
Vállalkozási szerződés 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
adószám: … 
képviseletében eljár: ... 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 
 
másrészről a(z) 
……… 
adószám: … 
székhelye: … 
képviseletében eljár: ... 
mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) együttesen: szerződő felek (a továbbiakban: 
„Fél” vagy „Felek”) között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81 

§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Dunaújváros köztisztasági 
feladatok” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) EKR... és TED ... számon. Az 
eljárásban részekre nem lehetett ajánlatot tenni. 

1.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazó ajánlatnak minősült, és a Közbeszerzési eljárás nyerteseként került kihirdetésre. 

1.3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn 
belül vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással. Megrendelő 
rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott 

Közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott, köztisztasági, közterületi takarítási 
feladatokat a kapcsolódó műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt 
(alapmennyiség). 

2.2. A Közbeszerzési Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az egyes 
feladatokkal érintett területek megjelölését és kapcsolódó feladatokat és annak ellátási 
gyakoriságát a közbeszerzési műszaki leírás rögzíti. 

2.3. Az ellátandó feladatok leírását a Közbeszerzési műszaki leírás és annak mellékletei 
tartalmazzák. 

2.4. A szerződés tárgya továbbá – annak megrendelése esetén - a téli időszakban a buszmegállók 
hó-, és síkosság mentesítése – non-stop, azaz 0-24 órás ügyeleti rendszer – valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata általi riasztás esetén, 1 órán belüli 
beavatkozás biztosítása (Opció1). Felek rögzítik, hogy az autóbusz megállókban a 
hóeltakarítási munkálatok száma nem prognosztizálható. 
A téli időszak meghatározása főszabályként november 1-március 31. közötti időszak, 
amelytől szélsőséges időjárási körülmények esetén el lehet térni, a biztonságos közlekedést 
figyelembe véve. 



A szerződés tárgya továbbá az eseti és sürgősségi megrendelések szerinti takarítási 
szolgáltatás, amelyet Megrendelő az alapmennyiségen túl a szerződéses időszakon belül 
megrendelhet (Opció2).  
Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a közbeszerzési eljárás során kiadott – az ajánlat 
alapját képező – ártáblázat 1-6. sorai szerinti tevékenység megrendelésére jogosult. 
Vállalkozó kijelenti, hogy az opció jogintézményével és jogkövetkezményeivel mind az 
ajánlattételkor, mind jelen szerződés megkötésekor tisztában volt, illetve van, azaz, hogy a 
Megrendelő egy vagy több jognyilatkozatával a jelen szerződés időbeli hatálya alatt rendelheti 
meg a fenti opciós feladatot a mindenkori időjárási körülményekre tekintettel. Vállalkozó 
jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a 
Megrendelővel szemben az opciós tétel ki nem merítéséből adódóan bármilyen igényt 
érvényesítsen. 
 

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
3.1. Megrendelő szolgáltatása 
3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, 

feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést 
megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti. 

3.1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vállalkozói díjat megfizetni. 
3.2. Vállalkozó szolgáltatása 
3.2.1. A Vállalkozó a Szerződés 2. pontjában, és a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott 

feladatok ellátása érdekében, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és az ott 
leírtakon felül biztosítja jelen szerződés ellátásához szükséges általános infrastruktúrát, 
termékeket, eszközöket, technológiát, amelyért őt a vállalkozási díjon túl költségtérítés nem 
illeti meg. 

3.2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat ellátása tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, jogosultságokkal 
(engedélyekkel) rendelkezik.  

3.2.3. Vállalkozó a feladatait a jelen Szerződés, továbbá a szakmai szabályok, vonatkozó 
jogszabályok, hatósági engedélyek, stb. szerint köteles teljesíteni. 

3.2.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó 
a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 
mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog az adott egyedi szerződés 
vonatkozásában csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem 
biztosítható. 

3.2.5. A Vállalkozó tevékenységét önállóan végzi, eredményfelelőséggel köteles a Szerződést 
teljesíteni. 
 

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA:  
4.1. A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe 
4.2. A szerződés időbeli hatálya: 
4.2.1.  Felek a szerződést a 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tartó határozott időre kötik.  

4.3. A teljesítés módja 
4.3.1. . A Vállalkozó a Szerződésben, és annak mellékleteiben meghatározott tevékenység 

végzését úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, 
gazdaságos és határidőre történő befejezését. 



4.3.2. Vállalkozó havonta köteles kimutatást készíteni az általa végzett tevékenységről 
(továbbiakban: Kimutatás). A Kimutatás mellékleteként minden esetben csatolni kell napi 
bontásban az érintett területet, és az elvégzett tevékenységet. 

4.3.3. Tevékenységével kapcsolatban, minden kötelezettség és felelősség a Vállalkozót terheli, a 
Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerűen végzi el. 

4.3.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
tevékenység megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől 
elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára 
elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát. 

4.3.5. Vállalkozó köteles a legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és az elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően, 
határidőben, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesíteni. 

4.3.6. A munkavégzést csak a hatályos jogszabályokban előírt feltételekkel lehet végezni. 
4.3.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a vonatkozó, esetleges környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi intézkedések Megrendelő általi alkalmazását segíteni, amelyről Megrendelő 
tájékoztatását köteles kérni. Megrendelő a tájékoztatást köteles megadni. 

4.3.8. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy 
alvállalkozó kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti 
szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve 
egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést 
követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely 
munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést 
súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, 
hogy Megrendelő utasítása alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett 
munkavállalót vagy alvállalkozót a teljesítésből mellőzni.  

4.3.9. Felek rögzítik, hogy a feladatokat a Megrendelő külön megrendelése nélkül kell a 
Vállalkozónak ellátni, kivéve az opciós tételbe tartozó feladatokat. 

4.3.10.  Ahol a műszaki leírás konkrét gyakoriságot jelöl meg, ott annak (időszaknak) a kezdő 
időpontját a szerződés hatálybalépésétől kell számítani. Ahol a műszaki leírás 
alkalomszámot jelöl meg, ott akként kell teljesíteni, hogy az a lehető legeredményesebb 
feladatellátást eredményezzen (értve ez alatt, hogy a szerződés teljes időszakában biztosított 
legyen az adott terület tisztántartása). Felek rögzítik, hogy Megrendelő utasításadási 
jogkörében meghatározhatja, hogy mely feladat ellátását pontosan mikor kívánja. Ennek 
hiányában a fentiek az irányadók. 

4.3.11. Vállalkozó csak olyan módszereket alkalmazhat, amelyet jogszabály vagy egyéb hatósági 
rendelkezés nem tilt, és nem eredményezi a közterület, vagy a Megrendelő vagy harmadik 
személy ingóságának, ingatlanának vagy személyének károsodását ill. sérelmét. 

4.3.12. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ideértve a 
késedelmet is) Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a 
késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a Megrendelő tájékoztatását szolgálja, 
nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. 

4.3.13. Vállalkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat 
teljesítésének egyeztetése érdekében, ez azonban a rögzített teljesítési határidőket nem 
befolyásolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a Vállalkozó terhére esik. 



4.3.14. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén 
tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást 
megadni 2 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feladat jellegéből, 
vagy jelen szerződésből más nem következik), szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a 
Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni. 

4.3.15. Az ellenőrzés nem, vagy nem megfelelő ellátása Megrendelő részéről nem mentesíti a 
Vállalkozót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól. 

4.3.16. Vállalkozó köteles munkavédelmi naplót vezetni a teljesítés során folyamatosan, amelyben 
különösen rögzíteni kell a feladatot ténylegesen ellátó személyek munkavédelmi 
oktatásának megtörténtét. A Vállalkozó feladata a szükséges munkaruházat, védőruházat 
biztosítása, és tényleges használatának ellenőrzése. 

4.3.17. Vállalkozó köteles fokozottan együttműködni a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, 
egyéb személyekkel. 

4.3.18. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatában az alábbi részszempontra az alábbi ajánlati 
elemet vállalta, melynek a teljesítés időtartama során súlyos szerződésszegés terhe mellett 
folyamatosan meg kell felelni: 

Értékelési szempont Megajánlás 

2. eseti munka megkezdése a megrendelés visszaigazolásától 
számított megkezdésének vállalási határideje munkanapban 
meghatározva 

... munkanapon 
belül 

3. sürgősségi munka megkezdése a megrendelés visszaigazolásától 
számított megkezdésének vállalási határideje órában meghatározva 

... órán belül 

4. hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása ... fő 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alatt Megrendelő a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) 1. pontja szerinti 
fogalmat érti. 
Vállalkozó a Szerződés teljes időtartama alatt köteles a megajánlott létszámban hátrányos 
helyzetű munkavállaló foglalkoztatására. 
Felek rögzítik, hogy a fentiek, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak, valamint a 
tárgyi tevékenység vonatkozásában a jogszabályban rögzített kötelezettségek 
bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 

4.4. A teljesítés igazolása 
4.4.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását havonként jogosult kérni a Megrendelőtől (a 

továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). A havonként elvégzett feladatok szerződésszerű 
teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a 
Vállalkozó jogosulttá válik részszámláinak, illetve végszámlájának benyújtására. 

4.4.2. Fizetési időszak: havonta (továbbiakban: Fizetési Időszak). Vállalkozó Fizetési 
Időszakonként 3-3 db számlát állíthat ki: 
a. köztisztasági feladatok ellátására (5.2. pont szerinti táblázat 1. sor és adott esetben, azaz 

megrendelés esetén az opciós1 és opciós2 tételek) 
b. övárkok tisztítására (5.2. pont szerinti táblázat 2. sor) 
c. nyilvános illemhely üzemeltetésére  (5.2. pont szerinti táblázat 3.a., 3.b. és 3.c. pontok) 
vonatkozóan. 

 
A szolgáltatás kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha azt 
Megrendelő a 4.3.2 pontban foglalt okirat alapján elfogadta, és az adott hónap tekintetében 
kiállította a Teljesítésigazolást. 
 



4.4.3. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített Kimutatás ellenőrzésével - kizárólag a tényleges 
teljesítésnek megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Időszak teljesítésekor kifizetendő 
összeget. 

4.4.4. A Megrendelő a Fizetési Időszakhoz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott 
tervezetének kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül írásban köteles 
nyilatkozni a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak 
megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően.  

4.4.5. A teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes. Amennyiben a 
Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a 
Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli 
megállapodásának hiányában- nem szünetelhet. 
 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
5.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 
5.2. A vállalkozó díj értéke nettó Ft összegben:  

  Nettó egységár (HUF) 
havi/heti/napi/esti/óra 

 
Mennyiségi egység 

1.      Dunaújváros közigazgatási területén 
található erdőterületek, parkok és zöldterületek 
tisztítása, szemétszedés, önkormányzati tulajdonú 
burkolt közterületek (önkormányzati tulajdonú 
utak, járdák, parkolók, lépcsők, autóbusz 
megállók) tisztítása 

  /hét 

2.      Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
övárkok tisztítása 

  /hét 

3.a.      Vasmű úti nyilvános illemhely 
üzemeltetése és karbantartása - napi feladatok 

  /nap 

3.b.      Vasmű úti nyilvános illemhely 
üzemeltetése és karbantartása - havi feladatok 

  /hónap 

3.c.      Vasmű úti nyilvános illemhely 
üzemeltetése és karbantartása - eseti feladatok 
(önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan) 

  /alkalom 

Opciós tétel 1: téli időszakban a buszmegállók hó-
, és síkosság mentesítése – non-stop, azaz 0-24 
órás ügyeleti rendszer – valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata általi riasztás 
esetén, 1 órán belüli beavatkozás biztosítása 

  /óra 

Opciós tétel 2: eseti megrendelések szerinti 
takarítási szolgáltatás, amelyet Megrendelő az 
alapmennyiségen túl a szerződéses időszakon 
belül megrendelhet  

  /óra 

 
5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj, illetve az egységárak(díjak) átalányárak, amelyek 

a kapcsolódó szolgáltatások, költségek stb. egészét tartalmazzák. Vállalkozó ez alapján 
további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat. 

5.4. Az Opció1 és Opció2 megrendelése esetén Vállalkozó a megrendelt tevékenységhez 
kapcsolódó megajánlása szerinti díjak megtérítésére jogosult.  



5.5. Az egyes feladatok egységdíjait a Vállalkozó ajánlata és jelen szerződés 5.2. pontja és 1. sz. 
melléklete tartalmazza. Az egységdíjak a szerződés időtartama alatt nem változtathatók. 

5.6. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar 
forint (HUF). 

5.7. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 
irányadók.  

5.8. A szerződés finanszírozása a Megrendelő saját költségvetéséből történik. Előleg igénylésére 
nincs lehetőség. 

5.9. Megrendelő részszámlázási lehetőséget utólag, naptári havonta biztosít, ide értve az Opció1 
és Opció2 megrendelését is, azaz egy Fizetési Időszak 1 (egy) havi időszakot jelent, mely 
esetben 3-3 számla benyújtására jogosult a Vállalkozó. Tört naptári hónap esetén 
Vállalkozó a díj időarányos részére jogosult. 

5.10. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) 
és (2) bekezdés szerint. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 2013. évi V. törvény 6:155. 
§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a 
külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt 
fizet. 

5.11. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen 
szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi 
kézhezvétele keletkeztet. 
 

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 
6.1. Késedelmi kötbér  

Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. §), a teljesítésre vonatkozó, 
reagálásra meghatározott határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet 
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke óránként 15.000 Ft, a teljesítés megkezdéséig. 

6.2. Meghiúsulási kötbér 
Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe 
menése meghiúsul, köteles Vállalkozó Megrendelőnek a teljes nettó vállalkozói díj 15%-nak 
megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek 
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben 
Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással 
és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és 
a Kbt.-ben (135. § (6) bekezdés) foglalt egyéb beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér 
a vállalkozói számlába beszámítható. 

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből 
eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást 
a szerződésszegésből eredő igényekről. 

6.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó 
– amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és 
minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem 
lehetséges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség 
esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre. 

6.7. Levonások, szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények  
Mennyiségi hiányosság esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre, azaz az 
esedékes számlából a Vállalkozó által megadott egységáron a munka értéke levonásra kerül. 
Az ütemtervben szereplő munkák elmaradása mennyiségi hiányosságnak tekintendő. 



Vállalkozó az ütemezett munkát pótlás esetén a vállalási díj 90%-ért köteles elvégezni. 
További késedelmes teljesítés esetén harminc naponként 10%-os levonás eszközölhető, 
illetve érdekmúlást jelenthet be a Megrendelő. 
A hiányosságok miatt a teljesítés igazolója az ismertetett minőségi levonást fogja 
eszközölni. A levonás vetítési alapja a havi esedékes részszámla végösszege. 
− A közterület fenntartási munkák folyamatosságának hiányában: - 10 % 
− Nem szakszerűen és gondosan végzett munkaműveletek esetén: - 10 % 
− Nem megfelelő kapcsolattartás esetén: - 5 % 
 

7. ALVÁLLALKOZÓK 
7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az 

alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető 
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók.  

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos 
következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül 
nem következtek volna be. 

7.3. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét 
a Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra. 
 

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI 
SZABÁLYOK 

8.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

8.2. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.  

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért 
a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel. 

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául 
szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

8.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 
az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a 
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 



b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó 
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 
szerződés lehetetlenülését okozta. 

8.7. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben 
sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha 
ezzel Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie 
(nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből 
származó körülmény, kivéve ha az Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

8.8. Jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra 
jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg 
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele 
igazolható: 
Megrendelő részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  

Vállalkozó részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 
Neve:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak. 
8.9. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Megrendelő és 

Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon 
belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 

8.10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a téli időszakban az autóbusz hó-, és síkosság 
mentesítésének biztosítására a Vállalkozó minden naptári nap vonatkozásában 0-24 órás 
ügyeletet köteles biztosítani, melynek elérhetőségét a Vállalkozó a jelen szerződés aláírását 
követő 5 naptári napon belül köteles bejelenteni a Megrendelő felé (e-mail és telefon). Az 
elérhetőség megváltozását a Vállalkozó köteles előzetesen, legalább 2 nappal korábban a 
Megrendelő felé bejelenteni. Vállalkozó felelőssége, hogy az ügyelet a téli időszakban 
folyamatosan elérhető legyen. 

 
9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOK 
9.1. A szerződés megszűnik  

a) a határozott idő elteltével, vagy 
b) rendkívüli felmondással. 

9.2. A Szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével: 

9.3. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt 
felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen 
szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás 
tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike 
az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. 

9.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha 



a. Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt 
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem történik meg, vagy 

b. Vállalkozó alapos ok nélkül a teljesítést felfüggeszti (legalább 20 naptári napra), vagy 
c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; 

vagy 
d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 
e. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, 

vagy 
f. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz 

eleget, és emiatt a szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, 
vagy 

g. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más 
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - Vállalkozó megszegi, 
különösen a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének 
megsértése esetén, vagy 

h. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 
i. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 
j. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 
k. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 
l. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 
m. Vállalkozó a 4.3.18 pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 

9.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő – olyan okból, amelyért felelős –  
a. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy  
b. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

9.6. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig 
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult. 

9.7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali 
hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés 
tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló 
tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege 
miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

9.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

9.9. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha: 



a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
10.1. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben 

a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
10.2. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok 

legalább 60 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből eredő károkért felelős. 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

10.5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, 
hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban 
teljeskörűen érvényesítette. 

10.6. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a teljesítés helye szerinti 
Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

10.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés 
kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés 
nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

10.8. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét 
képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve a döntések és döntéselőkészítő anyagok. 



10.9.  A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

10.10. A Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt 
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a), b) vagy c) 
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 
felmondhatja vagy – ha szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállhat. 
 

11. Mellékletek 
1. sz. műszaki leírás 
2. sz. vállalkozó ajánlata  

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 
 
……., 2021…. ………………., 2021… 
……………………………………………. 

……………….. 
képviseletében 

… 
Megrendelő 

 ……………………………………………. 
…… 

képviseletében 
…. 

Vállalkozó 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
Szakmai ellenjegyzés: 
 


