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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2022. február 8-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/641/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kfi.
2022. évi útkarbantartási árajánlatának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata 2020. március 11-én feladatellátási megállapodást (továbbiakban
Alapszerzödés) kötött a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) a
helyi közutak karbantartásának és tartozékainak fenntartására és karbantartására (7. számú melléklet).

Az Alapszerzödés 4. pontja értelmében az egyedi elszámolásának alapját a Társaság által célszerűen
aláírt, Onkormányzat által jóváhagyott egységárak képezik, mely minden év december 31-ig felülvizsgálatra és
az Onkormányzat részére megküldésre kerül. A 2020. évben a Társaság nem változtatott az Alapszerződés
mellékletét képezö egységárain, a 2021. december 6-án benyújtott felülvizsgálat alapján azonban az egységárak,
tekintettel a piaci árak változására átlagosan 19,6 %-kal emelkedtek.

Az árváltozásra tekintettel új megállapodás keriil megkötésre a Felek között 2020. március 11-én
megkötött Együttműködési és Feladatellátási Együttműködési Megállapodás 1. 2. 1. c) pontja szerinti feladat
ellátására ajelen határozat meghozatalát segíto előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a)a saját részéról elfogadja a helyi közutak karbantartására, tartozékamak fenntartására és

karbantartasára vonatkozó a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel (2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.) kötendő feladatellátási megallapodást a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

b)felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.

HatáridŐ:

Felelős:
azonnal

Polgármester

A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Mellékletek: 1. számú melléklet: Alapszerzödés
2. számú melléklet: Megállapodás 1 . számú módosítása

Dunavarsány, 2022. február 1.

Az előterjesztés törvényes:
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MEGALLAPODÁS

A EGYUrTMOKŐDÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODAS 1. 2. 1. cpontja .̂ rintí feladal
ellátására

Amely létrejött egyrészről

Dlmavareá"yyáros. o"komlányzate - székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. ; adószám:
15730875-2-13, KSH számjele: 15730875-8411-321-13; bankszá'mlaszám: U 742180-'] 5393^7':
képviseli: Gergdné Varga Tündepolgámiester- (a továbbiakban Önkomiányzat), "---" ..

másrészröl

Dunavareinyi yárosgazdálkodási Koriátolt Fdelősségu Társaság - székfaely: 2336 Dunavarsár
KOTItlIL', u' ,18': adósza-m: 13386140-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 101130; KSHszémjeÍ:Í'3386T40-'
8110-113-13; képviseli: Ács Sándor űgyvezetö - (a továbbiakbm Társaság)

(a,. továbt"akban e8yüttesen Megállapodó Felek) között az alulirott hdyen és napon az alábbi

L Me8a"ap°dóFelekrögzI'tik' hogy ll~én EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI
MEGALLAPODÁS't kötottek a Magyarország hdyi önkormányzatairól^zóYó~2oÍÍ"éw'
, -LXXXIX'. torvény 13-§ (l^bekezd&> 1.2. pontjában meghatározott helybenbiztosltható
közfeladatok korében dlátandó helyi önkonnányzati feladatoktáreaság által fcizárólaeosic
történő dlátására, mint az Önkormányzat 100-os tulajdonában alló gazdasági társaggaÍ.'
A fenti megállapodás 1.2. 1.6) pontja a Társaság feladatainak körébe rendeli a helyi közutak
karbantartísit és tartozékainak fenntartisát és karbantartisát Dunavarsány közieazeatási
területén. A feladatellátás részleteit fdekjdenmegallapodás kiegészítésbenszabáÍyoSTk"
^l-al. -^egtl laiTO,dás. kie?észités !árgya a llelyi közutak és jardaburkolatok állagmegóvási
munkáinak elvégzése és tartozékainak fenntartása és karbantartása eseti megrenddések
alapján Dunavarsány bdteriileti onkomrinyzati útjain, kijdölt járda-sataszam"
közparkolóiban.

3.

2.

és

Felek ro8zitik- hogy jden meBá"aP°das alkalmazásában az alábbi értdmezést kolcsönősen
elfogadják:

- helyi közut karbantartása: a helyi közutak és járdák állagmegóvása az Öntormányzat eseti
megrendelései alapján, az Önkormányzat műszaki dlenorének technológia "utasitasa
alapján.

helyi kozutak tartozékainak fenntartása és karbmtartása: az Önkormányzat eseti
megrendelései alapján a forgalmi táblát cseréje, kihelyezése, áthdyezése stb, azútmeUetti
árkok takaritása közterületen kozintézmények kömyezetében, azut firszelvényébe~belo"só
növényzet levágása, visszavágása stb.

4. Jelen megáUapodás kiegészitést a felek határozatíiui időre kötik, az egyedi roegrendelések
elszámolásának alapjál a Társaság által megadott cégszerűen alálrt, "Ónkonnányzat"altaÍ
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júvahagyott egységárak képezik, melyet minden év december 31 -ig felülvizsgálatra keriilnek és
az Onkormányzat részére megküldésre kerülnek.

5. Felek megállapodnak abban hogy a Társaság a helyi közutak karbantartását köteles elvégezni
az Onkoimányzat által átadott útkarbantartási munkalapokon meghatározott útkarbantartási
tételek és azok teclmológiai utasitása alapján.

^rfa?á8 a megrenddést>soron kivüli esetben a megrendelés megérkezését követő munkanapon
15 órfig egyéb esetekben öt mmdcanapon belűl köteles visszaigazolni Önkonnányzat részére.
Amennyiben a munka elvégzéséhez közös helyszíni bejárásravan szűkség, felek a helysrini
bejárást a fenti határidőig lefolytatják és a hatíridok a helyszini bejárastól számítanak.

7. Tarsaság tudomasul veszi, hogy Önkormányzat egyidejűleg több eseti megrendelés
kibocsátására ís jogosult.

8. Az eseti roegrendelések összesftett értéke nem haladhatja meg a nettó 25.000.000 Ft, azaz nettó
huszonöt millió forint összeget.

9. Felekmegállapodnak, hogy Önkományzat kizárólagaz általa ajelen szereődés 6. pontja alapjén
megrendelt és Társaság áltol szerződésszeriien elvégzett munkák ellenértéket fi'zeti meg
Társaság részére az 1. sz. melléklet szerinti Áititíazatban rögzített egységárak alkalmazásávaf
Az artáblábanrögzített ár fíx ár, melyet az esetlegesen bekövetkezo semmilyen anyag vagy
egyéb áremelkedés nem befolyásol. Az elvégzett munkák mennyiségét a feleic 'tételes
elszámolás útján határozzák meg, és azt az Önkormányzat műszaki ellenörzéssd megbfzott
müszaki ellenőre igazolj'a a munkanaplóban. Munkanapló: 2 példányban vezetett papfralapú
építési napló.

10. Társaság tdjesítése magában foglalja a szükséges hozzájárulások beszeizését, a megvalósitas
minden elokészltö és felvonulási munkáját, a közteriilet foglalásokat amennyiben releváns, a
munlcaterület átvételét, a teljes köm építési munkákat, ajótáUási és szavatossági, garanciá'lis
munkik dvégzését, teraletrendezést, a körayezet megóvásához szükséges'"költségeket^
anyagszállítási- anyagigazgatási-, felvonulási költségeket, biztosítási dijalcat, ~őnzési-, vagyon^
és balestívédelmi költségeket, a szükséges energia- és vízellátási' díjakat, a terffletről
dszáUítmdó anyagok lerakóhelyre történő szállitási díját, a közteriUeten okozott károk
hdyreállitását, a jámlékos munkák, a segédanyagok, segédszerkezetek, szerdvények,
ideiglenes létesitmények stb. beépítését, femasználását, lebontását, továbbá mindazon feladatot
és tevékenységet ami a szerzodés 2. pontjaban meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges,
beleértve a forgalomterdés költsége fedezelét is. Társaság - feladata dlátásához - semminemű'
további koltségtéritést nem igényelhet.

11. A szerződés teljesftésével osszefüggésben hannadik személynek okozott kár megtéritéséért a
Társaság felel.

12. A teljesités helyszine a Duaavarsány város közigazgatási teriiletén belül lévő út- és
járdaburkolatok és az út tartozékainak állagmegóvásaval összefüggö munkák eseti
megrendelésben meghatározott részei.

A teljesités pontos helyszínét az eseti megrendelés rögziti.

13' ̂ ^!Íiesftéslh?tá"dőt.. (att°I fii^?.en- h°ey Önkonnányzat a munkát a következő a) vagy b)
pontba sorolja) az eseti megrendelés tartalmazza, külön csoportositva
a) a soron kívüli, gyors beavatkozást igénylo munkák haladéktalanul, de az eseti
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megrendeléstől számítva legkésőbb a munkát 5 munkanapon belűl el kell végezni.
b) egyéb munkák határideje az eseti megrendeléstől számítva 30 nap.

Felek közös megegyezéssel az 13. a) és b) pont szermti teljesítési határidötől eltérő teljesitési
határidőben is megállapodhatnak, amit a munkanaplóban mindkét fél részéről megbízott
kapcsolattartó aláírásával dokumentálni kell.

14. Felek megállapodnak abban, hogy az útkarbantartási munkálatok az 5. pontban foglalt
útkarbantartási munkalapok alapján űtemezetten folynak a 13. pontban foglalt teljesitési
határidők szerint.

Az eseti megrendelésnek tartalmazma kell, hogy az elvégzendő munlca az 13. a) pont szerinti
soron kívüli, gyors beavatkozast igényel, vagy egyéb munkáról van szó. A megrendelés
tartalmazza a teljesítés helyét, a munka megnevezését, mennyiségét, adott esetben utalást a
közvetlen balesetveszélyre.

15. Társaság az eseti megrendelés tárgyát képezo munkát koteles legkésfibb a jelen szerződés 13.
pontja szerint meghatározott teljesltési határidöig Önkomtónyzatnak írasban (munkanaplóban,
valamint e-mailenjegyzökönyvben) késsa-ejelenteni.

16. Onkormányzat köteles legkésőbb a 15. pont szerinti kíszrejelentéstől számitott 7 munkanapon
belül a munka szerződésszerű teljesitését ellenőrizni, és a hibákat, hiányosságokat Társaság felé
írásban a műszaki átadás-átvételijegyzőkönyvbenjelezni (18. pont), vagy a teljesítésigazolést
kiállíttatni(19. pont).

17. Felek az elkészült munkák ellenőrzése után "műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv"-et
készitenek. Itt kell rögziteni a hiányokat, hibákat és azok javitására adott határidöt, egyéb
feltételt. A muszaki átadás-átvételijegyzőkönyv aláírisára ajelen szeiződés 24 és 25. pontjában
rögzített Oakormányzat muszaki ellenőre és kapcsolattartójajogosult.

18. Ontormányzat a műszaki átadis-átvételi jegyzőkönyvben rögzitett hiba- és hiánymentes
teljesítést követően teljesítésigazolést állit ki. Teljesitést igazolja az Önkormányzat műszaki
ellenőrénekjavaslata alapján Gergöné Varga Tünde polgármester.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság a számlát a teljesltésigazolást követően a tárgyhót
követő naptóljogosult Idállítani 30 napos fizetési határidővel.

20. Jelen szeiződés tdjesítése érdekében a Felek együttműködni, egyinást a jelen szerződés
szempontjából valamennyi jelentős kérdésről és köriilményről tájékoztatm kötelesek.

21. Társaság a szerzodés időbeli hatálya alatt részszámlák benyújtására jogosult. Részszámlák
gyakorisága: eseti megrendelésenként a teljesítés igazolását kovetően nyújthatók be. A
Társaságnak a számlát az Önkormányzathoz minden olyan dokumentummal együtt kell
benyújtania, mely szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat a számla kibocsátásánakjogosságát
és összegszerűségét megállapithassa, illetve ellenőrizhesse. Az Önkormányzat
teljesítésigazolása alapján kiállitott számla szükségszerű és elválaszthatatlan melléklete a
Teljesítésigazolás és a műszaki átadás-átvételijegyzőkönyv egy eredeti példánya.

22. Jelen szerződés fennállása alatt az Önkormányzat kapcsolattartójának adatai:
Név: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető
Telefon: 20/3290412
e-mail cim: muszak aldunavarsan . hu

i^.a.^ (.
^f



23. Jelen szerződés fennállása alatt az Önkonnányzat műszaki ellenőrének adatai:
Név: Rákos József
Tdefon: 30/4007052

e-mail cim: riosl952(Ranaii. com
Kamarai nyilvántartási száma: ME KÉ 195027

24. Jelcai szerződés fennállása alatt a Társaság kapcsolattartoja:
Kapcsolattartó: Balázs Tíinde
Telefon: 30/3496974

e-mail cím: balazstunde@dwg. hu

25. Jelen szerződés fennállása alatt a Társaság műszatí vezetoje:
Név: Mikusik Béla
Névjegyzéki ssáma: MV-KÉ/B-13-59173
Telefonszám: 30-991-9570

E-mail: mikusik. bela@gmail. com

Fe ek ajelen szerződést elolvasás és közös értehnezés után, nünt akaratukkal mindenben megegyezőt
írták alá.

Dunavarsány, 2020. március 11 .

öw^^." A.Cfl- ^ae
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irsany Varos Onkormányzata
'Gergőné Varga Tünde dr; Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsányi Városg^zdálkodisi Kft.
Ács Sándor
ügyvezető
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Melléklet

Képzett ajánlati nettó egységár

ua
.u-

munka tétel

I. Útfenntartás
1. 1. Burkolaf csere

Bontísi munkák:
Aszfaltszél vá ás

Kiemeltsze él bontása
Süll esztettsze él bontása

Aszfalt bmkolat marása 5 cm vastagságban
min. 200m2

Aszfalt burkolat marása 10 cm vastagságban
(rom. 200 m2

Aszfalt burkolat bontása

Aszfalt tönnelék elszallítása lerakóhel i di"al

Beton útala bontása

Makadám útala bontása

A azati rt . bontása

Munkaárok íoldkiemelés

földvisszatöltés

Padka n esés kiszoruló an a elszálltíásával

Netté
egységár

"" A+D(Ft)

y Képzett
S nettó
OT

egysegár
t

Bontási munkák összesen:
E ítésimunkak
E. . kiemelt sze él é ftése

E. . süll esztett sze él é itése

Tükör késa'tés

A azat készités

FZKA 0/55 útala készitése

M 50 útala készitése

Ckt útala készítése

Aszfaltburkolat avítása kát 'zása

AC 11 kotő rt . be itése

AC 11 ko ó rt . be' ítése

Mart aszfalt burkolat építése, biztosított anyagból
fínisheres bedol ozássaí

Mart aszfalt burkolat építése, biztosítotí anyagból
kézibedol ozással

Mart aszfalt burkolat é ítése fínisheres bedol ozással

Mart aszfalt burkolat é itése kézi bedol ozással

m

m

m

m2

m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m'
m3

m

m

m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m-'

m'

rtf

295
3360
3360

1 840

2370

5950

2180

8100

7100

6700

6700

6120

5880

7500
7400

400

10265

12240

12240

16170

126400

119500

119500

21 700

21 700

30000
30000

295
3360
3360

1840

2370

5950

2180

8100

7100

6700

6700

6120

5880

7500
7400

400

10265

12240

12240

16 170

126 400

119500

119500

21 700

21700

30000
30000
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Szerelvén ek szintbehel ezése. VIz és ázelzérók

Szerelvények szintbehelyezése. Csatoma fedlapok santbeállító
'rűvel

Padkaé ítésmurvából

Buricolati 'elek felfestése oldószeres an a ból

Thenno lasztik burkolati 'elek felfestése

Alu. KRESZ tábla oszlo betontuskóval

Fén isszaverőKRESZtébla

eorács

bitumenszala

felületí zárás készítése

1 réte ben 2k nm kellősltő an a al 2-4 mm zú2alékkal

felületi zárás készítése
2 réte ben 2k nm kellősítő an a al 2-4 mm zúzalékkal

kie enlitö réte készitése martaszfalttal 0-4 cm vasta sá ban

kie enlítőréte készitése martaszfalttal 4-6 cm vasta á ban
o tikai szélessé elzö

Terelö tábla

E ítési munka összesen:

Burkolat csere ö zesen:
1.2. Aszfalt burkolatok kát 'zasa

Idei lenes hel eállltas hide aszfalt keverékkel Kl m2

AB 11 v=4-6 cm vt . F<1 m2

AB 11 v==4-6cmvt . F=l-5m2

AB 11 v=4-6 cm vt . F>5 m2

ABll, v=6-8cmvt . F<lm2

ABll v=6-8cmvt . F=l-5m2

AB 11, v=6-8 cm vt . F25 m2

OA 12, v==4-6 cm vt . F<1 m2

L én AB 11 v=4-6 cm vt . Kl m2

én AB 11, v=4-6 cm vt . P=l-5 m2
r edés kiöntés

Szerelvén ek szintbehel ezése. Viz és ázelzárók

Szerelvén ek szintbehel ezése. Távközlési fedla ok.

Zöldsáv kia. 10 cm tennőíold beé itésével, füv.

padka megerősités kereszteződésekben
20x20 cm na sá ' rázókő be' itésével sze él nélkül

padka megerősités kereszteződésekben
rázókö beé ítésével sze él beé itéssel

Aszfalt burkolatok kát 'zása összesen:

db

db
m3

m2
m2
db
db
m2
m

m-

m2

m2

m2
db
db

m'

m2
m2
mz
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m

db
db
m2

m'

m'

23700

33600

12300

7245

10600
II 700
11 700

1200
820

1670

2940

790

1200
3750
4145

662375
722 330

15800

16300

15800

15600

16300

15800
15600

17800

13800
12800
2200

21 700
144 100

2645

15200

17800
359 245

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

23700

33600

12300
7245

10600
11700
11700

1200
820

1670

2940

790

1200
3750
4145

662 375
722330

15800

16300

15800

15600

16300

15800

15600

17800

13800

12800
2200

21700
144 100

2645

15200

1 17800
359 245
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1.3. Vizé ítési munkák

Bontás: Szabván foldárok tíalata'tása

bontott anyag
elszállitás ideí lenes hel

ké2i felrakás

É ítési munkák

e 5 km-en belül

m'

m-'

nr'

8500

2270

6300

8500

2270

6300

Vizé ftési mnnkík összesen:

H. Járda és térburkolat fenntartás
Bontási munkák
Aszfaltszél vá ás

K.b. kertisze él ek bontása beton

Aszfalt burkolat bontása

K.b. kőburk. bontása, a kőan a vissza fthetős' ével

Beton 'árdaala bontása

A tirt . bontása

Padka n esés

Boatási mnnkík összesen:

E (tésimunkak

E. . kiemelt 'ardasze él ' itése beton

E.gy. kiemeltjárdaszegély épftése Megrendelö által biztositott
an ból

E. . süll esztett 'árdasze él é ítése beton

Tükör készités

A azat készítés

FZKA 0/35 'árdaala

Ckt 'árdaala készitése

OA 5 aszfalt 'árda ko ó rt

térko burkolat Me endelő által biztosított an a ból

térkő burkolat be itése szürke

térkő burkolat be ftése színes

m

m

,3
m

m-'

m'

m'

m'

Gréderezés összesen

Utkarbantartás alatti for alomtechnikai munkák
Utkarbantartás alatti for alomtechnikai munkák

r\

m

m

m

m2

m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2

E ítési munkák osszesen;
II. Járda és térburkolat fenntartás összesen:

Közterületi árkok takaritísa

foldárok ^
fedett árok takarítása ^

Arkok takarítása összescn
Gréderezés

Gréderezés tömöritéssel, min. 8 tonnás hen en-el m'

na

17070
1 098 645

320
2400

8100

8100

790

4850

900
25460

6700

5650
6700

480

10265
11900

17300

152 000

8100

11900

13000

243 995
269 455

2400
4750
7100

100
100

7900

17070
1 098 645

320
2400

8100
8100

790

4850

900

6700

5650
6700

480
10265

11 900

17300

152000

8 100

11900

13000

243 995
269455

2400
4750
7100

o

100
100

7900
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Balesetveszélyes helyszín megjelolése 24 óran belül (fígyelmeztető
'elzés: pl. bólya db 6 100

Balesetveszélyes helyszin megjdölése 24 órán belül (fígyelmeztető
'elzés villo ó testtel db 8 300

Fo alomtechnikai munkik összesen 22 300

1 6100

1 8300
22300

Q^.d.^ ^fyf^
J \



2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

AzEGYÜrTMÜKÖDÉSIÉSFELADATELLÁTÁSIMEGÁLLAPODÁS 1. 2. 1. c) pontja szerinü feladat
ellátására

Amely létrejött egyrészröl

Dunavarsány Város Onkormányzata - székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. ; adószám:
15730875-2-13; KSH számjele: 15730875-8411-321-13; bankszámlaszám: 11742180-15393197;
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester - (a továbbiakban Onkormányzat),

másrészröl

Dunavarsányi Városgazdálkodási Koriátolt Felelősségű Társaság - székhely: 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u, 18. ; adószám: 13386140-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 101 130; KSH számjel: 13386140-
8110-113-13; képviseli: Acs Sándor ügyvezető - (a továbbiakban Társaság)

(a továbbiakban együttesen Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

1. Megállapodó Felek rögzítik, hogy 2020. március 11-én EGYÜTTMÜKÖDÉSI ÉS
FELADATELLATÁSI MEGÁLLAPODAS-t kötöttek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 13. § (1) bekezdése 1.2. pontjában
meghatározott helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkomiányzati
feladatok társaság által kizárólagos joggal történő ellátására, mint az Onkormányzat 100 %-os
tulajdonában álló gazdasági társasággal.

A fenti megállapodás 1. 2. 1. c) pontja a Társaság feladatainak körébe rendeli a helyi közutak
karbantartását, tartozékainak fenntartását és karbantartását Dunavarsány közigazgatási
területén. A feladatellátás részleteit felekjelen megállapodásban szabályozzák.

2. Jelen megállapodás tárgya a helyi közutak és járdaburkolatok állagmegóvási munkáinak
elvégzése, tartozékainak fenntartása és karbantartasa eseti megrendelések alapján
Dunavarsány belterületi önkormányzati útjain, kijelöltjárdaszakaszain és közparkolóiban.

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás alkalmazásában az alábbi értelmezést kölcsönösen.
elfogadják:

helyi közút karbantartása: a helyi közutak és járdák állagmegóvása az Onkormányzat eseti
megrendelései alapján, az Onkormányzat műszaki ellenőrének technológia utasftása
alapján.
helyi közutak tartozékamak fenntartása és karbantartása: az Onkormányzat eseti
megrendelései alapján a forgalmi táblát cseréje, kihelyezése, áthelyezése stb., az út melletti
árkok takarítása közterilleten közintézmények kömyezetében, az út űrszelvényébe belógó
növényzet levágása, visszavágása stb.

4. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, az egyedi megrendelések elszámolásának
alapját a Társaság által megadott cégszeriien aláirt, Onkormányzat általjóváhagyott egységárak
képezik, melyet minden év december 31-ig felülvizsgálatra kerülnek és az Onkormányzat
részére megküldésre kerülnek.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság a helyi közutak karbantartását köteles elvégezni
az Onkonnányzat által átadott útkarbantartási munkalapokon meghatározott útkarbantartási
tételek és azok technológiai utasítása alapján.
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6. Társaság a megrendelést soron kívüli esetben a megrendelés megérkezését követő munkanapon
15 óráig, egyéb esetekben öt munkanapon belül köteles visszaigazolni Onkormányzat részére.
Amennyiben a munka elvégzéséhez közös helyszíni bejárásra van szükség, felek a helyszíni
bejárást a fenti határidoig lefolytatják és a határidok a helyszíni bejárástól számítanak.

7. Társaság tudomásul veszi, hogy Onkormányzat egyidejüleg több eseti megrendelés
kibocsátására is jogosult.

8. Az eseti megrendelések összesített értéke nem haladhatja meg a mindenkori önkormányzati
költségvetésben elkülönitett fedezet összegét. A megrendelések összértéke nem haladhatja
meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti mindenkori építési
közbeszerzési értékhatárokat.

9. Felek megállapodnak, hogy Onkormányzat kizárólag az általa ajelen szerződés 6. pontja alapján
megrendelt és Társaság által szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékét fízeti meg
Társaság részére az 1. sz. melléklet szerinti Artáblázatban rögzitett egységárak alkalmazásával.
Az ártáblában rögzített ár fix ár, melyet az esetlegesen bekövetkezö semmilyen anyag vagy
egyéb áremelkedés nem befolyásol. Az elvégzett munkák mennyiségét a felek tételes
elszámolás útján határozzák meg, és azt az Onkormányzat műszaki ellenorzéssel megbízott
műszaki ellenöre igazolja a munkanaplóban. Munkanapló: 2 példányban vezetett papír alapú
építési napló.

10. Társaság teljesítése magában foglalja a szükséges hozzájárulások beszerzését, a megvalósítás
mínden elökészítö és felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat amennyiben releváns, a
munkaterület átvételét, a teljes körű építési munkákat, a jótállási és szavatossági, garanciális
munkák elvégzését, területrendezést, a kömyezet megóvásához szűkséges költségeket,
anyagszállitási-, anyagigazgatási-, felvonulási költségeket, biztosítási díjakat, őrzési-, vagyon-
és balesetvédelmi költségeket, a szükséges energia- és vízellátási díjakat, a területröl
elszállítandó anyagok lerakóhelyre történö szállítási díját, a közterületen okozott károk
helyreállítását, a járulékos munkák, a segédanyagok, segédszerkezetek, szerelvények,
ideiglenes létesítmények stb. beépítését, felliasználását, lebontását, továbbá mindazon feladatot
és tevékenységet, ami a szerzödés 2. pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges,
beleértve a forgalomterelés költsége fedezetét is. Társaság - feladata etlátásához - semminemű
további költségtéritést nem igényelhet.

11. A megállapodásban foglaltak teljesítésével összefüggésben harmadík személynek okozott kár
megtérítéséért a Társaság felel.

12. A teljesités helyszíne a Dunavarsány város közigazgatási területén belül lévő út- és
járdaburkolatok és az út tartozékainak állagmegóvásával összefüggő munkák eseti
megrendelésben meghatározott részei.

A teljesítés pontos helyszínét az eseti megrendelés rögzíti.

13. A teljesítési határidöt (attól fdggöen, hogy Onkormányzat a munkát a következő a) vagy b)
pontba sorolja) az eseti megrendelés tartalmazza, külön csoportosítva
a) a soron kívüli, gyors beavatkozást igénylő munkák haladéktalanul, de az eseti
megrendeléstöl számítva legkésöbb a munkát 5 munkanapon belül el kell végezni.
b) egyéb munkák határideje az eseti megrendeléstől számítva 30 nap.

Felek közös megegyezéssel az a) és b) pont szerinti teljesi'tési határidőtől eltérő teljesitési
határidöben is megállapodhatnak, amit a munkanaplóban mindkét fél részéröl megbízott
kapcsolattartó aláírásával dokumentálni kell.
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14. Felek megállapodnak abban, hogy az útkarbantartási munkálatok az 5. pontban foglalt
útkarbantartási munkalapok alapján ütemezetten folynak a 13. pontban foglalt teljesitési
határidök szerint.

Az eseti megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy az elvégzendö munka az 13. a) pont szerinti
soron kívűli, gyors beavatkozást igényel, vagy egyéb munkáról van szó. A megrendelés
tartalmazza a teljesítés helyét, a munka megnevezését, meimyiségét, adott esetben utalást a
közvetlen balesetveszélyre.

15. Társaság az eseti megrendelés tárgyát képező munkát köteles legkésöbb ajelen szerződés 13.
pontja szerint meghatározott teljesítési határidőig Önkormányzatnak írásban (munkanaplóban,
valamint e-mailenjegyzőkönyvben) készrejelenteni.

16. Önkormányzat köteles legkésobb a 15. pont szerinti készrejelentéstöl számított 7 munkanapon
belül a munka szerzodésszerű teljesitését ellenörizni, és a hibákat, hiányosságokat Társaság felé
írásban a műszaki átadás-áh'ételi jegyzökönyvben jelezni (18. pont), vagy a teljesitésigazolást
kiállíttafai(19. pont).

17 Felek az elkészült munkák ellenorzése után "műszaki átadás-átvételi jegyz6könyv"-et

készítenek. Itt kell rögziteni a hiányokat, hibákat és azok javítására adott határidot, egyéb
feltételt. A műszaki átadás-áh'ételi jegyzőkönyv aláírására az Onkormányzat jelen
megállapodásban rögzített műszaki ellenőre, illetve kapcsolattartójajogosult.

18. Önkormányzat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiba- és hiánymentes
teljesítést követöen teljesftésigazolást állít ki. Teljesítést igazolja az Onkormányzat műszaki
ellenőrénekjavaslata alapján Gergőné Varga Tünde polgármester.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság a számlát a teljesitésigazolást követően a tárgyhót
követö naptóljogosult kiállítani 30 napos fizetési határidövel.

20. Jelen megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében a Felek együttműködni, egymást ajelen
szerzödés szempontjából valamennyijelentös kérdésröl és körülményröl tajékoztatai kötelesek.

21. Társaság a szerzödés idöbeli hatálya alatt részszámlák benyújtásárajogosult. Részszámlák eseti
megrendelésenként a teljesítés igazolását követöen nyújthatók be. A Társaságnak a számlát az
Önkormányzathoz minden olyan dokumentummal együtt kell benyújtania, mely szükséges
ahhoz, hogy az Önkormányzat a számla kibocsátásának jogosságát és összegszerűségét
megállapíthassa, illeh'e ellenorizhesse. Az Önkormányzat teljesítésigazolása alapján kiállított
számla szükségszerű és elválaszthatatlan melléklete a Teljesítésigazolás és a műszaki átadás-
áh'ételijegyzökönyv egy eredeti példánya.

22. Jelen szerzödés fennállása alatt az Önkormányzat kapcsolattartójának adatai:
Név: Kovács Aliz Réka beraházási és műszaki osztályvezető
Telefon: 20/3290412
e-mail cím: muszak ̂ dunavarsan .hu

23. Jelen szerződés fennállása alatt az Önkormányzat müszaki ellenörének adatai:
Név: Rákos József

Telefon: 30/4007052
e-mail cím: r'osl952 u; mail. com

Kamarai nyilvántartási száma: ME KE 195027
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24. Jelen szerzödés fennállása alatt a Társaság kapcsolattartója:
Kapcsolattartó: Balázs Tünde
Telefon: 30/3496974

e-mail cím: balazstunde@dwg. hu

25. Jelen szerződés fennállása alatt a Társaság műszaki vezetője:
Név: Mikusik Béla

Néyjegyzéki száma: MV-KE/B-13-59173
Telefonszám: 30-991-9570
E-mail: mikusik. bela@gmail. com

26. Megállapodó felek rögzitik, hogyjelen szerződés a közöttük fennálló folyamatos jogviszonyt
rendezi, és a közöttük 2020. március 11. napján létrejött, ajelen megállapodás tárgyával azonos
tárgyú megbízási szerződés és annak módositásai ajelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
hatályukat veszítik.

Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értetmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezöt írták alá.

Dunavarsány, 2022. február .. .

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergöné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Acs Sándor

ügyvezetö
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MeUéklet
a Megállapodás 4. pontja szerinti elszámolashoz

Képzett ajánlati nettó egységár

E
. tO
N

's
" munka tétel

I. Utfenntartás

1. 1. Burkolat csere

Bontási munkák:

1 Aszfaltszél vá ás

2 Kiemelt sze él bontása

3 Süll esztettsze él bontása

Aszfalt burkolat marása 5 cm vastagságban
4 min. 200m2

Aszfalt burkolat marása 10 cm vastagságban
5 min.200 m2

6 Aszfalt burkolat bontása

7 Aszfalt törmelék elszállitása lerakóhel i dí"al

8 Beton útala bontása

9 Makadám útala bontása

10 A azati rt . bontása

11 Munkaárok földkiemelés

12 földvisszatöltés

13 Padka n esés kiszoruló an a elszállításával

o) Nettó
.S egységá
gi rA+D
o Ft

N Képzett
o nettó
co egységár

Ft

m

m

m

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

353
4015
4015

2199

2832

7110

2605

9680

8485

8007

8007

7313

7027

353
4015
4015

2199

2832

7110

2605

9680

8485

8007

8007

7313

7027

Bontási munkák összesen:

E ítési munkák

14 E. . kiemeltsze él é ítése

15 E. . süll esztettsze él é ítése

16 Tükör készítés

17 A azat készités

18 FZKA 0/55 útala készítése

19 M 50 útala készitése

20 Ckt útala készitése

21 Aszfaltburkolat 'avítása kát úzása

22 AC 11 kötő rt . beé ítése

23 AC 11 ko 6 rt . beé itése

Mart aszfalt burkolat építése, biztosított anyagból
24 finisheres bedol ozással

Mart aszfalt burkolat épitése, biztosított anyagból
25 kézi bedol ozással

26 Mart aszfalt burkolat é itése finisheres bedol ozással
27 Mart aszfalt burkolat é ítése kézi bedol ozással

28 Szerelvén ek szintbehel ezése. Viz és ázelzárók
Szerelvények szintbehelyezése. Csatorna fedlapok

29 szintbeállító űrüvel

m

m

m2
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m'

m3

m3

db

db

71 646

8963
8843

478

12267

14627

14627

19323

151 048

142 803

142 803

25932

25932

35850
35850
28322

40152

8963
8843

478

12267
14627

14627

19323

151 048
142803

142803

25932

25932

35850
35850
28322

40152
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30 Padkaé ítés murvából

31 Burkolati 'elek felfestése oldószeres an a ból

32 Thermo lasztik burkolati 'elek felfestése

33 Alu. KRESZ tábla oszlo betontuskóval

34 Fén isszaveró KRESZ tábla

35 eorács

36 bitumenszala

m-

m2
m2
db
db

m2
m

14699

8658

12667
13982
13982

1 434
980

14699

8658

12667
13982
13982

1 434
980

felületi zárás készitése
37 1 réte ben 2k /nm kellősltő an a al 2-4 mm zúzalékkal m' 1 996 1 996

felületi zárás készitése
38 2 réte ben 2k/nm kellősltő an a al 2-4 mm zúzalékkal m2 3513

kiegyenlítö réteg készítése martaszfalttal 0-4 cm
39 vasta sá ban m2 944

kiegyenlltö réteg készitése martaszfalttal 4-6 cm
40 vasta sá ban m2 1 434

41 o tikai szélessé 'elzö db 4 481
42 Terelőtábla db 4953

É ítési munka összesen: 791 538

Burkolat csere összesen: 863 184

1.2. Aszfalt burkolatok kát úzása

43 Idei lenes hel reállítás hide aszfalt keverékkel Fs1 m2 m2 18881

44 AB11, v=4-6cmvt . F?1 m2 m2 19479
45 AB 11, v=4-6cmvt . F=1-5m2 m2 18881

46 AB 11, v=4-6cm vt . F>5 m2 m2 18642

47 AB 11, v=6-8 cm vt . FS1 m2 m2 19479

48 AB 11, v=6-8 cm vt . F=1 -5 m2 m2 18 881

49 AB 11, v=6-8 cm vt . F?5 m2 m2 18 642
50 ÖA 12 , v=4-6 cm vt . F<1 m2 m2 21 271

51 Le én AB 11, v=4-6cm vt . Fs1 m2 m2 16491

52 Le én AB 11, v=4-6 cm vt . F=1-5 m2 m2 15296
53 re edés kiöntés m 2 629
54 Szerelvén ek szintbehel ezése. Viz és ázelzárók db 25 932

55 Szerelvén ek szintbehel ezése. Távközlési fedla ok. db 1 72 200

56 Zöldsávkia. 10cmtermőföld beé itésével, füv. m2 3161

padka megerősítés kereszteződésekben
57 20x20 cm na sá ú rázókő beé ítésével sze él nélkül m;

padka megerösítés keresztezödésekben
58 rázókö beé itésével sze él beé Itéssel mi

Aszfalt burkolatok kát zása összesen:

18164

2 21 271
429 298

3513

944

1 434
4481
4953

18881

19479
18881

18642

19479

18881

18642
21 271

16491

15296
2629

25932
172200

3161

1 18164

1 21 271

1.3. Vizé itési munkák

59 Bontás: Szabván földárok kialakltása

bontott anyag
60 elszállítás idei lenes hel re 5 km-en belül

61 kézi felrakás

m-

m-

nr

10158

2713

7529

10158

2713

7529
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E ítési munkák

Vizé ítési munkák összesen: 20 399
1 312

Utfenntartás összesen: 881

II. Járda és térburkolat fenntartás

Bontási munkák
62 Aszfaltszél vá ás m 382 1 382

63 K.b. kertisze él ek bontása beton m 2 868 1 2 868

64 Aszfalt burkolat bontása m3 9680 1 9680

65 K. b. kőburk. bontása, a köan a visszaé íthetösé ével m3 9 680 1 9 680

66 Beton ardaala bontása m2 944 1 944

67 Á azati rt . bontása m3 5 796 1 5 796

68 Padka n esés m2 1 076 1 1 076
Bontási munkák összesen: 30 425

E ítési munkák

69 E. . kiemelt 'árdasze él é ítése beton

E.gy. kiemelt járdaszegély építése Megrendelő által
70 biztositott an a ból
71 E. . süll esztett 'árdasze él é ítése beton

72 Tükör készités

73 A azat készités

74 FZKA 0/35 ardaala

75 Ckt 'árdaala készftése

76 OA 5 aszfalt 'árda ko 6 rt

77 térkö burkolat Me rendelö által biztositott an a ból

78 térkő burkolat beé itése szürke

79 térkő burkolat beé ítése szfnes

m

m

m

m2
m3

m3

m3

m3

m2
m2
m2

E ítési munkák összesen:

8007

6752
8007

574

12267

14221

20674

181 640

9680
14221

15535

291 574

8007

6752
8007

574

12267

14221

20674

181 640

9680

14221
15535

II. Járda és térburkolat fenntartás összesen: 321 999

III. Közterületi árkok takarítása

80 földárok m 2868
81 fedett árok takaritása m 5676

Arkok takaritása összesen 8 544

IV. Gréderezés O

82 Gréderezés tömörítéssel, min. 8 tonnás hen errel m2 120

Gréderezés összesen 120

2868
5676
8544

o

120

V. Utkarbantartás alatti for alomtechnikai munkák

83 Ütkarbantartás alatti for alomtechnikai munkák na 9 441 1 9 441

Balesetveszélyes helyszín megjelölése 24 órán belül
84 fi elmeztető elzés: I. ból a db 7290 1 7 290

Balesetveszélyes helyszín megjelölése 24 órán belül
85 fi elmeztető'elzés villo 6 testtel db 9919 1 9919

For alomtechnikai munkák összesen 26 650
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