










VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
a Pomáz Város Önkormányzata
székhely: 2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
adószám: 15731058-2-12
képviselő: Leidinger István polgármester 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről:
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
székhely: 2013 Pomáz, Fáy András utca 51
országos nyilv. azonosító: 13-03-0002866
adószám: 18674327-1-13
képviselő: Molnár Attila tűzoltóparancsnok
bankszámlaszám: : 16200168-00229173 MagnetBank
mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató, együttesen: Felek) között

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

1. A Szolgáltató köztestület, amelynek tagja Megrendelő.  Megrendelő a Beszerzési Szabályzatának
3.4.  a.  pontja  alapján  –  a  Kbt.  9.  §  (1)  bekezdés  i)  pontjára  figyelemmel  -  beszerzési  eljárás
mellőzésével köti meg jelen szerződést.

2. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő megrendelése alapján,
szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező munkákat teljesített Megrendelő részére. A Felek úgy
állapodnak  meg,  hogy  ezen  munkák  díjazása  a  jelen  szerződésben  foglalt  díjtáblázat  alapján
történik a jelen szerződés záró rendelkezésébe foglaltak szerint.

I.  A szerződés tárgya:

I.1. A Megrendelő Pomáz Város Közigazgatási területén a veszélyes fák, fás szárú növények szakszerű
kivágását, gallyazását, az elektromos vezetékek melletti  gallyazását, koronaritkítását,  a közvilágítási
lámpák  fényszórásának,  valamint  közlekedési  jelzőtáblák  láthatóságát,  a  közlekedést  akadályozó
gallyazási munkák elvégzését saját, többségi tulajdonban lévő közfeladatot ellátó szervezetével kívánja
ellátatni. 
   
I.2. Megrendelő megrendeli a Szolgáltató elvállalja, Pomáz közterületén lévő veszélyes fák, fás szárú
növények szakszerű kivágását, gallyazását, elektromos vezetékek melletti gallyazását, koronaritkítását,
a  közvilágítási  lámpák  fényszórásának  akadályozó  gallyak  eltávolítását  valamint  közlekedési
jelzőtáblák láthatóságát, a közlekedést akadályozó gallyazási munkákat, a faanyag szállítható méretre1

történő vágását, a II. pontban rögzített feltételek alapján a Megrendelő megrendelheti a vágási hulladék
darálását,  aprítékolását,  a  faanyag  kijelölt,  egy  telephelyre  való  szállítását. (továbbiakban:
Szolgáltatás). A Szolgáltatás nem terjed ki a csak alpintechnikával végrehajtható munkák elvégzésére,
ezt Szolgáltató és Megrendelő külön egyezteti.    

II. Eseti megrendelés:

II.1. A Szolgáltató az elvégzendő munkákat és a pontos mennyiségeket a megkötött  keretszerződés
terhére  kiállított  1.  mellékletben szereplő  eseti  megrendelésben,  a  keretszerződéshez  csatolt  2.
megrendelésben szereplő ártáblázat alapján rögzíti, a Szolgáltató a Szolgáltatást tervezett időközönkét
végzi el, amely pontos időpontja Megrendelővel egyeztetésre kerül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy

1 max.1 m hosszú, 50 kg-nél nem nehezebb darabok, vagy 1 m-nél nem hosszabb gallyak 
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a  Szolgáltató  alapfeladat  végzése  a  Szolgáltatással  szemben  elsőbbséget  élvezhet.  Esetleges
áramtalanítás megkérését a Megrendelő, a közút zárását a Szolgáltató végzi el. 
A munkavégzéshez  szükséges  engedélyek,  hozzájárulások  beszerzése,  bejelentések  megtétele,  így
különösen:

 a közúti  közlekedésről  1988.  évi  I.  törvény  42/A. §   (1)   bekezdés szerinti  közútkezelői
hozzájárulás beszerzése/megadása,

 tulajdonosi hozzájárulás beszerzése/megadása,  
 a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti jegyzői

engedély beszerzése, illetve bejelentés megtétele.
a megrendelő feladata.
A munkavégzésről a lakosság értesítését a Felek az alábbiak szerint végzik:
Megrendelő Pomáz város honlapján és facebook oldalán keresztül;  Szolgáltató a munkával  érintett
illetve szomszédos ingatlanok lakókat közvetlenül.
Az eseti megrendelést a felek havi szinten állítják össze azzal, hogy a Megrendelő jogosult kiegészítő
megrendelés benyújtására.

     
II.2.  Szolgáltató  csak  a  Megrendelő  által  megjelölt  fás  szárú  növényeken  végzi  el  a  szükséges
munkákat, helyszíni egyeztetés alapján. 

II.3. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint elfogadja és vállalja, hogy a jelen
szerződés szerinti Szolgáltatást az itt meghatározott feltételek szerint, valamint a vonatkozó szakmai
szabályoknak megfelelően teljesíti.

III. Szolgáltatási díj:

III.1. A Szolgáltató díjazása a jelen keretszerződés terhére kiállított  1. sz. mellékletben szereplő eseti
megrendelés  alapján  elvégzett  tényleges  munka  alapján,  a  keretszerződéshez  csatolt  2.  sz.
mellékletében szereplő  ártáblázat  alapján  történik  a  Ptk.  6:245.  §  (2)  bekezdése  szerinti  tételes
elszámolás szerint. A Szolgáltató a Szolgáltatást tervezett időközönkét ütemezve végzi el, amely pontos
időpontja Megrendelővel egyeztetésre kerül. Sürgős esetben a Megrendelő jogosult azonnali, egy héten
belüli,  vagy 1 hónapon belüli  soron kívüliséget kérni Szolgáltatótól.  A jelen keretszerződés alapján
elvégzésre kerülő munkák fedezetét a Megrendelő éves költségvetésében megtervezi. 
A szolgáltatási  díj  kifizetése  az  eseti  megrendelések  elvégzését  követően  történik. A kifizetés  a
Szolgáltatás elvégzése után, leigazolt  munkalap alapján havi rendszerességgel a szolgáltatói számla
kézhezvételétől számítva 30 banki napon belül, banki átutalással történik. Megrendelő tudomásul veszi,
hogy a Szolgáltató alanyi adómentes.   

                        
III.2. A kifizetés feltétele minden esetben a teljesítés, amelynek igazolására Megrendelő által megbízott
személy jogosult.

III.3.  Késedelmes  fizetés  esetén  Megrendelő  köteles  Szolgáltató  részére  a  Ptk-ban  meghatározott
mértékű késedelmi kamatot fizetni.

III.4. A 2. mellékletben szereplő árak 2021. december 31.-ig érvényesek. Felek megállapodnak abban,
hogy az árak reálértékének fenntartása érdekében, minden év január 1-től kezdődően - első alkalommal
2022. évtől - felülvizsgálatra, és módosításra kerülhetnek.  Az árváltozás kezdeményezése Szolgáltató
feladata.  A következő évi tervezett árváltozásról tárgyév december 10-ig tájékoztatja a Szolgáltató a
Megrendelőt.

IV. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

IV.1.Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt  tevékenységeinek ellátásra során köteles a Megrendelő
rendelkezései szerint eljárni, vele szükség szerint egyeztetni. Szolgáltató a tevékenysége ellátása során
köteles munkalapot vezetni.
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IV.2.  Szolgáltató  jogosult  alvállalkozó vagy más  teljesítési  segéd igénybevételére,  tevékenységükért
azonban úgy felel,  mintha  maga  járt  volna  el.  Amennyiben a  munkavégzéshez olyan  eszközre  van
szükség, mellyel a Szolgáltató nem rendelkezik, a Megrendelővel egyeztetés után a Szolgáltató bérbe
vehet a keretszerződés terhére. 

IV.3.  Szolgáltató  köteles  Megrendelőnek  jelezni,  amennyiben  a  felmerült  új  körülmények  vagy
bármilyen  egyéb  ok  az  utasítások  és  feltételek  esetleges  módosítását  teszik  indokolttá.  Szolgáltató
köteles a Megrendelőt a jelen szerződésben foglalt felkéréssel kapcsolatos mindennemű információról
folyamatosan írásban tájékoztatni (e-mail útján).

IV.4. A szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, kellemetlenségekért, melyek kikerülése
lehetetlen. Nincs   anyagi   felelősségvállalás   a   szél   által   más   telkekre/autókra/ablakokba   stb.
áthordott  fűrészpor  miatt  kialakuló  kellemetlenségekért,  a  gépek  zajterhelése  során  okozott
kellemetlenségekért,  a  munkaterület  szükséges  biztosítása  során  kialakuló  kellemetlenségekért,
kiesésekért. 

IV.5. Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

a) Szolgáltató  részéről:  Molnár  Attila  tel:  06/26/325-123,  mobil:  06/209-514-421   e-mail:
pomaz21@tuzoltosag-pomaz.hu

b) Megrendelő  részéről:  Schiszl  Csaba,  tel:  06-23-814-345,   mobil:  06-20-3151620,  e-mail
schiszl.csaba@pomaz.hu

c) Opelcz Kitti Alexandra 06-23-814-363, e-mail:  opelcz.kitti@pomaz.hu

d) Szolgáltató  ügyfélszolgálata:  2013.  Pomáz,  Fáy  A.  u.  51.  Telefon:  26/325-123  e-mail:
hirado@tuzoltosag-pomaz.hu 

IV.6. Szolgáltató bejelentés nélkül munkát nem végezhet. Szolgáltató a munkavégzés napját írásban 
köteles a munkák megkezdése előtt 24 órával a Megrendelő kapcsolattartója fele bejelenteni. 

IV. 7. A Szolgáltatónak  törekednie kell arra, hogy a munkát a forgalom akadályozása nélkül végezze. A 
forgalom biztosítása, a szükséges forgalombiztonsági jelzések kihelyezése a a Szolgáltató feladata. 
Jelzőőrrel történő forgalomirányítás feltételeit a Szolgáltató köteles biztosítani. 

IV.8. A munkát mindenesetben az időjárási körülmények figyelembevételével kell megkezdeni és 
végezni. 

IV.9. A Szolgáltató felelős a munkaterület en a tűz- munka- környezet-, természet-, egészségvédelmi, 
valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. 

IV. 10. A Szolgáltató a munkavégzés során bekövetkező balesetekért, károkért a felelőséget viseli.

IV.11. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni a munkavégzést akadályozó valamennyi 
körülményről.  

IV.12. A Szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot fenntartani és működtetni és a lakosságtól érkező I.1. 
pontban részletezett igényeket, bejelentéseket rögzíteni, azokat a Megrendelővel egyeztetni és 
Megrendelő II.1. pontban részletezett eseti megrendelései szerint eljárni.
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V. Megrendelő kötelezettségei:

V.1.  Megrendelő köteles  a  Szolgáltató szakembereinek a  szerződéses  feladatok ellátásához minden
segítség megadására, köteles a velük való együttműködésre, szükség esetén saját személyzetéből segítő
munkaerő biztosítására.

V.2. Megrendelő köteles a munkaterületet a feladat ellátására alkalmas állapotban, előre egyeztetett
időpontban  Szolgáltató  rendelkezésére  bocsátani.  A  munka  végeztével  a  munkát  a  munkalapon
leigazolni.

V.3. A Megrendelő az 1. mellékletben szereplő, kitöltött eseti  megrendelő Szolgáltatást végző IV.5.
pontban rögzített kapcsolat tartójával írásban közli a II.1. pontban rögzítettek szerint. 

V.4.  A  Megrendelőhöz  érkező  I.1.  pontban  körülírt  lakossági  bejelentéseket  a  II.1.  pontban
körülírtaknak megfelelően Szolgáltatóhoz eljuttatni.        

VI. Záró rendelkezések:

VI.1. Jelen szerződés az utolsó aláíró aláírásával lép hatályba. A korábbi megrendelések elszámolását
jelen szerződés mellékletei alapján le kell zárni és 2021. február 28-ig el kell számolni. 

VI.2. Felek bármelyike a szerződést írásban, 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. Jelen
szerződés módosítása vagy kiegészítése csak mindkét fél egyetértésével, írásban lehetséges.

VI.3.  Felek  megállapodnak,  hogy a  jelen  szerződés  tartalmát  és  a  másik  félre  vonatkozóan  jelen
szerződés  teljesítésével  kapcsolatosan  birtokukba  jutott  információkat  bizalmasan  kezelik.  Az  itt
meghatározott titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, melyek a
vonatkozó jogszabályok alapján nyilvánosak.

VI.4.  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  rendelkezései  az  irányadó.  Felek
megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdések esetén törekszenek a
békés megoldásra.
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VI.  5.  Jelen  szerződés  négy eredeti  példányban  készült,  melyből  két  példány Megrendelőt,  kettő
példány pedig Szolgáltatót illeti meg.

Szerződő felek jelen szolgáltatási szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Pomáz, 2020. ……………………..

_________________________________ ________________________________
Megrendelő Szolgáltató

Pomáz Város Önkormányzata  Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
      Leidinger István polgármester    Molnár Attila tűzoltóparancsnok 

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………………………

Jogi ellenjegyzés:

……………………………………………………
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