EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/26/5/2017.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 26-i
ülésére

Tárgy: Eplény község közútjainak hóeltakarítására
vonatkozó megbízási szerződés elfogadása

és

síkosságmentesítésére

Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Lőczi Árpád
csoportvezető

-2-

Tisztelt Képviselő-testület!
A belterületi utak hóeltakarítására és a síkosságmentesítésére szóló, 2011-ben
megkötött – közben két ízben módosított –, megállapodás 2017. április 30-án lejár.
A jövőt tekintve, az önkormányzat kötelező feladatának teljesítése érdekében,
indokolt egy új szerződés megkötése.
Tekintettel arra, hogy helyben jelenleg csak Kirchkeszner Tibor 8413 Eplény,
Veszprémi utca 76. szám alatti lakos rendelkezik olyan gépparkkal és hóeltakarításra
alkalmas eszközökkel, amelyekkel ezt a szolgáltatást, feladatot el tudja látni, mástól
árajánlatot nem tudtam kérni. Más településről pedig a szolgáltatás biztosítása a
távolság miatt többletköltséggel és (pl. a 82 főút bármilyen okból fakadó lezárása
esetén) egyéb kockázattal is járna.
Kirchkeszner Tibor az elmúlt immár 11 évben a szerződésben vállalt tevékenységet,
gyakorlatilag külön irányítás nélkül, maradéktalanul ellátta. Mivel helyi szolgáltatást
végzőről van szó, aki itt is él, külön felhívás nélkül is látja, ha hóeltakarításra vagy
síkosságmentesítésre van szükség.
A korábbi években, amíg nem volt erre alkalmas helyi vállalkozó, telefonon mindig
egyeztetni kellett a külső vállalkozóval és a kiszállással is elment nem kevés idő.
A mellékletként csatolt szerződéstervezetben szereplő, a szolgáltatóval egyeztetett
díjnál kedvezőbb ajánlatot külső vállalkozástól reálisan nem kaphattunk volna.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2017. április 19.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (IV. 26.) határozata
Eplény község közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére
vonatkozó megbízási szerződés elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény község
közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére vonatkozó megbízási
szerződés elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kirchkeszner Tibor 8413
Eplény, Veszprémi utca 76. szám alatti lakossal kötendő – a határozat 1.
melléklete szerinti – megbízási szerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2017. május 5.
Eplény, 2017. április 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2017. (IV. 26.) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (Eplény, Veszprémi utca
64., KSH azonosító: 15568106 8411 312 19; adószáma: 15568106-2-19,
képviseletében: Fiskál János polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:
Megbízó) és
Kirchkeszner Tibor (szül.: Kirchkeszner Tibor Zirc, 1966. 07. 28.; anyja neve:
Sándor Katalin; adóazonosító jele: 8363673846; TAJ-száma: 026840457), mint
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 8413 Eplény, Veszprémi utca 74. szám alatti
lakos között, a 2017. október 15-től 2022. április 15-e közötti téli időszakokra
vonatkozóan a hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkák végzéséről, a mai napon
és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.

Megbízott a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az Eplény
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő összes belterületi útján és
parkolójában köteles elvégezni, függetlenül a burkolat típusától. Az utakon
kívüli egyéb közterületek, járdák, valamint az állami közútkezelésében lévő
82-es számú főút hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak végzése
nem képezi Megbízott feladatát.

2.

A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat Megbízott végzi önállóan,
de rendkívüli esetekben szükség szerint az alábbi személyek koordinálhatják,
irányíthatják munkáját és az utasításukat köteles végrehajtani:
a) Eplény község polgármestere/alpolgármestere,
b) Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője/munkatársa,
c)
Megbízó írásban meghatalmazott képviselője.

3.

Tekintettel arra, hogy a mozgósított gépek számát Megbízott határozza meg
a hatékonyság függvényében, a szükséges váltó és kísérő személyzetről is ő
köteles gondoskodni.

4.

A szükséges váltó és kísérő személyek felmerülő költsége is a megbízási
díjban benne foglaltatik.

5.

Megbízott felelős egy személyben a mozgatott gép- és személyi állomány
munkájáért és biztonságáért.

6.

A Megbízott a jelen megbízási szerződés alapján végzett tevékenységével
okozott kárért teljes körűen és önállóan felelős, károkozás esetén a kárt
közvetlenül a károsultnak köteles megtéríteni. Megbízott nyilatkozik, hogy az
általa végzett tevékenységre felelősség biztosítással rendelkezik.
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7.

Megbízott felelős azokért a károkért, amit az esetlegesen e szerződésben
vállalt tevékenységének a mulasztásával vagy hibás teljesítésével okozott. Az
ebből eredő kár összegének megtérítésére köteles.

8.

Megbízott a hóeltakarítási munkákat a belterületen az alábbi fontossági
sorrendben köteles elvégezni:
Ámos-hegyi vasútsor, Gyöngyvirág utca, Kankalin utca, Búzavirág utca az
óvodáig, Bánya utca, Veszprémi utca alsórésze, Veszprémi utca központi
része, Kiserdő utca és a parkolók.

9.

Megbízott köteles a munkákat úgy szervezni és végezni, hogy – rendkívüli
időjárási körülmény bekövetkeztét leszámítva – az útvonalak közúti
közlekedésre alkalmas állapotban legyenek.
Amennyiben feladatának nem tesz eleget, a Megbízott költségére Megbízó
más Megbízottat is bevonhat a munkák elvégzésére.

10. A munkák elvégzésének hiányosságából bekövetkező esetleges balesetek
kárigényeit Megbízott egy személyben köteles megtéríteni, a gyalogos
balesetek kivételével.
11. Megbízott a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákhoz homok,
fűrészpor, finomszemcsés murva, só keveréket használhat, amelyet a
Megbízó biztosít.
12. Megbízott a tényleges hóeltakarítási időről köteles menetlevelet vagy naplót
vezetni, melyet Megbízó igazol le.
13. Megbízott köteles a munkálatok folyamatos végzésére és 2-3 óránként
minden, a megbízási szerződésben érintett útra visszatérni abban az esetben,
amikor a mérhető hóvastagság az 5 cm-t eléri, vagy meghaladja.
14. A Megbízott köteles a keskeny burkolatú utak esetében a forgalom
biztonsága érdekében úgynevezett kerülő (kitérő) helyeket kialakítani a
hófalban.
15. A Megbízott, a felek előzetes megállapodása alapján, – a szerződött téli
időszakonként (október 15-től április 15-ig) átlagosan 80 óra gépi idővel
számolva – 660 000,- Ft/téli szezon, azaz Hatszázhatvanezer forint/téli
szezon átalány megbízási díjra jogosult, amely tartalmazza a mindenkor
hatályos mértékű szociális hozzájárulási adót is. Megbízott a választott
költségelszámolásra vonatkozóan, a tárgyévi kifizetést megelőzően, külön
nyilatkozik.
16. Megbízott a hóltakarítási és síkosságmentesítési munkákat köteles a fenti
díjazásért elvégezni.
17. A szerződés 14. pontjában meghatározott megbízási díjat a Megbízó három
egyenlő részletben fizeti meg a Megbízottnak. Az első részletet december 20i, a második részletet január 20-i és az utolsó részletet pedig február 28-i
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határidővel utalja a Megbízott B-3 Takarékszövetkezet Zirc 7390003015113555 számú számlájára.
18. A Megbízottnak, a Megbízó által igazolt teljesítése alapján, a 80 órát
meghaladóan végzett tényleges hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkáit 8000,- Ft/óra, azaz Nyolcezer forint óradíjjal számolva fizeti meg a
Megbízó, amely tartalmazza a mindenkor hatályos mértékű szociális
hozzájárulási adót is.
19. Felek megállapodnak, hogy a 14. és 17. pontban szereplő megbízási díjat
minden év októberében felülvizsgálják, először 2018-ban.
20. Felek megállapodnak abban továbbá, hogy jelen megállapodást – a
szerződés lejárata előtt – írásban, május 01. és szeptember 15-e közötti
időszakban, de legkorábban csak 2020-ban, a soron következő télre
vonatkozóan, bármelyik fél – indokolás nélkül – felmondhatja.
21. Megbízó kijelenti, hogy a magyar jog szerinti jogi személy.
Megbízott kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár szerződéskötési
képessége nem esik korlátozás alá.
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó
rendelkezései az irányadók.
23. A szerződésből eredő vitás kérdések esetén felek a Veszprémi Járásbíróság
illetékességét kötik ki.
A felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban helybenhagyólag aláírták.
Eplény, 2017. ................

................................................................
Eplény Községi Önkormányzat
mint Megbízó
Képviseletében: Fiskál János polgármester

..................................................
Kirchkeszner Tibor
mint Megbízott

