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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről Nagymaros Város Önkormányzat (2626 Nagymaros, Fő tér 5., 

adószám: 15731113-2-13, képviseletében Heinczinger Balázs polgármester), továbbiakban, 

mint megrendelő, 

másrészről  

Maros Nonprofit Kft (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37., adószám: 10691328-2-13, 

képviseletében: Marschall Márk ügyvezető) továbbiakban, mint vállalkozó között az alulírott 

helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő kezelésében lévő 

belterületi utak, kiemelten a hegyi utcák hóeltakarítási, síkosság elleni védekezési munkáinak 

elvégzését. 

Az érintett útszakaszokat tartalmazó térkép jelen szerződés 1. mellékletét képezi. 

  

2. Jelen szerződést felek határozott időre 2021. november 1-től 2022. április 15-ig tartó 

határozott időre kötik. 

 

3. A 2. pontban meghatározott időtartamon belül a vállalkozó folyamatosan, a következő 

feltételek mellett végzi az 1. pontban meghatározott munkát. 

Havazás, ónos eső, fagyott eső, páralecsapódás esetén a mellékletben kijelölt belterületi 

gyűjtőutak síkosság mentesítését reggel 500 órától meg kell kezdeni. Intenzív havazás esetén a 

síkosság mentesítést az éjszaka órákban (20 órától 5 óráig) 2 órán belül, nappal 1 órán belül 

meg kell kezdeni és szükség szerint folyamatosan végezni, hogy a közlekedés fenntartható 

legyen. A gyűjtőútnak nem minősülő egyéb belterületi közutak esetében a hóekézést a 

gyűjtőutak letakarítását és szórását követően, intenzív havazás esetén legalább 5 cm-nél 

nagyobb hó mennyiség esetén kell elkezdeni. 

 

4. A szerződésben foglalt feladat maradéktalan és hiánytalan ellátásáért a vállalkozó a 

következő díjra jogosult: 

 

480.000 Ft/hónap + áfa összegű díjra, mely tartalmazza a tankolás költségeit az esetleges 

szervizelési és alkatrész költségeket. 

 

5. A 4. pontban meghatározott díjakat a vállalkozó havonként utólag, a tárgyhót követő 5. 

napig jogosult leszámlázni. 

 

A vállalkozói díjat a vállalkozó által fentiek alapján kiállított – a ténylegesen teljesített, a 

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoportja által igazolt – számlája alapján a 

Megrendelő átutalással fizeti meg a számlán feltüntetett fizetési határidőben a vállalkozó                            

bankszámlájára. 

 

6. A felek jogai és kötelességei: 

 

6.1. A Vállalkozó személyesen, a Megrendelő tulajdonában álló gépekkel (a RSP-263 

forgalmi rendszámú járművel, az RKX-624 forgalmi rendszámú járművel és az YLS-406 

forgalmi rendszámú járművel) szervezi meg és látja el a szerződés szerinti munkát. 
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6.2. A Vállalkozó köteles a munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 

előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. Vállalkozó köteles a megrendelőt a 

szerződés teljesítését akadályozó minden körülményről haladéktalanul értesíteni, egyúttal 

lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.   

 

6.3. Vállalkozó köteles a vagyon- és életvédelem biztosításához szükséges intézkedéseket 

megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, ill. megtéríteni. A szakszerűtlen 

munkavégzésből eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. 

 

6.4. Vállalkozó a tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörűen és saját felelőssége 

körében a vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni. 

 

6.5. A tevékenység folytatásához szükséges síkosság mentesítő anyagokat a megrendelő saját 

költségén biztosítja a vállalkozó részére. Vállalkozó köteles időben jelezni a betárolt anyag 

fogyását az utánrendelés érdekében. Sürgős esetben jogosult az anyag megrendelésére és 

beszerzésére a megrendelő költségére. 

 

6.6. A megrendelő jogosult és egyben köteles a munkát indokolt időközökben ellenőrizni. 

Amennyiben az ellenőrzés során hiányosság derül ki, a vállalkozó köteles a megrendelő 

felszólítására azokat azonnal megszüntetni. 

 

7. Jelen szerződést 15 napos felmondási idővel – a másik fél előzetes értesítésével – 

bármelyik fél felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése okot szolgáltat. A 

vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerződésbe foglalt 

teljesítési határidők sorozatos, vagy súlyos megszegése, a megrendelő részéről pedig a 

vállalkozói díj kifizetésének külön felszólítás ellenére, az azt követő 5 napon belüli 

kifizetésének elmaradása. 

 

8. Szerződő felek a szerződés rendes felmondással való felmondását kizárják. 

 

9. A felek a jelen szerződéssel összefüggő vitás kérdéseiket békés úton rendezik. Amennyiben 

a vita békés megegyezéssel nem orvosolható, úgy a felek ezennel a Váci Járásbíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, valamint 

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 

előírásait kell alkalmazni. 

 

Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Nagymaros, 2021. december 22.  

 

 

 ______________________ _______________________ 

 megrendelő vállalkozó 
 

Pénzügyi és jogi ellenjegyzés: 

 

 

gazdasági vezető   jegyző 


