
A 12/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat melléklete 
 KÖZTISZTASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
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 köztisztasági szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A szerződés I. rész 1. pontjának alábbi szövegrésze törlésre kerül: „A szerződés tárgya 
továbbá Szentendre város téli útüzemeltetésének köztisztasággal kapcsolatos részei.” 

2. A szerződés II. rész 3.1 pontja az alábbiak szerint változik: 
„A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles 
megrendelni.” 

3. A szerződés III. rész 3. pont „Buszvárók takarítása” cím helyébe a „buszmegállók 
tisztántartása” cím lép 

4. A szerződés III. rész 4. pont „Közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése” cím helyébe a 
„Az utcai szeméttárolók ürítése” cím lép 

5. A szerződés III. rész 5. pontja törlésre kerül. 
6. A szerződés III. rész 6. pontja törlésre kerül. 
7. A szerződés III. rész 7. pontja törlésre kerül. 
 
8. A szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

1. számú melléklet: Géppel végzett úttisztítás jegyzéke  

Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 
 
Március 01-től október 31-ig munkanapokon, november 01-től február 28-ig esetén egyeztetés szerint. 
 
 
Terület Gyakoriság Hossz (m) Szegélyhossz 

(m) 
Bolgár u. munkanapokon 186 186 
Bükkös part (Bajcsy Zs.u. - Kucsera F.u.) munkanapokon 371 742 
Duna korzó (Kert u. -tól Rév u.-ig) munkanapokon 726 1452 
Jókai u. munkanapokon 142 284 
Kossuth Lajos u. munkanapokon 448 896 
Rákóczi Ferenc u. (Céh utcáig) munkanapokon 252 504 
Rév u. munkanapokon 87 174 
Vasúti villasor (Szabadkai úttól MII útig) munkanapokon 580 1660 

 
Terület Gyakoriság Hossz (m) Szegélyhossz 

(m) 
Kálvária út hetente egyszer 1065 2130 
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Pomázi u. hetente egyszer 527 1054 
Radnóti u. hetente egyszer 944 1888 
Római sánc u. hetente egyszer 490 980 
Kőzúzó utca hetente egyszer 720 1440 
Egres utca hetente egyszer 1850 3700 

 
 
Gépi locsolás 
 
Május 01-től augusztus 31-ig hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) 
 
Bükkös part (Tiszteletes u.- Kucsera F. u.) 
Duna korzó (Jókai u. - Rév u.) 
Jókai u. 
Kálvária út 
Kanonok u. 
Kossuth Lajos u. 
Paprikabíró utca 
Péter- Pál u. 
Radnóti M. u. 
Rákóczi u. (Céh utcáig) 
Római sánc utca 
Tiszteletes u. 
Városház tér 
Vasúti villasor (Szabadkai úttól M II  útig) 
Kőzúzó utca 
 
Az úthosszak a gépi tisztítás lehetőségeit figyelembe véve módosulnak. 
 
Tűzi víz vételi lehetőségek: Duna korzó - Budapest Bank RT., Dobogókői út - Hawle, 
Püspökmajori lakótelep - Hamvas B. út.  

9. A 2. számú melléklet helyébe az alábbi melléklet lép: 
2. számú melléklet: Kézzel takarított területek jegyzéke  

A) Hómentes időszakban  
 
Terület Gyakoriság m2 
HÉV aluljáró területe, HÉV aluljáró lépcsők hétköznap 302 
HÉV aluljárótól Dózsa Gy. hétköznap 550 
HÉV aluljárótól az állomásig(sárga vonal) hétköznap 263 
HÉV aluljáró - Posta járda (telefonfülke) hétköznap 409 
Kossuth u. járda (Földhivatal oldalán) hétköznap 448 
Kossuth L. utca Duna felé eső oldala hétköznap 472 
Kossuth Lajos utca (Takarékszövetkezettől a Római sánc 
közig) hétköznap 27 
Kossuth u. híd + pihenő hétköznap 922 
Vastagh György utca hétköznap 126 
Várdombi lépcsők hétköznap 75 
Várdombi sétány hétköznap 324 
Templomdomb hétköznap 2879 
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Kucsera Ferenc utca hétköznap 1177 
Bajcsy-Zsilinszky utca hétköznap 1765 
Bükkös híd (M11) járda (lépcsőtől tér felé 50 m), Bükkös híd 
(M11) buszváró, M11 alatti átjáró és környezete hétköznap 700 
 
 
Terület Gyakoriság m2 
Dumtsa J. u. 

hétköznap és 
vasárnap 2152 

Fő tér 
hétköznap és 

vasárnap 1477 
Görög utca 

hétköznap és 
vasárnap 453 

Futó utca 
hétköznap és 

vasárnap 324 
Bogdányi utca (Fő tértől a Rév utcáig) 

hétköznap és 
vasárnap 3959 

Lázár cár tér 
hétköznap és 

vasárnap 713 
Vujicsics tér 

hétköznap és 
vasárnap 230 

Rákóczi út-Városház tér-Bajcsy út Polg.Hiv.körüli járdák + 
Okm.iroda előtt 

hétköznap és 
vasárnap 1417 

Dunakorzó járda (Kert u. - Görög utcáig) 
hétköznap és 

vasárnap 648 
Dunakorzó járda (Lázár cár tértől. - Rév utcáig) 

hétköznap és 
vasárnap 672 

 
Megjegyzés: A vasárnaponkénti takarítás kizárólag a március 1-től október 31-ig tartó időszakra 
érvényes. 
 
Terület Gyakoriság m2 
Spar parkoló (Taxiállomás) hetente kétszer 217 
Paprikabíró utca hetente kétszer 2829 
Sánc köz (Saru köz) hetente kétszer 251 
Pátriáka utca hetente kétszer 1365 
Kanonok utca hetente kétszer 944 
Péter Pál utca hetente kétszer 1079 
Gőzhajó utca hetente kétszer 314 
Batthyány utca (Pártház előtti járda és úttest) hetente kétszer 155 
Jókai utcai járdák hetente kétszer 222 
Arany János utca hetente kétszer 890 
Kígyó utca hetente kétszer 328 
Rab Ráby tér hetente kétszer 819 
Alsó hegy utca hetente kétszer 723 
Darupiac hetente kétszer 1816 
Barcsay tér hetente kétszer 1030 
Bercsényi utca hetente kétszer 260 
Festő köz hetente kétszer 56 
Jankó János utca hetente kétszer 241 
Malom utca hetente kétszer 391 
Török köz hetente kétszer 147 
Borpince utca hetente kétszer 441 
Felső hegy utca hetente kétszer 282 
 
Összesen  37.284 m2 
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Megjegyzés: A két takarítási nap között minimum 48 órának kell eltelnie. 
 
 
B) Síkos illetve havas időszakban:  
Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel 
kiegészülnek szükség szerint, amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot 
jelent, Felek a többlettevékenységet pótmunkaként számolják el.  
 
Terület m2 Megjegyzés 
Dumtsa J. u. 884 m2 város felől egy oldal 
Fő tér 1722 m2  
Futó u.  126 m2 1,5 m széles 
Görög u. 413 m2  
HÉV aluljáró- Dózsa Gy. útig 249 m2  
HÉV aluljáró-Postáig 359 m2  
HÉV aluljáró+lépcsők 428 m2 középen és szélen kupacolva 
HÉV aluljáró sárga vonalig 288 m2  
Kossuth L. u-i járdák pih-vel 528 m2 csak egy oldal 
Várdombi lépcsők 81 m2  
Várdombi sétány 88 m2 1m széles 
Vastagh G. u. 54 m2 1,5 m széles 
Bükkös –híd (M11) járda 75 m2 lépcsőtől járda 70m hossza 

 
10. A 3. számú melléklet A) pontjának „hulladékgyűjtő edénnyel ellátott buszvárók” 

szövegrészének helyébe a „Hulladékgyűjtő edények ellenőrzése és szükség szerinti 
ürítése lép”. 

 
11. A 4. számú melléklet első mondata a következő lesz:  

„Az utcai szeméttárolók ellenőrzése az időszaktól függetlenül minden nap történik, 
ürítését Közszolgáltató szükség szerint végzi.” 

 
12. Az 5. számú melléklet helyébe az alábbi melléklet lép: 

 
5. számú melléklet: Egységárak jegyzéke  
Jogcím Egységár 
Szemételhelyezés 1 066 Ft/m3 
Gépi locsolás 7 153 Ft/üó 
Víz Térítés nélkül 
Kézi úttisztítás 6,5 Ft/m2 
Gépi seprés 5,2 Ft/fm 
Multicar 5 358,5 Ft/üó 
Mercedes gyűjtő gépjármű 8 838,5 Ft/üó 
Scania gyűjtő gépjármű 15 401 Ft/üó 
IFA gyűjtő gépjármű 6 165 Ft/üó 
Szeméttárolók ellenőrzése és szükség szerinti ürítése 144,5 Ft/db 
Rakodómunkás 1 936 Ft/ó 
Rakodómunkás munkaszüneti napon 3 871 Ft/ó 
Sarazás 28 394 Ft/km 
Sarazás kockakő burkolaton 36 920 Ft/km 
Rakodógép 6 695 Ft/üó 
Buszváró takarítása 277 Ft/db 
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Zöldfelületek hulladékgyűjtése 0,25 Ft/m2 
 

Munkaszüneti napon a gépüzemóra pótdíj + 10%. Az egységárak az ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák 

 
13. A 6. számú melléklet törlésre kerül. 
 
14. A 7. számú mellékletben az „egységesen a feladat elvégzése 0,25 Ft/m2+Áfa” 

szövegrész törlésre kerül. 
 
A Köztisztasági 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  


