
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely, létrejött egyrészről
Név: Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.
Adószám: 15734666-2-13
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről
Név: Zeke és Fia Bt.
Cím: 2096 Üröm, Honvéd u. 1.
Adószám: 24546740-2-13
Bankszámlaszám: 65700093-10115363
Képviseli: Zeke Zoltán cégvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Megrendelő és Vállalkozó - együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződés tárgya: Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal közigazgatási területén síkosság
mentesítési, hó-eltakarítási munkálatok ellátása

Szerződés ideje: 2020. november 1.-től 2021. március 31.-ig

1./ A készenléti díj havonta kerül számlázásra, melynek összege: 1.320.000 Ft/hó + Áfa.

2./  Síkosság mentesítés:
1 m3 kőzúzalék + szétterítése
1 m3 só + szétterítése

Gépóradíjak, mely esetben a gépek nem végeznek szórást:
1 db MTZ típusú traktor (hótolólapozás esetén)
1 db Toyota Hilux (hótolólapozás esetén)

29.000Ft/m3+Áfa
72.000Ft/m3+Áfa

12.000Ft/h+Áfa
12.000Ft/h+Áfa

Az utak ellenőrzését, felmérését ldb Toyota Hilux gépjárművel végzi a vállalkozó, ennek a költségét a 
készenléti díj tartalmazza.

A további gépórák és a kiszórt m3 mennyisége menetlevéllel, gépnaplóval elvégzett tényleges 
munkaóraszám alapján kerülnek számlázásra havonta, melyet Megrendelő által kijelölt személy igazolt 
aláírása érvényesít.

3./  Vállalkozó kijelenti, hogy a szóróanyagok beszerzéséről és tárolásáról gondoskodik, a szolgáltatás 
ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal, személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezik, és vállalja ezen 
feltételek folyamatos biztosítását jelen szerződés fennállása alatt. A Vállalkozó saját észlelése alapján az 
utak síkosság mentesítését, hó-eltakarítását legkésőbb az észleléstől számított 2 órán belül megkezdi.
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Amennyiben a Megrendelőnek szüksége van szóróanyagra, annak átvételét szállítólevélen aláírásával 
igazolja, amely alapján számlázásra kerül.

4. / Vállalkozó azokért az utcákért nem vállal felelősséget, amelyek helyszűke miatt gépekkel 
megközelíthetetlenek /szolgalmi utak/ vagy a téli viszonyokhoz képest is balesetveszélyes a hó eltakarító 
gépek és a gépkezelő számára (pl. oldal csúszás esetén, vagy olyan meredek utca ill. utca vég ahol a gép 
megállítása baleset nélkül elkerülhetetlen).

5. / Megrendelő felé a ténylegesen felhasznált szóróanyag kerül leszámlázásra.

6. / Vállalkozó vállalja az utak éjjel-nappali takarítását (lehetőségekhez képest), azonban éjszakai takarítást 
a szűk-, és meredek zsákutcákban nem tudja vállalni, ahol a hó eltakarító gépek megfordulása nincs 
biztosítva. Ennek oka, eddigi tapasztalatok szerint, hogy a gépkocsik a szűk utcákban parkolnak és tolatás 
esetén idegen gépjárművek sérülését okozhatja. Ezek az utcák csúszásmentesítése és hó eltakarítása 
kizárólag nappal történik. Ekkor is a gépkezelő dönti el, hogy vállalja-e felelősséget, vagy megtagadja a 
feladat elvégzését, mivel a saját testi épségét nem kockáztatja, és a munkagép sérülése esetén, anyagi 
felelősséggel tartozik.
A vállalkozó nem vállalja a takarítást azokban az utcákban, ahol a faágak túl növése miatt a gépek nem 
férnek el, így a gép sérülését okozhatja. Ez értendő olyan esetre is amelyben a gépjármű parkol, de 
mellette el kellene haladnia a gépnek, viszont a faágak és bokrok útban vannak.

Azokban az utcákban, ahol nem kérik vagy reklamálták az utak sózását, ott nem végez a vállalkozó sózást. 
(Pl. Lazarét, Várhalom utca) Ezeket az eseteket a Polgármesteri Hivatallal való egyeztetés után a 
Polgármester Úr vagy az arra megbízott személy felülbírálhatja.

7. / Jelen szerződés nem vonatkozik kézi munkaerőre, járdák, gyalogutak, lépcsők, lejtők és sétányok hó 
eltakarítására és síkosság mentesítésére.

8. / Vállalkozó a Megrendelő külön felkérésére, és egyeztetésével /jelenszerződés értelmében/ amikor a 
hóesés olyan mértékű, a megmaradt hótömeg eltakarítását elkezdi, útjegesedés esetén kőzúzalékszórást- 
sószórást, vagy ennek együttes használatát alkalmazza.
A tisztítandó út nyomvonalát Vállalkozó a műszaki ügyintézővel köteles egyeztetni, aki az elvégzett 
munkát-, és kiszórt mennyiséget igazolja.

9. / Előző évek tapasztalati alapján a Magyar Közút kezelésében lévő utak hó eltakarítása, csúszás 
mentesítése késve történik, így ebben az esetben a Vállalkozó kénytelen a tömegközlekedés biztosítása 
érdekében ezeket az utakat mindenek előtt előre venni, amennyiben ez szükségessé válik. Polgármester 
külön kérése esetén végezhető el.

10. / Amennyiben, a szerződési időn túl is szükséges lenne az utak tisztítására, úgy azonos feltételekkel, 
külön megbeszéléssel a Vállalkozó a munkát elvégzi.

11. / Amennyiben nagyobb hó mennyiség, hóvihar alakul ki, úgy a Vállalkozó a Megrendelő által 
megnevezett főbb utakra összpontosít. Ebben az esetben a Vállalkozó más gépeket is alkalmazhat.

CAT 428/C homlokrakodó és árokásó:
MAN típusú tehergépkocsi

12.000 Ft/h + Áfa
12.000 Ft/h + Áfa



Ezeket a gépeket hótorlaszok kialakulása esetén-, vagy közérdekű gépek mentése esetén veszi igénybe. A 
hóekével-sószóróval szerelt gépek az elakadt gépjárművek vontatását nem végezhetik.

12. / Vállalkozó az energia-, anyagárak lényeges, min. 20% mértékű emelkedése esetén az árváltozás jogát 
fenntartja. Felek /ebben az esetben/ közös megegyezés alapján ármódosító szerződést készítenek.

13. / A Vállalkozó a COVID-19 vírushelyzet miatt, fertőzés, karantén esetén a szerződésben szereplő 
munkáért felelősséget nem tud vállalni, vagy csak korlátozott mennyiségben tud gépeket és munkaerőt 
biztosítani.

14. / Ha a szerződő Felek valamelyike a szerződést fel kívánja bontani, e szándékát a felmondást 
megelőzően legalább 30 nappal a másik féllel írásban közölnie kell. Amennyiben a számla nem kerül 
kifizetésre, úgy a Vállalkozó a további munkálatokat felfüggesztetheti.

Az elvégzett munkáról a teljesítésigazolást - lehetőségekhez képest - a Vállalkozó a tárgyhót követő 5. 
napig nyújthat be a Megrendelő felé.
Az aláírt teljesítésigazolás, majd az ennek alapján kiállított számlán szereplő vállalási ár banki átutalása a 
számla kiállításától számított 8 napon belül,

B3 Takarékszövetkezet: 65700093-10115363

számú bankszámlára történik.

15./ Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.

Üröm, 2020. október 30.

Megrendelő

ZEKE ÉS FIA BT. 
2096 Üröm. Honvéd u. 1. 
Adószám. 2^546740-2-13 
Bsz. $5700093,10115365

Vállalkozó


