
  

A 421/2010. (XII. 09.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VÁLLALKO-
ZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
 
mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városháza tér 1-3.), 
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Városi Szolgáltató Zrt. (2000   
Szentendre Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó (a továbbiakban  
Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Felek közös megegyezéssel a közöttük 2005. november 1-én hatályba lépett 2015. március 15-ig 
érvényes vállalkozási szerződésnek a III.2., III.6., III.7, pontja alapján a 2010-2011 évi téli útüze-
meltetési időszakra vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg: 
 
8. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja 
8.1. A szerződés tárgyát képező munkákért Vállalkozó 12.698.698 Ft + ÁFA átalánydíj számlá-
zására jogosult az alábbi ütemezés szerint: 
 
 2010. november 30-án: 1.511.750 Ft+ÁFA 
 2010. december 31-én: 3.023.500 Ft+ÁFA     
 2011. január 31-én:  3.265.379 Ft+ÁFA 
 2011. február 28-án:  3.265.379 Ft+ÁFA 
 2011. március 31-én:  1.632.690 Ft+ÁFA   
 
Az átalány díj a téli időszakban / november 15-től március 15-ig / végzett munkák előkészületei-
nek, valamint a Téli útüzemeltetési Terv III. 3. pontjában megfogalmazottak fedezetét bizto-
sítja. 
A ténylegesen elvégzett munkák mennyiségének tételes elszámolása a jelenleg érvényes gép-
üzemóra díjtáblázat alapján lehetséges. 
A ténylegesen felmerült munkák elszámolása és a felhasznált szóróanyag számlázása a fenti üte-
mezés szerint történik. 
Az ettől eltérő időszakban végzett munka pótmunkaként kerül elszámolásra. 
 
A Téli Útüzemeltetési Terv III. 3. ponja az alábbiak szerint kiegészül: 
3. Közterületek hómentesítése  a hó elszállításával  

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 el-
szállítani a kijelölt lerakó helyre: Dumtsa J. u.; Bogdányi u. Főtér és a Lázárcár tér közötti sza-
kasza; Főtér. 
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 közleke-
dési sáv a lépcső két oldalán kerül kialakításra, a hó mennyiség középre történő deponálásával. Az el-
különített rámpás lejáró teljes szélességben kerül hó mentesítésre. 

 
Az alapszerződés többi pontja változatlanul érvényben marad. 
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Szentendre, 2010. …………………………………. 
 
 
 …………………… ………………….   …………………  
   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       …………….. 
     polgármester           címzetes főjegyző      vezérigazgató 
 
              Megrendelő                     Vállalkozó 
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TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKOZÁSI  
SZERZŐDÉS  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE ( 285/2006. (XI.28) Kt.sz, valamint a 421/2010. (XII.09.) Kt. sz. határozatában elfogadott 

módosításokkal) 
 

Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városház tér 1 - 
3.) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről a 
Városi Szolgáltató ZRT (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) mint Szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 1. A szerződés jogi alapja 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. § (2) bekezdés h) pontjában megfogal-
mazottak alapján, a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. 
rendelet 2.§-sa alapján Szentendre Város Önkormányzata a téli útüzemeltetési feladatok ellátásá-
val a Városi Szolgáltató Rt-t bízza meg. 
  
2. A szerződés tárgya 
 
A téli útüzemeltetési feladatok ellátása Szentendre Város területén. 
 
3. A szerződés részletes feltételei 
 
Szolgáltató a téli útüzemeltetési feladatokat az önkormányzati utak kezelője által jóváhagyott 
/Határozat száma:122/2005. (X.04.) VKB sz. határozat/ 
 

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI TERV-ben előírtaknak megfelelően látja el. 
 
4. Szolgáltató feladatai 
 
4.1. A 2 pontban részletezett feladatok elvégzéséről téli útüzemeltetési naplót vezet.   
 
4.2. A vállalt feladatok teljesítését akadályozó körülményekről tájékoztatja Megrendelőt (pl.: par-
koló autók). 

 
4.3. Megbízottja útján a közös ellenőrzéseken, bejárásokon részvételét biztosítja. 
 
5. Megrendelő feladatai 
 

5.1. Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján el-
lenőrizni, észrevételeit a Téli útüzemeltetési naplóban rögzíteni legalább 8 napos időszakonként. 

 
5.2. A Szolgáltató által tevékenység során tapasztalt és a Megrendelő felé írásban jelzett hiá-

nyosságokat kivizsgálja, és szükséges intézkedéseket megteszi, melyről Szolgáltatót írásban tá-
jékoztatja. . 

 5.3. A vállalt feladat terv szerinti végzését befolyásoló illetve akadályozó körülményekről (pl.: 
útlezárás, stb.) Szolgáltató értesíti 1 héttel az esemény előtt. 
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6. Pótmunkák 
 
6.1. A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles megrendelni. 
 

6.2. Szolgáltató írásban nyilatkozik a megrendelés megérkezése utáni munkanapon a munkák vál-
lalásáról, díjáról és határidejéről. 

 
6.3. Megállapodás esetén Szolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendelő pedig a készre 

jelentést követő 8 munkanapon belül a teljesítés igazolására. 
 
7. Szerződés hatálya: 
 
Jelen szerződés aláírását követően 2005. november 1-jén lép hatályba, és a város köztisztaságáról 
szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet 2. §-sában meghatározottaknak megfelelően 2010. már-
cius 15-ig marad hatályban. 
 
Szerződő felek folyamatosan értékelik a szerződés végrehajtását. Évente, az első félév végéig a 
Szolgáltató által összeállított utókalkuláció alapján az átalánydíj következő évi mértékét megálla-
pítják. Az értékelés alapján a szerződés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni, egyéb 
tartalmi kérdésekben is. 
 
8. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja 
8.1. A szerződés tárgyát képező munkákért Vállalkozó 12.698.698 Ft + ÁFA átalánydíj számlá-
zására jogosult az alábbi ütemezés szerint: 
 
 2010. november 30-án: 1.511.750 Ft+ÁFA 
 2010. december 31-én: 3.023.500 Ft+ÁFA     
 2011. január 31-én:  3.265.379 Ft+ÁFA 
 2011. február 28-án:  3.265.379 Ft+ÁFA 
 2011. március 31-én:  1.632.690 Ft+ÁFA   
 
Az átalány díj a téli időszakban / november 15-től március 15-ig / végzett munkák előkészületei-
nek, valamint a Téli útüzemeltetési terv III. 3. pontjában megfogalmazottak fedezetét biztosítja. 
A ténylegesen elvégzett munkák mennyiségének tételes elszámolása a jelenleg érvényes gép-
üzemóra díjtáblázat alapján lehetséges. 
A ténylegesen felmerült munkák elszámolása és a felhasznált szóróanyag számlázása a fenti 
ütemezés szerint történik. 
Az ettől eltérő időszakban végzett munka pótmunkaként kerül elszámolásra. 
 
 8.2. A szerződés tárgyát képező munkák során a síkosság-mentesítés érdekében az útfelületre ki-
szórt, Téli útüzemeltetési naplóban Megrendelő által igazolt szóróanyag mennyiség árát Szolgál-
tató külön számlán küldi meg Megrendelőnek a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 
 
8.3. A pótmunkát a leigazolás után a Szolgáltató azonnal jogosult számlázni a Megrendelő felé. 
 
9. Fizetés módja 
 
9.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy a benyújtott számlát, a számla beérkezésétől számított 30 
banki munkanapon belül átutalja Szolgáltató részére, a számlán közölt számlaszámra. 
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9.2. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a számla összegére vonatkoztatva a minden-
kori, PTK-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére. 
 
 
9.3. A leszámlázott összeg mértékét - Megrendelő által történt teljesítmény leigazolás után - csak 
bírósági úton lehet vitatni, kifogásolni. 
 
10. A szerződésben foglaltak ellenőrzése 
 
A szerződésben foglaltak, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését, szerződő felek megbízottjai 
közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen vizsgálják ki, észrevételeiket 
a Téli útüzemeltetési naplóban rögzítik 
 
11. Egyéb kikötések 
 
11.1. Rendkívüli időjárás esetén a Téli útüzemeltetési terv vonatkozó előírásai lépnek életbe. 
 
11.2. Szolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenység után helyi adók megfizetésére 
kötelezett. 

 
11.3. Jelen szerződés felmondására súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult 3 havi 
felmondási idővel. (Pl. díjfizetés végleges elmaradása, szerződéses feladat elvégzésének megta-
gadása). 

 
12. Záró rendelkezések 
 
12.1. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jog-
szabályok az érvényesek. 

 
12.2. Jelen szerződést a felek együttes akaratukkal megegyezően írják alá. 
 
12.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Téli útüzemeltetési terv és annak mellékle-
tei. 
 
Szentendre, 2010.  ……… 
 
Mellékletek:  
 
          1. sz. melléklet: Téli útüzemeltetési terv    
          2. sz. melléklet: egységárak 
 
 
 …………………… ………………….   …………………  
   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       ………………… 
     polgármester                   jegyző           vezérigazgató 
 
              Megrendelő                     Vállalkozó 
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2. sz. melléklet 
Gépek óradíja (Ft/óra) 
 
 
Gép megnevezése Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 
  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 
kettős rendeltetésű szóró      
ekéző gépjármű 10 512 11 173 11 822 
IFA, UNIMOG, NEW HOLLAND       
Multicar szóró, ekéző      
gépjármű 5 631 6 952 8 263 
M25       
Multicar szóró, ekéző      
gépjármű 9 914 10 535 11 160 
FUMO       
       
MTZ ekéző jármű 4 118 4 781 5 429 
        
       
Rakodógép 7 405 8 064 8 717 
        
A gépi óradíjak nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
Kézi munkavégzés 
 
Kézi munkavégzés típusa Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 
  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 
       
Rakodómunka (Ft/óra/fő) 1 535 1 862 2 309 
        
       
Kézi hóeltakarítás (Ft/m2) 9,99 10,23 14,97 
        
A kézi munkavégzés díjai nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
Szóróanyag árak 
Homok-só 3:1 arányú keveréke: 17.470 Ft/m2+ÁFA  
Zúzalék 0-5 frakció:     3.490 Ft/tonna+ÁFA  
Só:     18.950 Ft/tonna+ÁFA 
A fenti díjtételek az Áfát nem tartalmazzák. 


