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Páty Község Önkorrnányzat (szćkhcll: 2071 Patl,,I{ossr-rtlr tltca B3.' aĺlĺiszátna: 1513()208-2_13,
kópr.iscli: Székely Lászlo 1lolgáľlrlcstcľ), rrrirrt NIcgľcrrclcló (a tor'ábbiakball: Mcgrenĺlclő)

., 1 lłl ľ Ą,

c
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Elcktro-Barbalics Kft (szćkhclr'c: 2O-73'I-ök, Széclreĺlvitrtca 49.; aclószárlr: 1lĺj()35l5-2-13;
cógjcgyzékszárna: 13_09-0B1óti5; kć1lviscli: Baľbalics Isn'árr), rnillt Vállalkc'lző (a tor'ábbiakbarl:

Yállalkozĺĺ) között

jöľt lćtrc a ĺnai tra1loĺl az alábbi fcltćtclck szcľilrt:

A szctződ'és tárgya ćs tclicsítésénekmódia
1.1,. Megľerrdelő megbízza a \/állalkozót, lrog1' a lelerr szcľződésben rögzített fcltételekkel a
tulajdorrát képező 2071 Páq', ----_-_
szám alatti Szćchcrryi téľetrr'ógczze e| az
clcktľomos hálőzat bővítési (3x40 A-re) és elektromos szekľény kiépítésimunkákat. Ä
Vállalkozó által clvégzelrĺlő murrkák tételes kiĺnutatását a iclelr sze rződés 1. szánrťr
ĺnellékletekérrtkezelt, a Vállalkozó által adott és Megrendelő által elfogaĺlott 2017. ápľilis 7-én
kelt,4 külöĺr részből álló áraiárrlat taftalmazza.
Y állalkozó

fe ladatai kü löncis en:
- elektĺotnos hálózat bőr'ítése (3x40 Á_re)

elektĺomos szekľérrykiépítés
áramvételi hely kialakítása
- oszIopon lévő elekttomos szekĺ'ényfelújítása,szabványosítása
_

_

1.2- Á

Vállalkozó a munkát saiát költségén végzi el. I(öteles a munkavégzćst űgy tnegszetveztri,
lrogy biztosítsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

1'3

Vállalkozó a kivitelezés lrelyszíneit előzetesen megismeľte, és azok ismeretébeĺr tette az
szárnu mellékletként kezelt áraján|atát.

2.

A teliesítésihatáľidő

z.1. Ä jelen

szeľződésben rögzített munkálatok elkészítésének
hatáľideie 2077

2.2. Szetződő

z.3.

1.

.

felek úgy állapodtak meg, hogy a Vállalkozó előteljesítésľe iogosult.

szeĺződés l. pontjában rőgzitett munkálatok elkészültéről írásban
a Megrerrdelőt, majd ezt követőel a szeÍződő felek közösen átadás_áwételi
eljárást folytatnak l., arnelyről átadás-árvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Megtendelő
klzfuől'ag a mandéktalanul és I. osztályú minőségben elvégzett munkát köteles áwenni.
Szerződő felek az átadás-áwételi eljárás eredményességéttekintik a Vállalkozó szeľződésszerű

Vállalkozó

tájékoztatja

a jelen

teljesítésnek.

3.

Yál|a|kozői díi és annak megfrzetése

3.1. Szerződő felek

úgy állapodtak meg, hogy

aYál]akoző szerződésszeľű teljesítésesetén, a jelen
.

btuttó 1.057.275 Ft vállalkozási díjľajogosult.
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3.2. ,\ r'állalkozási

<1íi e \'állalkĺlzĺiiclcll szcľzőc]ć'sbcrl fb{:lalt ki!tcllczcttsćgci tcljcsítć'sć:ĺlcktcljcs
kŕiltségćt,r'elatl'lc:trtr\'i alrt'ag ćs rrlullkl<líjlĺöltsćcct, ćs a r'állalk<>zás tcljcsítósćr'cl l<a1lcs<llatllarl
fclrllcrült cgvcb kclltsćgcr Í-cclczi.

3.:j. \rállalkozó

c1ry

vćgszámIa llcrlt'úiĺásáľaiogclsLrlt az aláblliak szcľirlt:

\lállalkozó cgy vćgszárnla bcll1,újtásáľa jogostllt azt kôr-ctő 5 tlrlttrkatrzr1lolr bclĹil, |r<>gl, a
szcľzó<lcsszeľű tcljcsítésta fclck
átac]ás-án'ótcli ie,g),zőköny.'bc,rl ľ<igzítcttćI<.
'\
^z t<jrtérlő rrrcgéľkczésćt
\'állalkozćl szánllájírlrak I\Ícgľcrldelőhöz
k<jr'ctő 15 ĺ-lrutlkatra1lĺlll
bclĹrl a N{cgľcrl<leló a válla]k<lzói clíj tclics összcgćt átutalással tcl|csíti a \'állalkoz<i
\'czctett
számú bankszárnlájáľa.

4.

A fclek iogai és kötelességei

4.1. Vállalkozó

kcjtelcs a trrurrkát úg1' ĺrregszewezni, hogv az a jclcrr szeľződés 2.1 pontjábarl
ľögzített hatáľidóľe elkésziil|ön.

4.2. Megľendelő

a tnunkát a Vállalkozó sztikségtelen zavatása nélkůlbármikor ellenőľizheti. Felek
ľögzítik, lrogy \/állalkozó trctrr tnetrtesül a felelősség alól, ha N'ĺegľerrclclő az ellenőľzést

elmulasztott^ v^gy nenr megfelelőerr r,égezte el.

5.

A szetződés megszűnése; felmondása és etállás

5.1. Á Vállalkozőnak felĺóható nern szerződésszerű, vagy nem teljesítésesetén Megrendelő a
szerződést egyoldalú nylatkozatával a jövőľe nézve megszüntetheti' Á Megĺerrdelő a
fentieken tul' a szetződéstől báľmikor _ indokolás nélkůl- elállhat, köteles azoĺbaĺa
Vállalkozó kárát megtéríteni. Äbban az esetben ha szerződés megszüntetésére \.ag-v
felbontására a Vállalkozónak felĺóható okból keriil sor, a Megrendeló jogosult az ebból eredő
káľtéľítési
igérryétérwénvesíterria Vállalkozóval szeĺnben.

5.2. A szerződő felek a szerződést közös

megegyezéssel, ír'ásban báľmikor megsziintethetik.
Ebben az esetbeĺr a felek kötelesek egymással elszámolni.

5.3. A Vállalkozó köteles a Megĺerrdelőt rninden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a válla|kozás eredményességétr'agy kellő időľe való elvégzésétr'eszélyezteri vagy
gáto|ja.

6.

Egyéb tendelkezések

6.1. Szenődő felek kötelezettséget vállalrrak
elsősoľban békésúton, kölcscinösen

hogy esetlegesen felmeri'ilő jogvitáikat
^tt^,
egy'iittműködve próbálják meg ľendezni.

6.2. Szerződő felek arra az esetrc' ha vitájukat a jelen szerződés ó.1 pontjában tőgzitett módon

nem tudják rendezni, űgy a pettáľgy értékétőlfüggően a Budai I(özponti l(eľületi Bíróság
kizárólagos illetékességétkötik ki.

Ó.J. 5zerzodo ŕelek a
Törvénykönyv

s

1elen szetzcidésben ĺrem szabáIyozott kétdések tekĺrtetében a Polgárt
zóló ľendelkezés eit tekintik kány adőnak.
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Célja:

kiemelkedően jó tanulmányi eredményt nyujtó diákok szamáĺa biztosítani a kedvezobb feltételeket további
tanulmányaikhoz, valamint a kiváló sportoló vagy valanrely művészeti ágban kiemelkedő teljesĺtményt nyújtó
d iákok tehetségének k ibon tako zásához szükséges ko ni lm ények megteremtése.

A

A támogatás foľmája:
l00 000 Ft osszegtĺ támogaťás, hozzÄjárulás (zenei, sport, művészeti tevékenységkiadásaihoz,pl. sportköri dĺj,

művészeti oktaĺĺstandíja, hangszervásárlás, sportfelszerelés vásárlása, nevezési díj stb.)

Apályázők köľc:
Kizárőlag a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4. évfolyamos és felső

tagozatos diákja (szülője vagy gondviselője), aki a pályźnat feltételeinek megfelel.
Az ösztöndíjat 4' évfolyam tr. félévétől8. évfolyam I. felévéigigényelheti a tanuló.

A páiyázat benyújtásának módja:
A pályäzatot az iskola igazgatőjához kell benyújtani egy kérvénykeretében, a következ<ĺ mellékletekkel:

- ptilyázati adatlap

izonyitványmáso lato k
- sport- és művészeti osztöndíj esetén oklevélmásolatok
A kérelem benyújtásának hatarideje: május 20.
A kérelem alapjául szolgáló bizonyíwány mindig a kérelmet megelőzł5 aktív tanulmányi felév (bizonyítvány)
eredménye.
-

b

A' páiyázat feltétele tanulmányi öszttindíj esetén:
A kérelem benyrijtasát megelőző tanulmányi felévben a tanuló min. 4,8-as tanulmányi eľedménye.

Apáiyánat feltétele spoľt és művészeti öszttindíj esetén:

- rangos megyei vagy orszźlgos dobogós versenyeredmény igazo|ása(pl. oklevél)

A p áiy ázat elb íI'álása :
Az osztöndijataz onkormányzat képviselő-testülete szavazzameg abban az

- a nevelőtestület ĺámogatja apályźtzatot
- a pálryäző megfelel a fenti feltételeknek
-

esetben, ha

a pá|yázattarta|mazza a szükséges mellékleteket.

Apáiyáuat elnyeľéséhezkizáľó ok:

- ha a tanuló olyan fegyelmi vétségetkovet el, amellyel súlyosan megsérti az iskola házirendjét
dontés)
- ha a tanulónak igazolatlan órája van.

Apályźvat nyerteseinek névsorát az iskola honlapján tesszük közzé.

(tantestrileti

Iłegiszlruciós szam:

P
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A
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ázati adatlap

ta nul m

ányi ösztiindíj hoz

pályáruől'a vonatkozó általános adatok

1.A pályázó személyes adatai
Vezetéknév:Keresztnév: Születési idő:
Születési hely: Anyja neve:
Allampolgárság:

(Apályáző szülőjének)
Adóazonositő szám: TAJ szám:
BankszámlaszÁm:
Telefon:
E-mail cím:

II.

A^

pńlyá.ző tanulmányaiľa vonatkozó adatok:

1.Az oktatási intézményadatai:

Az intézményneve: Az intézménycíme:
o

ĺs zá

g: Iĺ źĺnyitoszám:

Megye:
Helység:
Utca,hźizszám

III.

Apáiyáruati iisszeg felhasználása

IV. Nyilatkozat

|.

A

pälyćlzatbeadźsával btintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam kozolt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása az osztondíj programból történő
kizárást ererlményezi
2

Ż. Alaírásommal

hozzÁjárulok, hogy

a

pályázati eljárásban résztvevők,

anyagomat teljes egészébenmegismerhessék.

a bíráló testület tagjai pályázati

Dátum:

Apályáző gondviselője

