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VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

amely egyrészről a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (cím: 2040 Budaörs, Szabadság út
26.; adószám: 15440990-2-13, számlaszám: 11742173-15440990, képv.: Simon Erika
intézményvezető) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről GEM PR Bt (székhely: 1118 Bp., Schweidel u. 23.; adószám: 28584117-1-43;
cégjegyzékszám: 01-06-414360/4; számlaszám: 11711041-20751636 OTP Bank; képviselő:
Szórádi Erika) mint Vállalkozó (továbbiakban"Vállalkozó")

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel jött létre.

1.) A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy 2021. január 4. és 2021. december

31. között biztosítja a Könyvklub megtartását havonta egy alkalommal.

Helyszín: Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház, 2040. Budaörs, Szabadság u. 26.

2.) Vállalkozói díj

Szerződő Felek megállapodnak, hogy szerződésszerű teljesítés esetén Vállalkozót
alkalmanként 25.000 Ft (áfamentes), azaz huszonötezer forint (áfamentes) vállalkozói díj
illeti meg.

Vállalkozó a szerződés teljesítését követően Megrendelő teljesítés igazolása alapján
jogosult számlát kiállítani, melyet a Megrendelő az átvételt követő 15 napos fizetési
határidővel, átutalás formájában fizet ki Vállalkozó fejlécben rögzített számlaszámára.
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Megrendelő ~észéről teljesítésigazolásra jogosult: Simon Erika
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Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogya
vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek
minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az
átláthatósági feltétel eknek való megfelelősége meg szűnik, arról Megrendelőt
haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az
átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság
feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, Megrendelő jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől
eláll.

Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. július 5. napján
nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó
nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.



3.) Minőségi előírások

Vállalkozó az 1.) pontban rögzített tevékenységet a teljesítés időpontjában érvényben
lévő törvények, vonatkozó rendeletek, és ágazati szakmai előírások szerint köteles
teljesíteni, a tőle szakmailag elvárható szinten.

4.) A Vállalkozó köteles vezetni a munkanaplót minden egyes foglalkozásról, melyet a
Megrendelő kérésére bármikor köteles bemutatni.

5.) Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes dönthet arról, hogy a
vírushelyzetre való tekintettel szünetelteti a foglalkozásokat.

6.) A nyári időszakban megtartható foglalkozásokról is az intézményvezető és a
helyettese dönt.

7.) Vitás kérdések rendezése

Szerződő Felek a közöttük esetlegesen kialakuló vitás kérdéseket elsősorban
egyeztetéssel kötelesek rendezni, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az
egyeztetés eredménytelensége esetére Szerződő Felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

Az itt nem részletezett kérdésekben a Ptk. szabálya az irányadók.

Szerződő Felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint
akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben-megegyezőt, aláírásra-jogosult képviselőjük
útján, jóváhagyólag aláírták.

8.) Jelen szerződés kizárólag az ajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes.
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