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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. szeptember 20.-i ülésére 

4. napirend: 

 
Tárgy:     Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtés  

üzemeltetése 
 
Előterjesztő:     Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
    Majer György képviselő 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az újhartyáni német nemzetiségi általános iskola megújuló energiaforrásokon 
alapuló energetikai fejlesztése” során 2012-ben telepített berendezések karbantartására 
és tüzelőanyag ellátására szükséges szerződést kötni, még a fűtési idő beállta előtt. Ezzel 
kapcsolatosan keresett meg a kivitelezést végző cég és a Projektmenedzsmentért felelős Majer 
György képviselő, aki előzetesen tárgyalt a céggel. A kivitelező cég ajánlatát 
előterjesztésemhez csatolom. 
 
Az ajánlat az  alábbiak szerint rögzített karbantartási szerződés tartalmazza:  
 
 

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről: 
a Újhartyán Község Önkormányzata   (2367, Újhartyán, Fó u.21..) 
Bankszámlaszám:     …........................... 
Adószám:      …................................ 
mint Megrendelő, 
 
másrészről: 
a Thermo Épgép Kft.      (1202 Budapest, Nagykőrösi út 133.)
    
      Bankszámlaszám :10702136-65614893-
51100005 
      Adószám:22654937-2-43   
 
mint Vállalkozó 
között. 
 
1. A szerződés tárgya: 
 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „A z újhartyáni német 
nemzetiségi általános iskola megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése” 
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során 2012-ben telepített berendezések karbantartási munkáit  a jelen szerződés 5. pontjában 
részletezett műszaki tartalommal. 
 
1.2. Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a gyártó(k) által előírt karbantartási 
feladatok szakszerű ellátásáról, a berendezések megfelelő üzembiztosságáról, a hűtőrendszer 
rendeltetésszerű használhatóságáról, biztosítva ezzel a rendszer lehetséges maximális 
élettartamát. Időszakonként kiértékeli az üzemeltetési tapasztalatokat és ennek alapján 
javaslatot tesz Megrendelő felé a berendezések üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban 
az esetlegesen szükséges beavatkozás(ok)ra. 
 
2. A szerződés időtartama: 
 
2.2  Jelen Karbantartási szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél cégszerű 
aláírásának napjától kezdődően lép érvénybe. A szerződést a felek közös megegyezéssel, 
írásban módosíthatják A szerződést felek 90 napos határidővel írásban mondhatják fel. A 
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelőt megilleti az azonnali felmondás 
joga. A szerződés a karbantartás hónapjaiban, illetve ideje alatt nem mondható fel. 
2.2. A szerződés 5. pontjában részletezett karbantartási tevékenységet a Vállalkozó 
évente két (2) alkalommal - szeptember hónapjában és február hónapjában - végzi. 
Ennek értelmében a karbantartási tevékenység kezdete, azaz a első beavatkozás időpontja: 
2013. február hó. 
 
3. A szerződés összese: 
 
3.1.  A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkálatok ellenértékét 
nettó: 360.000,- Ft 
ÁFA (27%):________________________________ 97.200.- Ft 
összesen: 457.200,- Ft/év- ben, azaz 
évente Négyszázötvenhétezerezerkettőszáz Ft-ban határozzák meg. 
A szerződéses összeg a szerződés 7.1. pontjában rögzített ütemezés szerint kerül kifizetésre és 
tartalmazza a szerződés 5. pontjában részletezett karbantartások munkadíját, rezsianyag, 
alkatrész, segéd- és tisztítóanyag költségeit, a szükséges mérő- és egyéb eszközök 
szolgáltatási díjait, valamint a felmerülő kiszállási és utazási költségeket is. 
 
3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.1. pontjában 
meghatározott éves karbantartási díj 2013. december 31-ig nem emelhető. Ezt követően 
annak emelésére évenként a KSH által a szolgáltatásokra közzétett inflációs árindex 
alkalmazásával az index közzétételét követően van lehetőség. 
 
4. A vállalkozás feltételei: 
 
4.1. A Vállalkozó vállalja a berendezések rendszeres karbantartását, amivel biztosítja 
azok rendeltetésszerű használhatóságát. 
 
4.2. A karbantartások a szerződés 7.1. pontjában rögzített ütemezés szerint kerülnek 
elvégzésre. 
 
4.3. A szerződésben felsorolt berendezéseket kiszolgáló közművek {elektromos 
hálózat (kivéve a napelemes rendszer működését biztosító betáp hálózat), víz- csatorna 
hálózat} karbantartásáról, a megfelelő világításról és a tűzvédelmi eszközökről, a 
karbantartandó berendezések megközelíthetőségéről a Megrendelő köteles gondoskodni. 
 
4.4. A garanciális időtartam alatt (…..............-ig) mindennemű garanciális 
meghibásodásból eredő javítási anyag, vagy díjköltség a rendszer kivitelezőjét terheli. Az 
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üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagköltségeket (pl.: szűrők, stb.) Vállalkozó jogosult 
kiszámlázni Megrendelő felé. 
4.5. A karbantartási díj magában foglalja a karbantartások költségén kívül az 1.000.- Ft 
+27%ÁFA = 1.270.- Ft értéket meg nem haladó rezsi- és egyéb anyag illetve alkatrészek 
költségeit is. Ezen időszakban a rendeltetésszerű működés biztosításához, a főegységek 
esetlegesen szükséges javítási, vagy csereköltsége, zaj-, vagy korrózióvédelmi felújítási 
költségei, stb. a Megrendelő részére előzetesen benyújtott és általa elfogadott árajánlatok 
alapján az aktuálisan elvégzett karbantartási (rész)munkálatoktól elkülönülten, azzal egy 
időben számlázhatók. 
A szerződés 5. pontjában részletezett karbantartási programban nem szereplő munkálatok 
munkadíja a garanciális időszak lejárta után, illetve a garanciális időszak alatt fellépő, de nem 
a garancia körébe tartozó hibák javítása esetén az alábbiak szerint kerülhet 
leszámlázásra: 
� kiszállási díj: 10.000,- Ft + ÁFA/alkalom 
� rezsióradíj (7-18 óra között): 3.000,- Ft + ÁF A/óra/fő 
� rezsióradíj (18-7 óra között és hétvégén):  3.500,- Ft + ÁF A/óra/fő 
valamint az esetlegesen felhasznált, beépített 1.000,- Ft + 27%ÁFA értéket meghaladó rezsi- 
és egyéb anyag illetve alkatrészek költségei. 
A fenti díjak a garanciális időszak alatt fellépő, de Megrendelőnek felróható ok(ok)ból 
bekövetkezett hibák kijavítása tekintetében sem emelhetők 2013. december 31 -ig. 
 
4.6. A karbantartási díj nem nyújt fedezetet a Megrendelőnek felróható okokból 
bekövetkezett hibák elhárítására, Vállalkozó azt külön térítés ellenében végzi el. 
 
4.7. A Vállalkozó köteles munka- és munkaszüneti napokon napi 24 órás ügyeletet 
tartani a hibajelzések fogadására. A teljes rendszer üzemelését befolyásoló bejelentett hibák 
elhárítását a Vállalkozó a bejelentéstől számított 24 (hétvégén 48) órán belül, míg az egyéb 
hibák elhárítását 48 (hétvégén a hétvégét követő első munkanapon) a helyszínen megkezdi és 
haladéktalanul intézkedik az üzemképesség helyreállítására. Abban az esetben, ha az alkatrész 
pótlása a Vállalkozó, vagy szerződött beszállítója raktárkészletéből lehetséges, a Vállalkozó a 
hibát legkésőbb 48 órán belül elhárítja. A hibák bejelentése történhet telefonon a 06-1/ 287-
8533-as telefonszámra, a 06-1/ 287-8532-as fax-számra, illetőleg elektronikus úton a 
titkarsag@thermoepgep.hu e-mail címre a nap 24 órájában. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező rendszert, a beépített 
berendezéseket felépítés és működés tekintetében is ismeri, annak üzemeltetését és 
karbantartását az ide vonatkozó előírások szerint el tudja látni, továbbá kijelenti, hogy 
szakemberei rendelkeznek az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai 
képesítésekkel, hatósági igazolványokkal. 
 
4.9. Megrendelő a vele előzetesen írásban történő időpont egyeztetés alapján biztosítja a 
Vállalkozó dolgozói részére az épületbe való bejutást (belépési engedély), továbbá a 
munkavégzés folyamatosságának lehetőségét. A Vállalkozó igényére Megrendelő előzetes 
egyeztetés szerint biztosítja a hivatali időn kívüli (16 óra után), illetve a hétvégén történő 
munkavégzés lehetőségét is. 
 Megrendelő a javítás teljes időtartama alatt köteles a helyszínen a jelen szerződés 
teljesítésének igazolására jogosult személyt biztosítani. 
 
4.10. A Vállalkozó a karbantartási munkálatok elvégzését a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletét képező karbantartási jegyzőkönyvben (karbantartási munkalapon) dokumentálja, 
melyben az üzemeltetési tevékenység szempontjából jelentős eseményeket, az elvégzett 
beavatkozásokat és ellenőrzéseket rögzíti. A jegyzőkönyvben javaslatot tesz a hűtési rendszer 
gazdaságosabb, biztonságosabb működtetésére is. Az elvégzett karbantartási munkák során 
felhasznált és beépített anyagokat Vállalkozó a karbantartási jegyzőkönyvben tételesen 
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rögzíti. 
 
4.11. A Vállalkozó a karbantartási tevékenységét az üzemvitel és a hivatali tevékenység 
lehető legkisebb mértékű zavarásával végzi. 
 
4.12. A karbantartás körébe tartozó rendszer 5. pontban felsorolt berendezéseinek 
dokumentációit a Megrendelő a helyszínen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
 
4.13. Az alkatrészek garanciális cseréjét, illetve pótlását a Vállalkozó saját (vagy 
beszállítója) készletéből úgy biztosítja, hogy az aktuális fűtési üzemidőszakban (október 15-e 
és március 15- e között) az üzemelésben kényszerleállást nem eredményezhet. 
 
5. A karbantartási munkák részletes leírása: 
Elsősorban a gyáríó(k) által kiadott karbantartási utasítás(ok)ban, illetőleg a jelen szerződés 
mellékletét képező Karbantartási munkalapon szereplő feladatok, továbbá az alábbiakban 
részletezettek szerint: 
 
5.1. Gilles HPK-RA 160 kW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán 
  egységekre vonatkozóan: 
- fűtőfolyadék szintjének, nyomásának ellenőrzése, 
- fűtési rendszer szennyszűrőjének tisztítása, 
- berendezés tüzelés oldali vizsgálata 
- áramfelvételének mérése, 
- Kazánelemek tisztítása, 
- ventilátor és behordószerkezet lapátozásának, csapágyazásának ellenőrzése, szükség 
 szerinti kenése, 
- biztonsági és védelmi berendezések működésének ellenőrzése, 
- csővezetéki rendszer tömítettségének ellenőrzése, kötések szükség szerinti 
utánhúzása, 
-  elzáró szerelvények ellenőrzése 
5.2. Puffer-rendszerekre és WILO keringtetőszivattyúkra vonatkozóan: 
- áramláskapcsoló működésének ellenőrzése, szükség szerinti utánállítása, 
- biztonsági szelep működésének ellenőrzése, elzárószerelvények ellenőrzése, 
- szivattyú áramfelvételének ellenőrzése, 
- mérőműszerek ellenőrzése 
5.3. Kyocera KD 240 polikristályos napelem  berendezésekre vonatkozóan: 
-  tartószerkezet vizsgálata, 
- Áramköri csatlakozások ellenőrzése, szükség estén rögzítése, 
 
5.4. A 10000TL Inverter  vonatkozóan: 
-  villamos berendezések erősáramú bekötéseinek ellenőrzése, szükség szerinti 
utánhúzása, 
-  mágneskapcsolók, relék, időrelék ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, 
-  sorkapcsok, elektromos kötések ellenőrzése, szükség szerinti utánhúzása, 
-  áramfelvétel mérések, 
-  fő- és alelosztószekrények megszakítóinak , kapcsolóinak ellenőrzése, szükség 
szerinti 
 javítása, cseréje, 
-  hőkioldók, termisztorok karbantartása 
 
5.5. Minden egységre vonatkozóan: 
- ü zemi tapasztalatok írásos értékelése 
− motorok, ventilátorok, tartozékok külső és belső tisztítása megbontás nélkül 
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6. Jótállás: 
 
6.1.  A Vállalkozó a karbantartási és javítási munkák szakszerűségéért teljes körű 
felelősséggel tartozik. A kicserélt elemekre a karbantartást végző Vállalkozó az ismételt 
üzembehelyezéstől számítva l év garanciát vállal. A garanciális időszakon túl, abban az 
esetben, ha a hűtőrendszer rendeltetésszerű használata a meghibásodott fődarab(ok) 
felújításával biztosítható, úgy ezen fődarab(ok)ra az ismételt üzembehelyezéstől számított 6 
hónap jótállást vállal a Vállalkozó. 
 
Fizetési felt ételek: 
7.1.  A szerződés 3.1. pontjában meghatározott éves karbantartási díj az alábbi ütemezés 
szerint 
kerül kifizetésre: 
 
 - számla összege; 180.000.- Ft + 27% ÁFA (48.600.- Ft) = 228.600.- Ft 
 - számla esedékessége:  Tárgyév szeptember hónapja 
 - elvégzendő munkálatok:  a karbantartási szerződés 5. pontjában részletezett 
feladatok, 
  különös tekintettel a fűtő berendezés felkészítése a téli
    üzemmódra. 
 
 - számla összege:  180.000.- Ft + 27% ÁFA (48.600.- Ft) = 228.600.- Ft 
 - számla esedékessége:  Tárgyév március hónapja 
 - elvégzendő munkálatok:  a karbantartási szerződés 5. pontjában részletezett 
feladatok, 
  téliesítés 
 
 
7.2.  A karbantartási és javítási munkálatok fenti ütemezés szerinti elvégzését követően 
azok ellenértéke a Megrendelő által leigazolt karbantartási munkalap alapján kerül 
leszámlázásra. A számla ellenértékét a Megrendelő 8 napon belül a Vállalkozó CIB Bank Rt-
nél vezetett 10702136-65614893-51100005 sz. egyszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. 
 
8. Kapcsolattartás és képviselet: 
  Megrendelő részéről:   
    
  Vállalkozó részéről: Orosz Zoltán 
ügyvezető,  Tel.: 70/380-2083  
   
vagy bármely más személy, amelyet a későbbiekben valamelyik fél hivatalosan megnevez. 
 
9- Együttműködési feltételek: 
 
9.1.  A Felek, megállapodnak abban, hogy a szerződéssel, illetve a szerződésből eredő 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti 
egyeztetés keretében rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek a 
Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
A bírósági eljárás megindítása egyik fel számára sem jelent mentességet a szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítése alól. 
 
9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. 
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9.3. A jelen szerződési a szerződő felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal 
mindenben 
megegyezőt írták alá. 
 
Budapest, 2012. november 01 
 
 
  
Megrendelő Vállalkozó 
 
 
 
Az ajánlat a szállítói szerződésre az alábbi: 
 
 

Szállítói szerződés (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről: 
a Újhartyán Község Önkormányzata   (2367, Újhartyán, Fó u.21..) 
Bankszámlaszám:     …........................... 
Adószám:      …................................ 
mint Megrendelő, 
 
másrészről: 
a Thermo Épgép Kft.      (1202 Budapest, Nagykőrösi út 133.)
    
      Bankszámlaszám :10702136-65614893-
51100005 
      Adószám:22654937-2-43   
 
mint Vállalkozó 
között. 
 
5. A szerződés tárgya: 
 
2.3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „A z újhartyáni német 
nemzetiségi általános iskola megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése” 
során 2012-ben telepített fűtőberendezések üzemeltetéséhez, biomassza tüzelőanyag 
szállítását. 
 
 
2. A szerződés időtartama: 
 
2.1 Jelen szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél cégszerű aláírásának napjától 
kezdődően lép érvénybe. A szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják A 
szerződést felek 90 napos határidővel írásban mondhatják fel. A Vállalkozó súlyos 
szerződésszegése esetén a Megrendelőt megilleti az azonnali felmondás joga. 
 
Vállalkozó évente két-három esetleg négy (figyelembe véve a fűtőanyag felhasználás 
ütemét) alkalommal tüzelőanyagot szállít tárgy berendezés üzemeltetésére. 
 
2. A szerződés összese: 
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3.1.  A szerződő felek a szerződés tárgyát képező (ÖNORM M 7133 szerint) G30-C15 
finom apríték-örlet  ellenértékét: 
nettó: 20.000,- Ft/tonna 
ÁFA (27%):________________________________ 5.400- Ft 
összesen:  25.400,- Ft/tonna- ban, azaz 
tonnánként Húszonötezernégyszáz Ft-ban határozzák meg. 
A szerződéses összeg a szerződés 7.1. pontjában rögzített ütemezés szerint kerül kifizetésre és 
tartalmazza a segéd- és tisztítóanyag költségeit, a szükséges mérő- és egyéb eszközök 
szolgáltatási díjait, valamint a felmerülő kiszállási és utazási költségeket is. 
 
1.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.1. pontjában 
meghatározott éves díj 2013. december 31-ig nem emelhető. Ezt követően annak emelésére 
évenként a KSH által a szolgáltatásokra közzétett inflációs árindex alkalmazásával az index 
közzétételét követően van lehetőség. 
 
3. A vállalkozás feltételei: 
 
4.1. Megrendelő a vele előzetesen írásban történő időpont egyeztetés alapján biztosítja a 
Vállalkozó dolgozói részére az épületbe való bejutást (belépési engedély), továbbá a 
munkavégzés folyamatosságának lehetőségét. A Vállalkozó igényére Megrendelő előzetes 
egyeztetés szerint biztosítja a hivatali időn kívüli (16 óra után), illetve a hétvégén történő 
munkavégzés lehetőségét is. 
 Megrendelő a szállítás teljes időtartama alatt köteles a helyszínen a jelen szerződés 
teljesítésének igazolására jogosult személyt biztosítani. 
 
4.2 A Vállalkozó a szállítási tevékenységét az üzemvitel és a hivatali tevékenység lehető 
legkisebb mértékű zavarásával végzi. 
 
4.3 A karbantartás körébe tartozó rendszer 5. pontban felsorolt berendezéseinek 
dokumentációit a Megrendelő a helyszínen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
 
 
5. Az apríték  részletes leírása: 
 
ÖNORM M 7133 szerinti: 
 
víztartalom: W20-30 
méret:  G30 
megnevezés: Finomaprítépörlet 
 
 
5. Jótállás: 
 
- 6.1.  A Vállalkozó a szállítás szakszerűségéért teljes körű 
felelősséggel tartozik.  
 
Fizetési felt ételek: 
7.1.  A szerződés 3.1. pontjában meghatározott díj az alábbi ütemezés szerint 
kerül kifizetésre: 
 
 - számla összege; 200.000.- Ft + 27% ÁFA (54.000.- Ft) = 254.000.- Ft/10 
tonna 
 - számla esedékessége:  Tárgyév szeptember (február) hónapja 
 - elvégzendő munkálatok:  a szerződés 5. pontjában részletezett feladatok, 
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  különös tekintettel a fűtő berendezés felkészítése a téli
    üzemmódra. 
 
7.2.  A szállítás  enti ütemezés szerinti elvégzését követően azok ellenértéke a Megrendelő 
által leigazolt munkalap alapján kerül leszámlázásra. A számla ellenértékét a Megrendelő 8 
napon belül a Vállalkozó CIB Bank Rt-nél vezetett 10702136-65614893-51100005 sz. 
egyszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. 
 
 
8. Kapcsolattartás és képviselet: 
  Megrendelő részéről:   
    
  Vállalkozó részéről: Orosz Zoltán 
ügyvezető,  Tel.: 70/380-2083  
   
vagy bármely más személy, amelyet a későbbiekben valamelyik fél hivatalosan megnevez. 
 
9- Együttműködési feltételek: 
 
9.1.  A Felek, megállapodnak abban, hogy a szerződéssel, illetve a szerződésből eredő 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti 
egyeztetés keretében rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek a 
Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
A bírósági eljárás megindítása egyik fel számára sem jelent mentességet a szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítése alól. 
 
4.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. 
 
9.3. A jelen szerződési a szerződő felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal 
mindenben 
megegyezőt írták alá. 
 
Budapest, 2012. november 01 
 
 
  
Megrendelő Vállalkozó 
 
 
 
 
 
Kérem a Testületet a napirendet tárgyalja meg! 
 
 


