
Tisztelt Képviselő Testület! 

Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a 

Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen bővítés megtörtént a z 1. 

számú mellékelt megállapodás szerint.  Helyszíni bejárást tartottunk a munka átvételekor, és 

megállapítottuk, hogy a 2. számú melléklet szerinti bővítés is szükséges lenne a jövőben a 

településen. 

A javaslat, hogy a leg lényegesebb, mint: 

- Szent Flórián téren lévő 2 db reflektor 

- Gyógyszertár előtti 1 db oszlopbővítés 

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 

597.285.-Ft-ba kerülne. 

Lauter Anti véleményezte a kiküldött anyagot, és az alábbi javaslattal élt: 

„1. Pilisi utca vége, a Trikkaléknál (ahogy ott jártunk, másnap éjszaka betörés történt náluk, talán 
éppen a sötétség miatt..) 

2. Újhartyán gyógyszertár előtt (télen, nyáron forgalmas, mindig fontos csomópont) 

3. Rózsa utca vége (betörések végett) 

Ezeket gondolom - ha belefér - még az idén jó lenne 

A Szent Flóriánt télen letakarjuk, fagytalanítsuk, nem szükséges, hogy már most télen világítsunk rá! 

Az Árpád utca is várhat, ha majd megkezdődnek a telkeken az építkezések. 

A Pilisi-Szalma utcánál meg kéne valakivel metszetni azt a nagy diófát, hogy ne árnyékoljon. (Bár, ha 
a levél lehullik, még jobb lesz a helyzet.) 

LA” 

Amennyiben az előző két pontot kibővítjük a Pilisi u. végén lévő lámpa testel, és a Rózsa utcai 

oszlopok bővítésével, úgy összesen a korábbi kifizetés 1.508.535.-Ft többlet költséggel jár. 

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a fenti bővítéshez hozzájárulni szíveskedjenek.  

Határozati javaslat: 

 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Kisduna-Vill Kft-től  a Szent 

Flórián tér megvilágításához 2 db közvilágítás lámpatest bővítést, a gyógyszertár elé 1 db közvilágítás 

lámpatest bővítést rendel el a VÍZMŰ Kft től kapott tagi hitel visszafizetés terhére. 

 

Schulcz József 

polgármester 



1. sz. melléklet: 

 VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről 

a Újhartyán Község Önkormányzat (2367 Újhartyán, Fő u. 21.),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank 

bankszámla szám: 

adószám:  

Képviseletére jogosult: Schulcz József polgármester 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a.), 

Vállalkozás megbízottjának 
neve: Virág Gábor 

telefonja: 24/370-613, 209-661-707 

címe: 2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a. 

Adószáma:  

Naplóbejegyzésre jogosult még: - 

 

mint vállalkozó között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződés tárgya: Újhartyán területén, közvilágítási hálózat bővítés és közvilágítási 
lámpatestek felszerelése a 2011.09.29.-én kelt árajánlat alapján. 

 

2. A szerződés összege: 1.208.200,- Ft + 25% ÁFA, azaz – Egymillió – kétszáznyolcezer-
kétszáz forint + 25% ÁFA. 

 



3. A szerződő felek a tárgyban rögzített vállalkozói teljesítés teljes ellenértékét végleges, 
prognosztizált átalányáron, egyösszegben, ÁFA – val együtt 1.510.2500,- Ft azaz – 
Egymillió – ötszáztízezer - kétszázötven forint – értékben határozzák meg. 

 

4. Megrendelő kötelezettségei: 
 

•••• a létesítmény pénzügyi feltételeinek megteremtése, 

• szerződésszerű teljesítés esetén a létesítmény átvétele, 

• a vállalkozási díj kifizetése, (a vállalkozási díj megállapítása átalányösszegben történik) 

• a szerződés megkötésével egyidőben a munkaterület átadása Vállalkozó részére. 

 

5. Vállalkozó kötelezettségei: 
 

• vállalja, hogy a fent részletezett munkákat a jogszabályi és a szolgáltatói előírásoknak 
megfelelően a szerződésben rögzített határidőre I. osztályú minőségben kivitelezi, és azt a 
Megrendelőnek műszaki átadás lebonyolításával átadja. 

• Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkavégzéséért a 
Vállalkozó úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 

 

6. Szerződési határidők: 
 

- Munkaterület átadásának időpontja: október 10. 
- Munka befejezési határideje: 2011. november 30. 
- Vállalkozó fenntartja jogát az előteljesítésre. 

 

7. Közösen megállapított és senkinek fel nem róható, el nem hárítható akadály esetén 
Vállalkozó a szerződés módosítására vagy felbontására jogát fenntartja. Az addig 
felmerült költségek megrendelőt terhelik. 

8. Jogszabályváltozás esetén a meglévő szerződést annak megfelelően módosítják a 
szerződő felek, közös megegyezéssel. 

9. Felek a szolgáltatást oszthatatlannak tekintik és megrendelő késedelembe esése 
esetén az első 10 napra napi 0,5%, 10 nap után napi 1% kötbért kötnek ki. 

10. Garanciális feltételek: vállalkozó tevékenysége után 1 év garanciális illetve a 
jogszabályokban meghatározott szavatosságot vállal. 

11. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált és beépített anyagok I. osztályú 
minőségűek. 

12. Pótmegrendelés esetén az árakat a számlázás időpontjában Kivitelező az érvényes napi 
áron számolja el. 



13. Számlázás módja. A számlázás az átadás – átvételi eljárás után a jegyzőkönyv alapján 
készített számla szerint történik. Megbízó a teljesítésigazolással ellátott számlát, a 
benyújtást követő 10 napon belül átutalással rendezi Vállalkozó banki folyószámlájára. 

14. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a hatályos törvényi 
előírásoknak megfelelő. 

15. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
16. A munkavégzés során felmerülő munkavédelmi, tűzvédelmi előírások maradéktalan 

betartásáért a Vállalkozó tartozik felelősséggel. Az ezzel kapcsolatos mulasztásból 
eredő károkért, balesetekért mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli. 

17. Felek a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen 

a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
19. A szerződés csak két fél cégszerű aláírásával jön létre.    
 

Jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a felek helybenhagyólag írják 
alá.  
 

Dunaharaszti, 2011. október 10. 

 

 

 -----------------------------  ------------------------------ 

  Megrendelő Vállalkozó 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



2. sz. melléklet: 

 

 



 

 


