Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Polgármesterének döntéséhez
Tárgy: Szentkirályi Magyarország Kft. kékkúti telephely zöldterületeinek éves
parkfenntartási munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés megkötése
Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
……………………………
dr. Szabó Tímea jegyző
A Szentkirályi Magyarország Kft. és Kékkút Község Önkormányzata között 2019. február 20án kötött vállalkozási szerződés, amely a Szentkirályi Magyarország Kft. kékkúti telephelyének
(8254 Kékkút, 024/17. hrsz.) zöldterületeinek éves parkfenntartására irányul, 2021. 03. 31-én
lejárt.
A szerződés lejárta, illetve a korábbiakban kialakult együttműködés folytatásának egyeztetése
kapcsán az Önkormányzat jelezte, hogy humánerőforrás hiánya okán a korábbiakhoz képest
csak részben tudná a tevékenység ellátását vállalni, mely feladatok ellátásáért évi 500. 000 Ft
+ áfa díjra tart igényt. Az Önkormányzat által támasztott feltételeket a Szentkirályi
Magyarország Kft. elfogadta, így sor kerülhet a vállalkozási szerződés megkötésére.
A Szentkirályi Magyarország Kft.-vel – a telephely zöldterületeinek éves parkfenntartási
munkálatok tárgyában – kötendő szerződés tervezete a jelen előterjesztés részét képezi.
2021. február 8-i hatállyal a Kormány vészhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel.
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, mely szerint
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2021. HATÁROZATA
Szentkirályi Magyarország Kft. 8254 Kékkút, 024/17. hrsz. alatti telephely zöldterületeinek
éves parkfenntartása tárgyában vállalkozási szerződés kötéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Az Önkormányzat képviseletében vállalkozási szerződést köt a Szentkirályi Magyarország Kft.
tulajdonában lévő 8254 Kékkút, 024/17. hrsz. alatti telephely, valamint külső zöldterületek éves
parkfenntartása tárgyában az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, évi 500. 000 Ft
+áfa díjazással.
A szerződés megkötéséről és a teljesítéséről a Polgármester gondoskodik.

Tervezet:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Szentkirályi Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes
utca 4. C épület 5. emelet; képviseli: Nemere Ferenc; cégjegyzékszám: 01 09 717667), mint
megbízó (továbbiakban: Megbízó),
valamint Kékkút Község Önkormányzata (8254 Kékkút, Fő utca 5.; képviseli: Kardosné
Csaba Gyöngyi polgármester, nyilvántartási szám: 427933), mint vállalkozó (továbbiakban:
Vállalkozó) között,
a Megbízó tulajdonában lévő kékkúti telephely (8254 Kékkút, 024/17. hrsz.) zöldterületeinek
éves parkfenntartása tárgyában:
1./ A Vállalkozó jelen szerződés alapján az alábbi munkálatok elvégzésére vállal kötelezettséget
a Szentkirályi Magyarország Kft. tulajdonában lévő 8254 Kékkút 024/17. helyrajzi szám alatti
telephelyen:
1.1/ Kékkúti üzem kerítésen belüli zöld felületeinek, növényeinek ápolása:
1.1.1./ Évelőágyások (110 m2) éves gondozása
1.2./ Külső zöldterületek gondozása:
1.2.1./ Kereki kút körüli terület (500 m2) kaszálása évi 10 alkalommal
1.2.2./ KÖ-6 kút területének (800 m2) kaszálása évi 10 alkalommal
1.2.3./ Turistaút (24.000 m2) kaszálása évi 3 alkalommal
Fenti munkálatokat Vállalkozó a saját eszközeivel, gépeivel végzi.
2./ A szerződés időtartama
2.1./ Felek a szerződést 2021. április 1-től 2023. március 31-ig terjedő időszakra kötik.
3./ Az elvégzett munka díjazása
3.1./ Vállalkozó a fent leírt tevékenységet 500.000 Ft + ÁFA, azaz ötszázezer forint
plusz ÁFA éves díjazásért vállalja.
4./ Fizetési feltételek
4.1./ Vállalkozó a szerződéses időszakban az igazolt teljesítést követően minden
negyedévben (3 havonta) egy számla kiállítására jogosult 125.000 Ft + ÁFA értékben,
melynek mellékleteként csatolja a teljesítési igazolás egy, Megbízó által aláírt
példányát. Teljesítés igazolásként a Vállalkozó által rendszeresen vezetett, Megbízó
által aláírt jegyzőkönyv, vagy azzal egyenértékű dokumentum szolgál. A számla
teljesítési időpontja: a lezárt hónap utolsó naptári napja.
Fizetés: Banki átutalással, teljesítés időpontjától számított 30 naptári napon belül.
5./ Kapcsolattartó személyek
Megbízó kapcsolattartója: Nemere Ferenc, tel.: 20/923-2103
Vállalkozó kapcsolattartója: Kardosné Csaba Gyöngyi, tel.: 30/630-2606

6./ Határidők:
Vállalkozó a feladatokat havonta legalább 2x3 napra a területre vonulva, az alábbiak
szerint végzi el:
- szakmailag a legoptimálisabb időpontokban és szükség szerint.
7./ Vállalkozó a munkavégzésről jegyzőkönyvet vezet, amibe a Megbízó képviselői is
jogosultak a munkával kapcsolatos mindennemű eseményről bejegyzéseket tenni.
8./ A szerződés aláírását követően Megbízó a munkaterületeket helyszíni bejárás keretében
átadja a Vállalkozónak, erről jegyzőkönyvet készítenek, amiben rögzítik a jelenlegi állapotokat
és a munkaterületeken található közművek pontos helyét.
9./ Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik az általa megismert közművekben okozott károkért,
ugyanakkor a munkaterület átadásakor tartandó közműegyeztetést követően Megbízó által meg
nem nevezett közművekben okozott károkért nem felel.
10./ Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt Megbízó munka-, vagyon-, tűzés környezetvédelmi előírásait maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles az ezen előírások
be nem tartásából eredő károk megtérítésére.
11./ A szerződés az aláírás napjától 2023. március 31-ig érvényes, a felmondási idő kölcsönösen
1 hónap, ezen időszak alatt mindkét fél köteles az általa vállalt kötelezettségeknek eleget tenni.
12./ A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.
13./ Ezen szerződés két számozott oldalból áll, illetve kettő, egymással mindenben megegyező
eredeti példányban készült.
Kékkút, 2021. .................................

....................................................
Megbízó
Szentkirályi Magyarország Kft.
képviseletében
Nemere Ferenc

...................................................
Vállalkozó
Kékkút Község Önkormányzata
képviseletében
Kardosné Csaba Gyöngyi

Kékkút, 2021. április 1.
Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

