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Megállapodás városnéző jármű Szentendrén történő üzemeltetéséről 
 
 
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; 
adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13; bankszámlaszáma: 12001008-00122568-
00100003; PÍR törzsszáma: 731290, képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,   
 
másrészről ..................................................................................... (rövidített cégneve: ............................................, 
székhelye: ...........................................; cégjegyzékszáma: ..........................................; adószáma: 
.............................................., statisztikai számjele: ................................................, képviseli: 
..............................................................), a továbbiakban: Vállalkozó  

 
 
1. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 260/2013. (IX.12.) Kt. sz. 

határozatában döntött arról, hogy városnéző jármű Szentendrén történő működtetésére vonatkozó pályázatot ír 
ki magas minőségi követelmények és a városnéző jármű útvonala meghatározásával. 

 
2. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2014. (II.13.) Kt. sz. 

határozatában döntött jelen megállapodás feltételeiről.  
 
3. Felek rögzítik, hogy fentiek alapján a pályázat nyertese Vállalkozó lett.  
 
4. Fentiekre tekintettel Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt 

pályázatra beadott anyaga alapján jelen megállapodásban rögzítetett feltételek szerint Szentendre belvárosában 
elektromos városnéző járművet vagy járműveket (továbbiakban: városnéző jármű) működtet, üzemeltet.  

 
5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által működtetett városnéző elektromos jármű paramétereit (típusa, külső 

megjelenése, stb.) jelen szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza.  
 
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen megállapodás teljes időtartama alatt köteles a városnéző járművet, jelen 

szerződésben 2. számú Mellékletében megadott, Szentendre belvárosában lévő útvonalon működtetni, a 
városnéző járművel az előzőekben írt útvonalon köteles utasokat szállítani, szolgáltatást nyújtani. 

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 2. számú Mellékletében meghatározott útvonaltól városi 

események, felújítások, beruházások alkalmával eltérhet. Felek rögzítik, hogy ezekben az esetekben 
Vállalkozónak az Önkormányzat által írásban megadott módosított útvonalon kell a városnéző járművet 
üzemeltetnie.  
Felek rögzítik, hogy előre láthatólag ezek az események a következők: 
7.1. Szent Iván Éji Vígasságok a Múzeumok Éjszakájával karöltve június 20-21-én,  
7.2. Szentendrei Sörfesztivál július 11-13-án a Szentendrei Nyár programsorozat nyitásakor,  
7.3. Művészet és Mámor Borfesztivál augusztus utolsó hétvégéjén, a SZÉN keretében, 
7.4. Kulturális és Kulináris Korzót hétvégenként a Dumtsa utcában.  
 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem felel a megadott vagy a módosított útvonal, valamint a 
megállóhelyek, állomáshelyek Vállalkozó által történő akadálytalan, zavartalan használatáért, megközelítéséért. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy lehetnek olyan események (szabálytalanul parkoló közlekedési eszköz, 
tüntetések, stb.), melyek az útvonal vagy a megállóhelyek, állomáshelyek megközelítését, használatát 
akadályozzák, gátolják, lehetetlenné teszik. Az ebből eredő kockázatot Vállalkozó köteles viselni.  
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Skanzen megközelítése céljából jelen megállapodás 3. számú 
Mellékletétben meghatározott járművet üzemelteti.  (Amennyiben Vállalkozó vállalja.) 

 
9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló, jelen szerződésben 4. 

számú Mellékletében megadott utakat, közterületeket a városnéző jármű üzemeltetése során nem veheti igénybe.  
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a városnéző járművel az 5. számú Mellékletben megadott 

megállóhelyeken megállhat, állomáshelyeken, várakozhat, parkolhat.  
 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a megállóhelyek, az állomáshelyek kialakítását (beleértve a tervek 

elkészítetését, engedélyeztetését, kivitelezést, stb.) Vállalkozó köteles saját költségén elvégezni, azzal, hogy a 
kialakítás előtt köteles az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását megkérni, a terveket az 
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Önkormányzattal egyeztetni. Az előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül történt kialakítás esetében, az 
Önkormányzat követelheti, hogy Vállalkozó az eredeti állapotot állítsa helyre, valamint ezen felül jogosult jelen 
megállapodás rendkívüli felmondására.  

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szavatol a megállóhely, az állomáshely kialakítása során 

felhasznált anyagok minőségéért és az elvégzett munkákért. Szakszerűtlen kivitelezés esetén a Vállalkozó 
köteles viselni a szakszerűtlen munkával kapcsolatban fölmerülő összes költséget, szükséges visszabontások és 
helyreállítások, átalakítások stb. költségeit. Vállalkozó kizárólag szabványos és hazai építőipari alkalmassági 
minősítéssel rendelkező anyagokat építhet, építtethet be. 

 
13. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa kialakított megállóhelyek, állomáshelyek a hatályos előírásoknak, 

beleértve a KRESZ szabályait is, mindenben megfelelnek. 
 
14. Felek megállapodnak abban, hogy a megállóhelyek, állomáshelyek kivitelezése közben az Önkormányzat 

jogosult, a Vállalkozóval egyeztetett időpontban, különösen az eltakarással járó munkálatok elvégzése előtt, 
ellenőrzést tartani. Az eltakarás előtt az Önkormányzatot írásban értesíteni kell. Vállalkozó, és a Vállalkozó 
által felkért alvállalkozó az ellenőrzés során köteles együttműködni, az ellenőrzést tűrni.  

 
15.  Felek rögzítik, hogy a megállóhelyek, az állomáshelyek kialakításával kapcsolatos költségek a bérleti díjba 

nem számíthatóak be, és Vállalkozó sem jelen megállapodás időtartama alatt, sem később ezen költséggel 
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen követelést nem támaszthat, tulajdonjogot nem 
szerezhet. 

 
16. Vállalkozó által a megállóhelyeken, az állomáshelyeken beszerelt, felszerelt eszközök elvitelének joga a 

megállóhely, állomáshely állagának sérelme nélkül illeti meg Vállalkozót. Azok a dolgok, amelyek az állag 
sérelme nélkül nem vihetőek el az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, Vállalkozó semmiféle kártalanítási, 
megtérítési, bérbeszámítási vagy egyéb igénnyel nem élhet ezen dolgok miatt az Önkormányzattal szemben.  

 
17. Felek jelen megállapodást 2014. március 15-től határozatlan időre kötik, azzal, hogy Vállalkozó az alábbi 

időszakokban köteles a városnéző jármű üzemeltetésére: 
17.1. Előszezon: március 15. – május 31. között 
17.2. Főszezon: június 1. – szeptember 30. között 
17.3. Utószezon: október 1. – november 15. között 
17.4. Alkalmi események: a felek külön előzetes írásbeli egyeztetése alapján pl. Advent – Vízkereszt között, stb.  

 
18. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a 17. pontban írt időszakokon belül az alábbi napi üzemszerű 

működésre köteles: 
18.1. A 17.2. pontban írt főszezonban minimum napi 10 alkalommal, délelőtt 10 órától este 20 óráig, óránként 

köteles Vállalkozó a városnéző jármű üzemeltetésére.  
18.2. A 17.1. és a 17.3. pontban írt elő- és utószezonban minimum a főszezon üzemszerű működésének 50 %-

ában köteles Vállalkozó a városnéző járművet naponta üzemeltetni.  
18.3. A 17.4. pontban írt időszakban a felek külön előzetes írásbeli egyeztetése alapján kerül meghatározásra a 

napi minimum üzemszerű működési idő.  
 
19. Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél jogosult jelen szerződés rendes felmondással történő 

megszüntetésére az alábbiak szerint: 
19.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Önkormányzattal legkésőbb 2014. szeptember 30-ig 

írásban közölt rendes felmondása alapján jogosult jelen megállapodás 2014. november 15-ei hatállyal 
történő megszűntetésére. 

19.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat nem jogosult jelen megállapodást 2014. évben rendes 
felmondással megszűntetni. Felek megállapodnak abban, hogy első alkalommal az Önkormányzat a 
Vállalkozóval legkésőbb 2015. szeptember 30-ig írásban közölt rendes felmondása alapján jogosult jelen 
megállapodás 2015. november 15-ei hatállyal történő megszűntetésére. 

19.3. Felek megállapodnak abban, hogy 2015. évtől mindkét fél a másikhoz címzett, legkésőbb az adott év 
szeptember 30-ig a másik féllel írásban közölt rendes felmondása alapján jogosult jelen megállapodás 
adott év november 15-ei hatállyal történő megszűntetésére. 

 
20. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban írt útvonalat magába foglaló 

városrészre (Szentendre belvárosa) 2015. november 15-ig Vállalkozó tevékenységével azonos szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatosan, harmadik személlyel szerződés nem köt, Vállalkozó 2015. november 15-ig 
kizárólagosan végzi ezen a területen jelen megállapodásban vállalt szolgáltatását. 
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21. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Dunakorzó felújítási munkálatai 2015. november 15-e előtt elkezdődnek, és 

emiatt Vállalkozó a 2. számú Mellékletben megadott Dunakorzóra eső útvonalrészt nem tudja használni, úgy a 
20. pontban írt kizárólagosság időtartama a munkálatok megkezdésétől számítva a felújítás időtartamával 
meghosszabbodik.  

 
22. Felek megállapodnak abban, hogy a kizárólagosság időtartamának lejártát követően, amennyiben az 

Önkormányzat jelen megállapodás hatálya, időtartama alatt, vagy jelen megállapodás megszűnését követően – 
kivéve az alábbiakban írt, Önkormányzat részéről történő rendkívüli felmondás esetét - városnéző jármű 
üzemeltetésére pályázatot ír ki, Vállalkozónak előszerződési joga van, mely alapján, a pályázaton 
összességében legjobb ajánlattevő által ajánlott feltételekkel, bérleti díjjal városnéző jármű üzemeltetésére a 
Vállalkozó az Önkormányzattal szerződést köthet.  
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót nem illeti meg az előszerződési jog jelen megállapodás 
megszűnését követően városnéző jármű üzemeltetésére kiírt pályázat esetén, amennyiben jelen megállapodás a 
Vállalkozó hibájából, a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt, az Önkormányzat részéről történő 
rendkívüli felmondással került megszűntetésre.  

 
23. Vállalkozó jelen megállapodás alapján a megállóhelyek, állomáshelyek használatért a használat időszakban 

(elő-, fő-, utószezon, valamint alkalmi események) bérleti díjat köteles fizetni, melynek összege havonta  
 

nettó ...................................,- Ft+ÁFA/hó,  
azaz ................................... forint+Általános Forgalmi Adó/hó. 

 
Ezen összeget a tárgyhóban előre fizeti Vállalkozó az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12001008-00122568-00100003 számú költségvetési elszámolási számlájára minden hónap 20. napjáig vagy a 
számlán megjelölt időpontig. Amennyiben a számlán megjelölt időpont előbbre esik, mint a hónap 20. napja, 
akkor a számlán megjelölt időpontig.  
Az Önkormányzat tájékoztatja Vállalkozót, hogy jelen szerződés aláírásakor tárgyi ÁFA-s számlát állít ki 
Vállalkozó részére.  
Az Önkormányzat a tört, nem teljes hónapokra a teljes hónapra megállapított összeg arányos részét számlázza ki.  
Az Önkormányzat fenntartja a bérleti díj emelési jogát. Az Önkormányzat a Központi Statisztikai hivatal által 
kiadott éves átlagos inflációs rátával (fogyasztói árindex) megemelt havi bérleti díjat minden év január 31-ig 
írásban közli Vállalkozóval. Az első emelésre 2015. január 1-vel kerül sor.  

 
24. Vállalkozó kijelenti, hogy a városnéző jármű működtetéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 

Az Önkormányzat a Vállalkozó tevékenységéért felelősséget nem vállal.  
 
25. Vállalkozó kijelenti, hogy ..................................................... számú, jelen szerződés 6. számú Mellékletét képező 

felelősségbiztosítással rendelkezik, a működésével kapcsolatos valamennyi káreseményért teljes körű anyagi 
felelősséggel vállal.  

 
26. Vállalkozó kijelenti, hogy a működésére vonatkozó, azt érintő jogszabályokat, szabályokat, különösen 

tűzrendészeti, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, zajvédelmi előírások maradéktalanul betartja, betartatja.  
 
27. Vállalkozó kijelenti, hogy a városnéző járművek megfelelnek az elektromos autókra vonatkozó előírásoknak.  

 
28. Vállalkozó kötelezettséget vállal: 

28.1.  Vállalkozó kötelezettsége valamennyi szükséges engedélyek, hozzájárulás beszerzése. Vállalkozó viseli 
az engedélyekkel, hozzájárulásokkal kapcsolatos költségeket is.  

28.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a városnéző jármű megállóhelyen, állomáshelyen történő őrzéséről, 
biztonságáról is saját költségén köteles gondoskodni, a kárveszélyt Vállalkozó köteles viselni.  

28.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a városnéző autókat a megállóhelyen, állomáshelyen  - kisebb 
szükséges javításokat kivéve - nem szervízeli, nem mossa, ezen munkálatokat Vállalkozó máshol köteles 
megoldani.  

28.4. Vállalkozó köteles a tevékenysége révén keletkezett hulladék összegyűjtésére, megfelelő hulladékkezelő 
helyre történő elszállítására. Vállalkozó kijelenti, hogy semminemű szemetet, szilárd, vagy folyékony 
hulladékot nem hagy a megállóhelyen. 

28.5. Vállalkozó köteles az általa használt útvonalon, az általa okozott károkat azonnali helyreállításáról 
gondoskodni.  

28.6. Vállalkozó köteles a városnéző autó üzemeltetése során a KRESZ szabályainak maximális betartása 
mellett közlekedni.  

28.7. Vállalkozó köteles a városnéző járművön használt turisztikai információ/idegenvezetés anyagát előzetesen 
az Önkormányzattal egyeztetni, az anyagot Szentendre Kulturális és Turisztikai vezetőjével jóváhagyatni.  
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28.8. Vállalkozó köteles az üzemeltetés során figyelembe venni a mindenkori forgalmi rendet, a belváros 

korlátozott behajtási övezeteit, az állandó és szezonális lezárásokat, valamint az ünnepek és rendezvények 
alkalmi forgalomkorlátozásait.  

 
29. Vállalkozó vállalja: 

29.1. Vállalkozó az Önkormányzat részére, minden évben, szezononként (március 15.- november 15. között) 
100 szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt, „bont” biztosít az Önkormányzat részére, mely jelen 
megállapodásban rögzített útvonalon történő szolgáltatás igénybevételére jogosít. Vállalkozó köteles az 
első szezonra szóló bonokat jelen megállapodás megkötésekor, a következő szezonra szóló bonokat a 
szezon első napjáig az Önkormányzat részére átadni.  

29.2. Vállalkozó vállalja, hogy az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat által írásban megjelölt más 
személy részére az 5. pontban írt városnéző járművön, járművenként 2 m2, a Skanzen felé közlekedő 
nagyobb városnéző járművön, járművenként 4 m2 reklámfelületet biztosít. A reklámfelületet az 
Önkormányzat szabadon, célhoz kötöttség nélkül felhasználhatja.  

 
30. Amennyiben Vállalkozó a megállóhelyeket, állomáshelyeket jelen megállapodás megszüntetését követően is 

tovább használja, úgy a bérleti díjjal egyenértékű használati díjat köteles fizetni, azzal, hogy a használati díj a 
jogcím nélküli használat kezdetétől számított második hónap elteltével kétszeresére, hatodik hónap elteltével 
hatszorosára, 1 év elteltével tízszeresére emelkedik.  

 
31. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó bármely jelen megállapodásban rögzített 

kötelezettségének az Önkormányzat írásbeli felszólítására, a felszólításban megadott ésszerű határidőn belül 
sem tesz eleget, úgy az Önkormányzat jogosult a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, 
azonnali hatállyal jelen megállapodást felmondani (rendkívüli felmondás).  

 
32. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett jelen szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozataik (pl. 

felszólítás, felmondás, stb.), melyeket a címzett nevének pontos megjelölése mellett jelen szerződés feleket 
megjelölő részében meghatározott címre tértivevényes levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, 
akkor is közöltnek tekinthető, ha a nyilatkozatot tartalmazó irat átvétele a címzett fél hibájából hiúsul meg. Az 
ilyen nyilatkozatok közlésére a hivatalos iratok postai kézbesítésére vonatkozó hatályos jogszabályok az 
irányadók.  

 
33. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok közlésére és 

kézbesítésére tekintettel gondoskodnak arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott kézbesítési cím 
megváltozását a másik féllel haladéktalanul írásban közlik. Ezen kötelezettsége elmulasztása esetén a 
jognyilatkozatok közlésének elmaradására előnyök szerzése végett a kötelezettségszegő fél nem hivatkozhat. 

 
34. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti az Önkormányzat felé amennyiben 

személyében, adataiban, jogállásában változás következik be, különösen, ha felszámolás-, végelszámolás vagy 
csődeljárás alá kerül. 

 
35. Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti kapcsolattartásban az alábbi elérhetőségeket használják: 
 

Az Önkormányzat részéről: 
Kapcsolattartó neve: .............................................. 
Telefonszáma: ....................................................... 
E-mail címe:........................................................... 
Címe:...................................................................... 

 
A Vállalkozó részéről: 
Kapcsolattartó neve: ............................................. 
Telefonszáma: ....................................................... 
E-mail címe: ......................................................... 
Címe:.................................................................... 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti kapcsolattartók és elérhetőségeik megváltoznak 
kötelesek azt egymásnak írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentésig felek a megadott elérhetőségeket 
jogosultak és kötelesek használni.  

 
36. Jelen megállapodás aláírására a ............................................................................ Kt. sz. határozat hatalmazta fel 

a Polgármestert. 
 



Hivatkozási szám: ......................................... 
37. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései, különösen 

a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, és azt elolvasás és 
értelmezés után szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal hitelesítik. 
 
 
Szentendre, 2014. ...................  
 
 
 
__________________________________________   _____________________ 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  ................................     polgármester          címzetes főjegyző      ............................ 
    Szentendre Város Önkormányzata ........................................................                              


