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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének idén is gondoskodnia kell a téli hó 

eltakarításról, a közutak járhatóvá tételéről. 

 

A téli síkosság-mentesítésről a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok közül a Képviselő-

testület a legjobb ajánlatot kiválasztva évente dönt. A Képviselő-testület 2015. november 10. 

napján tartott ülésén 107/2015. (XI.10.) határozatával pályázatot írt ki a feladat elvégzésére. 

 
A pályázati felhívásra a mai napig egy pályázat érkezett Szarkáné Varga Anna egyéni 

vállalkozótól, aki korábbi években is végezte a téli síkosság-mentesítést, azonban a pályázat 

csak az előterjesztés kiküldését követően, 2015. november 25. napján jár le, ezért amennyiben 

érkezik további pályázat, azt a képviselő-testületi ülés keretében fogom ismertetni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a fenti javaslatot megtárgyalni és határozatot hozni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

 Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (XI.26.) határozata 

Csabdi közutjainak téli síkosság-mentesítésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés jóváhagyása 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. december 1. napjától 

2016. február 29. napjáig terjedő időszakra a település belterületi útjainak hó eltakarítására 

és síkosság-mentesítési munkálataira vonatkozóan,  

Név: … 

Cím: … 

kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja havi ….- Ft rendelkezésre 

állási díj és ...- Ft/óra óradíj mellett köthető meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: November 30. 

 

 



 

 

Vállalkozási Szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Csabdi Község Önkormányzata 

 

Székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u.44. 

Adószám: 15364555-2-07 

Képviseli: Huszárovics Antal polgármester 

a továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről … 

 

Székhely: … 

Adószám: … 

Nyilvántartási szám: … 

a továbbiakban: Vállalkozó – együttes említésük esetén: Felek- között az alábbiak szerint 

 

 

1., A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2015…. dátummal ajánlatot tett a Megrendelő felé 

síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkálatok elvégzésére. 

 

2., A Megrendelő az ajánlatot a Megrendelő Képviselő-testülete …/2015. (XI.26.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

3., A Felek jogviszonyukat a jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 

keretében az alábbiak szerint kívánják rendezni. 

 

4., A Vállalkozó vállalja a tulajdonában és/vagy bérleményében lévő gépi eszközökkel, és az 

alkalmazásában álló személyekkel a Megrendelő által meghatározott útvonalon és 

technológiával síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzését. A Vállalkozó 

vállalkozási tevékenységének tárgyát képezi a Megrendelő valamennyi belterületi útjának 

szakszerű, biztonságos takarítása, csúszásmentesítése és hó mentesítése.  

 

5., A Felek a vállalkozási időszak kezdeteként 2015. december 1. 00:00 órában, a vállalkozási 

időszak végét pedig 2016. február 29. 24.00 órában határozzák meg. A vállalkozási időszak 

végét a Felek 48 órás előzetes bejelentés alapján- az időjárási körülmények előre látható 

kedvezőtlen alakulása miatti munkavégzés szükségességére való tekintettel – a Szerződés 

formai előírásai szerint, annak kölcsönös aláírásával írásban meghosszabbíthatják. 

 

6., A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítéséért a Vállalkozót díj illeti meg. 

 

A Felek a Vállalkozói díjat az alábbiakban határozzák meg: 

 

a.) a Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján, a telephelyen 

történő készenlétért bruttó …,-Ft/hó (azaz bruttó … forint) készenléti díjat fizet. 

b.)  a Megrendelő által igénybe vett üzemeltetés díja bruttó …,-Ft/óra (azaz óránként 

bruttó … forint) óradíj. 



 

c.) A Vállalkozói díjak magukba foglalják az igénybe vett szolgáltatás (gép, eszközök 

és kezelők) minden költségét. A vállalkozó díja az útszóró só díját nem 

tartalmazza, annak tárolásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

 

7., A készenlét elrendelését, illetve lemondását, valamint a munkák folyamatos ellenőrzését a 

Megrendelő részről a Polgármester jogosult megtenni a készenlétbeállást 2 órával 

megelőzően. A munkák felügyeletére és azok elvégzésének leigazolására a Polgármester 

jogosult. Az elrendelést telefonon, faxon, illetve e-mailen kell jelezni a Vállalkozó felé. 

 

8., A Vállalkozó az itt meghatározott munkákat a rendelkezésére álló gépjárművel, illetve az 

ezen túl még esetenként szükségessé váló gépjárművel biztosítja. A Felek rögzítik, hogy a 

Vállalkozó részére a megbízás teljesítéséhez szükséges szórósó mennyiségéről a Megrendelő 

gondoskodik. 

 

9., A Vállalkozó a Szerződés II/4/b. pontjára tekintettel óra kimutatást köteles vezetni, melyet 

hetente köteles Megrendelőnek bemutatni a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig. A 

Megrendelő az üzemóra kimutatást, meghatalmazottja útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

10., A Felek rögzítik, hogy amennyiben a II/2. Pontban meghatározott időszakon túl 

szükségessé válik az utak síkosság mentesítése, illetve a hó eltakarítása, úgy ezen időszakban 

a Vállalkozót bruttó …,- Ft/üzemóra (azaz üzemóránként kilencezer forint) díj illeti meg. A 

túlmunkát a Felek a Szerződésben foglalt módon kötelesek előzetesen írásba foglalni. A 

túlmunkára egyebekben a Szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

11., A Megrendelő az elvégzett tevékenység ellenértékének kifizetését a teljesített hónapot 

követő hónapban a Vállalkozó által kiállított és fuvarlevelekkel, valamint teljesítés 

igazolásokkal alátámasztott számlája alapján átutalással egyenlíti ki, a számla 

kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

 

12., A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés alapján végzett tevékenysége eredménye után az 

esedékes iparűzési adót a Megrendelőnél fizeti meg. 

 

13., A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó nem szerződésszerű, vagy szakszerűtlen 

tevékenysége folytán bizonyíthatóan a Megrendelőt, vagy harmadik személyt kár éri, úgy ezért 

a kárért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

14., A Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Szerződésből vagy annak 

megszegéséből, felbontásából vagy érvénytelenségéből eredően vagy azzal kapcsolatban 

bármilyen jogvita, ellentét vagy követelés keletkezik, úgy azt elsősorban tárgyalásos úton 

kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén az alperes székhelye szerint illetékes és 

hatáskörrel rendelkező bíróság jár el a Felek jogvitája során. 

 

15., A Szerződés csak írásban módosítható, változtatható meg vagy egészíthető ki, és a 

Szerződés szerinti módosítások, változtatások, kiegészítések vagy megállapodások csak azt 

követően válnak érvényessé és hatályossá, hogy a Felek meghatalmazott képviselői aláírták 

azokat. 

 



16., A Felek képviselői a Szerződés aláírásával kijelentik, hogy rendelkeznek minden 

szükséges felhatalmazással a Szerződés aláírásához. A Megrendelő aláírására a 

felhatalmazást a Megrendelő Képviselő-testülete…/2015.(XI.26.) sz. határozata adta meg. 

 

17., A Felek megállapodnak abban, hogy minden közöttük szóban vagy írásban létrejött 

korábbi megállapodásukat a Szerződés aláírásával megszüntetik. A Felek megállapodnak 

abban, hogy a közöttük létrejött jogviszonyban minden, közöttük szóban vagy írásban létrejött 

megállapodás helyébe a Szerződés lép. 

 

18., A Szerződésre és a Felek között létrejött jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény az irányadó. 

 

A Felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal 

mindenben megegyezőt, felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Csabdi, 2015. november … 
 

 

 

 

                     Megrendelő                                            Vállalkozó 

                  Huszárovics Antal                               … 

                    polgármester                                      … 
 

 

 

 

     

Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

   Dr. Sisa András            Magyar Judit 

         jegyző    költségvetési ügyintéző 

 

 

 


