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Vállalkozási szerződés 
amely létrejött egyrészről 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

nyilvántartási szám: ÁHT 736129 

képviseli: Solymosi Sándor Vilmos polgármester 

és 

Kerepes Város Önkormányzata 

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

nyilvántartási szám: ÁHT 565790 

képviseli: Franka Pál Tibor polgármester 

mint Megrendelők,  

 

valamint 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) 

cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Sárosi István elnök-vezérigazgató 

 

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Előzmények, jogszabályi háttér 

 

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó és Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. április 17. napján kö-

töttek bérleti üzemeltetési szerződést , mely 2015. július 1. napján lépett hatályba, majd 2016. au-

gusztus 09. napján módosították. A Vállalkozó és Kerepes Önkormányzata 2013. április 25. napján 

kötöttek bérleti üzemeltetési szerződést, melyet 2015. március 17.-én, 2015. október 09. napján, majd 

2016. szeptember 12. napján módosítottak. 

 

A Felek, Kistarcsa Város Önkormányzata által 2017. november 30.,  Kerepes Város Önkormányzata 

által  2017. december 04. , és a Vállalkozó által 2017. december 07. napján  aláírt, bérleti üzemelteté-

si szerződésüket egységes szerkezetbe foglalták (a továbbiakban: Bérleti Üzemeltetési Szerződés). 

 

A Felek rögzítik, hogy a Bérleti-Üzemeltetési Szerződés szerinti eszközhasználati díjra vonatkozóan 

a Vállalkozó és Kerepes Város Önkormányzata 2016. április 4. napján megállapodást kötöttek, me-

lyet 2016. május 07. napján módosítottak. A Vállalkozó és Kistarcsa Város Önkormányzata az esz-

közhasználati díjra vonatkozóan 2016. április 04. napján kötött megállapodást, melyet 2016. május 

17. napján, majd  2016. november 30. napján módosítottak. Felek az eszközhasználati díjra vonatko-

zóan az említett megállapodásokat tartják irányadónak.  
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A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 29.§ (4) bekezdése szerint, ha a víziközmű-

fejlesztést a víziközmű-szolgáltató (Vállalkozó) végzi (kivéve a hibajelleggel, váratlanul felmerülő 

beavatkozásokat), az kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalko-

zási szerződés alapján végezhető. 

 

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága ér-

dekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Vksztv. 2. § 8. pontja értelmében a gördülő fej-

lesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

 

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a bérleti- üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-

működtetés esetén a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátá-

sért felelős készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-

Szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Felek megállapodása alapján a Vállalkozó a 

Megrendelők, mint ellátásért felelősök helyett vállalja, hogy a beruházási tervet elkészíti és a Hivatal 

részére, határidőben  benyújtja. A beruházási terv elkészítésére és Hivatal részére történő benyújtásá-

ra a Felek minden évben háromoldalú, külön vállalkozási szerződést kötnek. A beruházási terv elké-

szítéséért és benyújtásáért fizetendő vállalkozási díjat a Megrendelők 50-50%-os arányban viselik, 

azzal, hogy a vállalkozási díj a Bérleti-Üzemeltetési Szerződés szerinti eszközhasználati díj terhére, 

beszámítás útján kerül elszámolásra. A beruházási terv Hivatal részére történő benyújtásával kapcso-

latban felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a Vállalkozó megelőlegezi, amely díjak szintén az 

eszközhasználati díj terhére, beszámítás útján kerülnek elszámolásra a Felek között. 

 

A Hivatal a Kerepes-Kistarcsa-IV megnevezésű és 11-34157-1-002-00-01 Hivatali azonosítóval je-

lölt víziközmű rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv felújítási 

és pótlási tervrészét a VKEFFO_2017/8281-6 ügyiratszámú, a beruházási tervrészét a VKEFFO 

2017/8289-3 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta. 

 

Megrendelők, a Vksztv. 18. § (3) bekezdés, 2018. január 01. hatályos állapotának megfelelően meg 

kívánják rendelni a mellékelt 2018. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglalt munkálatok 

elvégzését. 

 

2. A szerződés tárgya 

Fentiek alapján a Megrendelők megrendelik, a Vállalkozótól Kerepes-Kistarcsa Önkormányzatok 

ivóvíz rendszereinek 2018. évre vonatkozó felújítási, pótlási és beruházási munkálatait a mellé-

kelt gördülő fejlesztési terv szerint. 

 

3. Teljesítési határidő 

Vállalkozó a 2. pontban vállalt kötelezettségét 2018. december 31. napjáig köteles teljesíteni a jog-

szabályokban meghatározott tartalommal. 

 

4. Vállalkozó díja 

Vállalkozót a 2. pontban megjelölt munkáért a mellékletben szereplő díj illeti meg, mely összeg be-

csült érték, annak pontosítására az aktuális munkavégzés megvalósításakor kerül sor. 
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5. Fizetési feltételek 

A Vállalkozó díját a Megrendelők és a Vállalkozó minden tárgyévet követő év január 15. napjáig 

számolják el a Bérelti-Üzemeltetési Szerződés szerinti eszközhasználati díj terhére. A vállalkozói dí-

jat a Megrendelők 50-50%-os arányban viselik.  

 

6. A felek jogai és kötelezettségei 

A tevékenység során Vállalkozó jogosult arra, hogy munkálatokkal kapcsolatban a Megrendelőkhöz 

írásban  kérdést intézzen. A Megrendelők a kézhezvételtől számított 8 napon belül kötelesek írásban, 

érdemben válaszolni. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés alapján megrendelt, eszközhasz-

nálati díj terhére finanszírozott munkákkal összefüggésben  minden szükséges adatszolgáltatást meg-

ad a Megrendelők részére annak érdekében, hogy a Megrendelők a Vksztv. 18. § (5) bekezdése sze-

rinti kötelezettségüknek eleget tehessenek. 

 

7. A teljesítés, a szerződés szerinti munkák átadás –átvétele 

A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkák vonatkozásában köteles műszaki átadás-átvételi eljá-

rást tartani, melyre a Megrendelők képviselőit is meghívja. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi 

eljárások időpontjában köteles Megrendelők részére átadni azokat az iratokat, amelyek a szerződés-

szerű teljesítés elbírálásához és az elvégzett munka átvételéhez szükségesek.  

 

Vállalkozó az általa elvégzett munkáért, ill. annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vál-

lal, ennek keretében felel mindazon kárért, amely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfe-

lelő anyag beépítésére vezethető vissza.  

 

A Megrendelők által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelős-

sége alól. 

 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz -, környezetvédelmi és építésügyi előírá-

sok és más vonatkozó jogszabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anya-

gi felelősséggel tartozik.  

 

Vállalkozó – Megrendelők előzetes tájékoztatása mellett – jogosult alvállalkozók igénybevételére. 

 

A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelőkkel szemben bármelyik alvállalkozójának tetteiért, 

mulasztásaiért és hanyagságáért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy 

hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el. 

 

Vállalkozó gondoskodik a munkaterület és környéke megfelelő tisztántartásáról, állagmegóvásáról, 

őrzéséről, a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások folyamatos betartásáról és 

betartatásáról, a keletkező hulladékok folyamatos elszállításáról az erre kijelölt lerakóhelyre. A felek 

rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a 

Vállalkozó köteles viselni. 

 

A Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a 

munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges. 

 

http://www.dpmv.hu/


 

Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 

2360 Gyál, 

Kőrösi út 190. 

 

 

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

4 

A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvételi eljárások alkalmával 

megállapításra kerül, hogy a jelen szerződés szerinti munkák megvalósítása hiány- és hibamentesen 

megtörtént, a kivitelezés a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelel, rendeltetésszerű haszná-

latra alkalmas és a teljesítést a Megrendelők írásbeli teljesítésigazolással igazolták.  

 

A Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárások során a Vállalkozó az elkészült munkák és 

beruházások tulajdonjogát átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelőkre 50-50%-os arányban át-

ruházza az átruházásra kerülő munkák és beruházások értékének megjelölése, és a megjelölt értékek 

hitelt érdemlő alátámasztása mellett. Az átadás-átvételi eljárások során a felfedezett hiányokat, hibá-

kat, valamint az érvényesíteni kívánt igényeket a Felek szintén átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzí-

tik. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait hibásan teljesíti, köteles ezen hibá-

kat a Megrendelők által megszabott határidőben orvosolni. A Vállalkozónak saját költségére kell el-

végeznie minden javítási vagy változtatási munkát, amit a tevékenységére visszavezethető hiány vagy 

hiba idézett elő. Amennyiben a Vállalkozó ezen munkák elvégzésével késedelembe esne, úgy a jelen 

szerződésben rögzített kötbérfelelősséggel tartozik. 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkálatokra 3 év jótállási (garanciális) kötelezettséget vál-

lal. Ennek keretében a jótállási időszak folyamán felmerülő minden hiányosságot saját költségére ki-

javít. A Vállalkozóra vonatkozó jótállási és szavatossági idő kezdete a jelen szerződés alapján vég-

zett adott munka Megrendelők általi hiánypótlási és hibajavítási kötelezettség előírása nélküli jegy-

zőkönyvi átvételének napja. 

 

A Megrendelők kötelesek minden a garanciális időben észlelt hibát haladéktalanul, írásban közölni a 

Vállalkozóval. A Vállalkozó köteles a hibabejelentés alapján annak kézhezvételétől számított két 

munkanapon belül helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követően 3 munkanapon belül állásfoglalá-

sát írásban közölni, az állásfoglalást követő 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, és saját költ-

ségén a Felek által meghatározott határidőben elvégezni. A Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az 

intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett és a hiba megszünte-

tésének határidejét.  

 

Amennyiben a Vállalkozó a garanciális hibaelhárítási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére 

sem, vagy nem megfelelően tesz eleget, Megrendelők jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, és érvényesíteni a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbérigényt. 

 

8. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése 

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem bármely munkálat esetében a 30 munkanapot el-

éri, vagy meghaladja, vagy amennyiben a Vállalkozó bármely munkálat esetében, hibás teljesítés ese-

tén a hibát a Megrendelők írásbeli felszólítása ellenére, a Felek által megállapított póthatáridőben 

sem javítja ki, akkor a Megrendelők a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, és a jelen 

szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvénye-

síthetnek. A meghiúsulási kötbér a Megrendelőket 50-50%-os arányban illeti meg.  

 

A fenti esetben a Vállalkozónak vállalkozói díj nem jár. A meghiúsulási kötbér összegét a Megrende-

lők jogosultak a Vállalkozó számára közvetlenül kiszámlázni. A kötbér megfizetése nem érinti Meg-

rendelők azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott, valamint a kötbér összegével nem fedezett 
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és igazolt káruk megtérítését követeljék.  

 

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése estén a sérelmet szenvedő fél jogo-

sult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  A Felek 

rögzítik, hogy a szerződést szegő, és így az azonnali hatályú felmondást előidéző fél a szerződés 

megszűnése miatt kártérítést nem követelhet. A Megrendelők azonnali hatályú felmondása esetén a 

Vállalkozónak díjazás nem jár. 

 

Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötele-

zettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior esetén 

minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan do-

log, illetve esemény, amelynek oka a Felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem 

látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek tel-

jesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert 

haladéktalanul írásban értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező kése-

delem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 

 

9. Záró rendelkezések 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

Felek az esetlegesen felmerülő vitájukat elsősorban békés úton törekednek rendezni. 

A Felek a fentieket olvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal ellátták. 

 

 

Kistarcsa, 2018.       Gyál, 2018.  

 

 

 

 

Solymosi Sándor  

polgármester 

Sárosi István 

elnök-vezérigazgató 

 
 
Kerepes, 2018.  

 
 
        Franka Pál Tibor 

           polgármester 
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