
A 11/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat melléklete 
 TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városháza 
tér 3., Adószám:15395364-2-13, statisztikai számjel:15395364-8411-321-13, PIR törzsszám: 
395368), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Városi Szolgáltató 
Zrt. (2000 Szentendre Szabadkai u. 9. adószáma: 1082262-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-
040159,), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek (a 
továbbiakban Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Felek közös akarattal a közöttük 2010. március 15. napján hatályba lépett 2015. március 15-ig 
érvényes vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A szerződés 1. számú mellékletének III. rész 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Abban az esetben, ha a leesett hó mennyisége miatt szükségessé válik a deponált hó 
elszállítása, azt szolgáltató külön megrendelés esetén, az átalánydíj terhére az alábbi 
területekről köteles elszállítani a kijelölt lerakó helyre: Dumtsa J. u.; Bogdányi u. Főtér és a 
Lázárcár tér közötti szakasza; Főtér."Az elszállított havat a Dunakorzó-i patakhídnál, a 
Bükkös-patak D-i partján, a rézsün köteles a Közszolgáltató elhelyezni."  E feladat elvégzésének legkorábbi időpontja a IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak 
hómentesítési időszaka. A HÉV aluljáró lépcsőinek hó eltakarítása 2 x 1,5 m szélességben 
történik. A két közlekedési sáv a lépcső két oldalán kerül kialakításra, a hó mennyiség 
középre történő deponálásával. Az elkülönített rámpás lejáró teljes szélességben kerül hó 
mentesítésre. 
 

2. A szerződés 1. számú mellékletének III. rész 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
A Vállalkozó a 2. számú mellékletben felsorolt helyekre műanyagtárolókban, illetve zsákban 
síkosság mentesítő szóróanyagot helyez ki, melyet a lakosság szükség szerint szabadon 
használhat fel. A kiszállítás ideje: tárgyév november 15-ig; a folyamatos pótlásról Vállalkozó 
gondoskodik, a Megrendelő igénye szerint. A fel nem használt szóróanyagot Vállalkozó 
legkésőbb tárgyév április 15-ig elszállítja. 

 
3. A szerződés 1. sz. mellékletnek az 1.2. sz. melléklete, a „Kézi szóróanyag 

kihelyezésének helyszíne” az alábbiak szerint módosul: 
 
Műanyag szóróanyag-tárolókban: 

 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 
Görög utca Futó utca 
Bükkös part piaci fahíd baloldal jobb oldal 
Bükkös part  egészségház jobb oldal 
Kossuth L. utca Paprikabíró utca 
HÉV aluljáró mindkét oldal 
Kanonok utca  Bajcsy Zsilinszky utca 
Móricz Gimnázium  
Polgármesteri Hivatal udvar 
Városház tér Rákóczi utca 
Pásztor utca Szentlászlói út 
Széchenyi tér sorházak és virágbolt elé 
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Művész tér Bornemissza utca 
Fehérvíz utca Radnóti Miklós utca 
 
 
Műanyag szóróanyag-tárolóban, vagy bélelt zsákban: 
1. Belváros 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 

Bogdányi utcai lépcsők  
 
2. Püspökmajori lakótelep 
 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 
Szegedi utca eleje, vége  
Lakótelepi lépcsők  
Festő utca  
Bánáti utca Boromissza utca 
Művész tér sétaút felsőrész 
Kálvária tér  
 
3. Izbég 
 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 
Puskin utca  
Fürj utca lent és fent  
Jobbágy utca Frangepán utca 
Mária utca fent és lent  
 
4. Pismány 
 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 
Búzavirág utca fent, lent 
Fogoly utca Egres utca 
Fogoly utca Vörösgyűrű utca 
Vörösgyűrű utca Páfrány utca 
 Erdész utca (2 helyre kihelyezve) 
Szajkó utca fent 
Pálma utca fent és lent 
Inda utca 2 vége: Pismány u., Napos sétány 
Kilátó utca 2 vége: Pismány u., Napos sétány 
Pismány utca Tyúkosdűlő utca 
Balázs Árpád utca lent és fent 
Balázs Árpád utca Körte utcánál 
Kökény utca Boróka utca 
Cseresznyés utca Kökény utca 
 Fenyő utca 
 Rügy utca 
 Rekettye utca 

Dunakanyar krt. Bölcsöde köz 
Vörösmarty utca Céh utca 
Templomdomb Lépcső utca 
Alkotmány utca Templomdomb sarok 
Zrínyi utca  
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 Levél köz 
 Szamóca utca 
 Naspolya utca 
 Pillangó utca 
 Őzláb utca 
 Csiperke utca 
 Gomba utca 
 Hód utca 
 Domboldal köz 
 Ürge utca 
 Jeges utca 
 Róka utca 
 Ösvény utca 
 Vándor utca 
 Csiga köz 
 Tátika utca 
 Ribizli utca 
 Vadrózsa utca 
 Szüret utca 
 Margaréta utca 
Barackos út  Ökörszem utca 
 Sün utca 
 Nyuszt utca 
 Tarka utca 
 Barka utca 
 Patron utca 
 Sörét utca 
 Vadőr utca 
 Ösvény utca 
 Vörösgyűrű sétány 
 Kikerics utca (2 oldalra) 
 Borz utca 
 Cserjés utca 
 Bogáncs utca 
Barackos út Kömény utca 
 Tátika utca 
 Ribizli utca 
 Csermely utca 
 Meggyfa utca 
 Árok utca 
 Lejtő utca 
 Hangya utca 
 Felhő utca 
 Tücsök utca 
 Kőris köz 
 Diófa utca 
 Szamóca utca 
 Remény utca 
 Jázmin utca 
 Körte utca 
 Nyerges utca 
Táltos utca Tegez utca 
 Patkó utca 
 Barackos út és a Patkó utca közötti szakaszon elhelyezve 
 Nyerges utca 
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 Csíz utca és a Tarsoly utca közötti szakaszon 3 helyre 
elhelyezve 

 Tarsoly utca 
 Kengyel utca 
Tegez utca Szajkó utca 
 lefolyóhoz 
 Tarsoly utca 
 Kengyel utca 
 Táltos utca és az Árva utca közötti szakaszon elhelyezve 
 Ölyv utca 
 Tambura utca 
 
 
5. Boldogtanya 
 
UTCANÉV ELÁGAZÁS 
Völgy utca fordulóhoz 
Berek utca  Csóka utca 
 Szirom utca 
 Bég utca 
Bérc utca Akácfa utca 
 Harmat utca 
 Sólyom utca 
 Bérc köz 
 Hajnal utca 
Barackvirág utca Híd utca 
Híd utca Csalogány u 
Várkonyi utca Akácfa 
Berkenye utca elágazásnál  Kakukk utca 
Kakukk utca Csősz utca 
Kakukk utca Fecske utca 
 Gesztenye u 
 Fűzfa utca 
Fecske utca Ady E. utca 
Berkenye utca Meredek utca 
 Magas utca 
 Szilfa utca 
 Áfonya utca 
 első balkanyar 
Áfonya utca  belső elágazás 
Irtás utca 6 kereszteződéshez 
 Boldogtanyai utca 
Szivárvány sarok  
Kilátók sarok  
 
 
 
 
További helyszínek Önkormányzati megrendelések alapján.  
 
 
 
 



 5 

 
A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 
 
Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírást követő napon lép életbe. 

 
Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyva aláírják.  
 
 
 
Szentendre, 2012. …………………………………. 
 
 
 …………………… ………………….   …………………  
   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       Somogyi Zsolt 
     polgármester           címzetes főjegyző      vezérigazgató 
              Megrendelő                     Vállalkozó  


