi alkotások nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek történő
átadására, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére,
publikálására,
közzétételére
(terjesztésére),
reprodukálására,
sokszorosítására
(többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő
másolást is), és mindezen jogok tovább engedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával
együtt.
.
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5. A Szerződő, Felek tudpmásul veszik, hogy a szerződést az Állami Számvevőszék és a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.
6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás
kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik, s a vitás kérdésekben megegyezésre
törekednek. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek hatáskörtől
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
—

—

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen
szerződésben megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény,
vagy tértivevény külön szolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon
kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból
visszaérkeznek.
8. Vállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes
adatai Megrendelő általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek
és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 1.
pontban említett pályázathoz kapcsolódó támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó
adminisztratív kötelezettségek teljesítése (a pályázat érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás,
továbbá a pályázattal kapcsolatos dokumentumok támogatáskezelő szerv felé történő
benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.
9. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az éurópai uniós pénzek felhasználását ellenőrző
szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is
köteles.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
11. Jelen szerződés három, egymással mindenben egyező eredeti példányban készül, amelyből
két példány a Megrendelőt, egy példány pedig a Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, ás azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2019. április 3.

Forrás: 1557 Szervezeti egység: 170 Feladat: 220

265/5/2019
Budapesti Kő-kavicsbányászati
Tervező, Sz gáltató Kft. 1.
1163 ~

Megrendelő
Duna-Ipoly Nemzeti Park
képviseletében:
Fürj András
igazgató
‚

..

.

.

Vállalkozó
Budapesti Kő-Kavicsbányászati
Tervező és Szolgáltató Kf~
képviseletében:
Kurucsai Attila ügyv.

‘

Penzugyi ellenjegyzes~
Talló Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2019. április 3.

A Szerződés három példányban készült, amelyből egy a Vállalkozóé és kettő a Megrendelőé
(GO, PKO)

~2 ~(2 2~?7;~S1~i
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50, ~ (1) bekezdés c) és
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) 1. pontjának való
megfelelésről
II. Az I. pout alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott,Kurucsai Attila László..(név),mint a(z) Budapesti Kő-Kavics
Kft.(cégnév) 1 0856998242(adószám) ügyvezetője(tisztség, beosztás megnevezése)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50. ~ (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belf~ildi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában! az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban! a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában! olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [a megfelelő szöveg aláhúzandó], és ez az ország
‚
es
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a
2. B)-C) pontban nyilatkozom.

2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. ~ r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek)a tényleges tulajdonosa(i):
A) Tényleges tulajdonos(ok)

Neve: Kurucsai Attila László
Születési neve:: Kurucsai Attila László
Születési helye és ideje: Budapest, 1955.10.05.
Anyja születési neve: Trungel-Nagy Piroska
Tulajdoni hányad:97!100
Befolyás!szavazati jog mértéke:97/1 00

(~

z

Neve: Kurucsai Attila Lászlóné

.

Születési neve:Bősze Éva
Születési helye és ideje:Miskolc, 1955.09.07
Anyja születési neve:Hadobás Irén
Tulajdoni hányad:3/1 00
Befolyás/szavazati jog mértéke:3/l 00

B) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több mint 25%-os részesedéssel,
befolyással vagy szavazati Joggal rendelkező’ Jogi személyrőJ~ vagy Jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetró7:
Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyis&Eel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
Név (cégnév)
Tulajdoni hányad~
Befolyás/szavazati jog mértéke
Adóilletősége (állam)
Név (cégnév)
Tulajdoni hányad
Befolyás/szavazati jog mértéke
Adóilletősége (állam)~
Név (cégnév)~
Tulajdoni hányad~
Befolyás/szavazati jog mértéke
Adóilletősége (állam)~

C) Á B) pontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. ~ bc) ponijában
megjelölt adatai:
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet~
Tényleges tulajdonos neve
Születési neveS
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve
Tulajdoni hányad
Befolyás/szavazati jog rnértéke~

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt sze~ezet•.
Tényleges tulajdonos neve’
Születési neve’
Születési helye és ideje’
Anyja születési neve’
Tulajdoni hányacf
Befolyás/szavazati jog mértéke’
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet’
Tényleges tulajdonos neve
Születési neve’
Születési helye és ideje’
Anyja születési neve
Tulajdoni hányad
Befolyás/szavazati jog mértéke’

3.

-

Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet küiföldi jogállásának megítéléséhez szükséges
adatokról [a megfelelő szöveg aláhúzandó]:
A képviselt szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a
továbbiakban együtt: külföldi társaság); és
Az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység,
cím, postacím):

-

a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel
rendelkező személy) van; vagy

a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve:
A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama’
-

-

-

a külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak; vagy
a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és
adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a
10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társaság társasági
adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív [a megfelelő szöveg aláhúzandó];
az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó
szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai Unió

tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel Magyarországnak
hatályos egyezménye áll fenn a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a
szervezet gazdasági tevékenységet Végez.
A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megneVezése~
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
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