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1. El6zm6nyek

Szerz6d6 Felek el6zmdnykdnt ritgzitik, hogy Megendel6 (a ki,zbeszerzdsi eljrilisban ajr4nlatk6r6)
a,,Cegl6d vdros kiiztisztas6gi feladatainak ellit6sa 5 6yre" t6xgyban a kdzbeszerzdsek6l sz6l6
2015. 6vi CXLIII. ttirveny (a tov6bbiakba:r Kbt.) m6sodik r6sz 81. g-a alapjin nllt kiizbeszerzdsi
eljrt6st fol)tatott le. A kiizbeszerzesi eljrir6s eredm6nyek6ppen a Vrillalkoz6 jogosult a
Megrendel6vel az eljfu6s tArgydnak szolgdltatas6xa a szez6ddst megkdtni.

2. A szerz6d6s tirgya

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vrillalkoz6 elvrillalja Cegl€d V6ros Onkormdnyzata kezel6s6ben
1dv6 tt 6s jirda burkolatok seprds6t, kdzutak mos6s6t, potalanit6sdt, s6rmentesit6s6t, k6zi
hullad€kg)'ujt6k iiritds6t, ka6antaxtdsat es javitAs6t, t61i burkolatiizemeltetest (sikossdg
metrtesites6t 6s h6 eltakaritesat) 6t 6vre a 4. pontban r6gzitett dij6rt.

2.2. A 2.1. portbatr leifiak felsorolisdt 6s a mennyis6gi adaiakat a 2,, 3. 6s
tafialniazza. A metnyisdgekt6l + 5 % elt6res lehets6ges.

3. A szerz6d6s id6tartama

3.1. A jelen v6llalkozdsi szerztiddst a Felek hatArozott id6re, 6t dvre kiJtik.
3 .2. Kezd6s: 201 7. janu (\t 1 , Befejezesi 2021 . december 3 I .
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4. Szerz6d6ses 6r (szolgdltatisi dij)

4.1 Szen6d6 felek megrillapo&ak, hogy jelen szerzfdes 2. pontj6ban rdgzitett munkAk -
hibadan 6s hiinytalan teljesites eseten - v511dkoz6i, dija 2017. 6vben, egy 6me voratkoz6an
egytisszegii 6tal6ny6rcn:

Nett6 iisszeg:
27 % AFAI
6sszesen:

Egysz6znegyvenhdtmilli6-h6tszilzhatvankilencezer-egyszdzhetven forint.

4.2. A szerzbdeses li 2017. 6we vonatkoz6an kiitdtt.
A2018. 6! 4s az a^ kdvet6 6vekre az iirkdvetds m6dja 6s mdrt6ke:
Szerz6d6 felek kikdtik, hogy az 6ves vri11a16si Ar megAlapit6sakor a mindenkori egazati
infl6ci6 m6rt6k6hez kepest Vrlllalkoz6 100 % drkedvezmenyt biztosit. Ennek megfelel6en a
szerz6d6ses dsszeg a kijvelkez6 dvekben sem v6ltozik.

5. Teljesit6sigazolis, szimlizis

5.1. Megrendel6 el6leget nem fizet.

5.2. Y6llalkoz6 ahavonta elv6gzett munla utdn sz6mla beny.ijt6sfrajogosult. Az egy havi sztunla
dsszege az 6ves dij l/72 resze, azaz

Nett6:
2'7 V,, AFA:
Havi brutt6:

Tizenketttimilli6-h6romszlutizern1gy ezerkilencvenhdt forint.

5.3. A szamla kibocs6usanak felt€tele, hogy a targyhai tetesitdst Megrendel6 teljesit6s
igazol6,sfua jogosult kdpvisel6je elismerje. A Megrendel6 teljesitdsigazolasra jogosult
szem6lye a szez6dds 17.2. pontjdban kapcsolattart6kdnt megnevezetl szemely.

5.4. A teljesit6s ellenerteke a, Altata"os forgalmi ad6r6l sz6l6 2007.6vi CXXVII. tttryeny (Afa
tv.) rlltalAnos szab6lyai al6, az 55 - 56, $ al6 tartozik, a szez6ddses drtdk nem tartozik az AA
tv. 142. $ hat6lya al6, ennek megfelel6en a szdml6z6s 6f6va1 egyiift tofiertrk, az 6f6t a
V6llalkoz6 fizeti be.

5.5. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerz6d6s fenti rendelkezdse az At1. 36/A $ (2) bekezd€s
szerinti trijdkoztatisnak min6siil.

5.6. A V6llalkoz6nak a szfun16t a Megrendel6hiiz minden olyan dokumenturnmal egyiitt kell
benyrijtania, mely sziiksdges ahhoz, hogy a Megrendel6 a sz6m1a kibocsat6sfnak jogoss6g6t
ds dsszegszeiis6gdt megrillapithassa, illetve ellen6dzhesse. A v611alkoz6i dij dsszegdt
t talmaz6 szamla sziks6gszerii ds elviilaszthatatlan melldklete a Teljesit6sigazolas.

5.7. Az ellen6rtek kifizet6se, amennfben a Vdllalkoz6 (nyeltes aj6nlattev6kdnt szerz6d6 fdl) a
teljesiteshez alv6llalkoz6t nern vesz igenybe a Ptk. 6:130. S (lF(2) bekezd6se szednt
tdftenik.

5.8. A Kbt. 135. $ (3) bekezd€se alapj6n a Megrendel6 (az aj6nlatkdr6kdnt szerz6d6 f6I)
amennyiben a V511a1koz6 (nyertes aj6r attev6kdnt szez6d6 f6l) a teljesitdshez atuA[alkoz6t
vesz ig6nybe - a Ptk. 6:130. $ (1f{2) bekezddsdttil eltdr6er a kdvetkez6 szabalyok szednt
fizeti ki a szerz6ddsben foglalt ellen&tdket:
a) az ajirJ,altevilkdnt szerz6d6 felek legk6s6bb a teljeslt€s elismerdsdnek id6pontj6ig

nyilatkoznak, hogy kiiziiliik melyik mekkora iisszegre jogosult az ellendrtdkb6l;
b) M 'sszes ajAliattev6k6nt szetz6d6 fel legkds6bb a teljesit6s elismedsenek id6poltji{,ig.

nyilatkozik, hogy az 'ltala a teljesitesbe a Kbt. 138. $ szerint bevont alvillalkoz6k )
egyenkdnt mekkora dsszegre jogosultak az ellen6rt6kb6l; r'.f /- ,/\ ( Y /'1''/

116353 67'1 Ft
31 415 493 Ft
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9 696 140 Ft
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12 374 09'1 Ft, azaz

Xp-.924::>



c) az aj'nlatk&b felhjvja az aJilillatteybket, valamint a 6) pont szerinti alvrillalkoz6kat, hogy
a teljesitds elismerdsdt kiivet6en 6llitsak ki sz6ml6ikat, egyidejiileg lelhivja 6ket, hogy
amennfben nem szerepelnek az ad6z8 rerLdjdt6l sz6l6 2003. 6vi XCII. titrvdny (a
tov6bbiakban: An.) 36/4. g-a szerinti kdztaxtozdsmentes ad6z6i adatb6zisban, ryfjtsAk
be a tdnyleges kifizetds id6pontj6t6l szanitott hanninc napniil nern r6gebbi egyiittes
ad6igazol6st;

d) az ajinlatk1rb az a:irrlatte\/6i ds az alv6llalkoz6i teljesitds ellendrtdkdt a sztLmla.
kezhezvetel't kdvet6 harminc - vagy a ptk. 6:130. g (3) bekezd6se szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon beliil ki,zvetleniil utalja At minden egyes ajanlattev6nek ds
alv5llalkoz6nak;

e) a d) pontbal]' foglaltakt6l elt6r6en, ha valamely aj6nlattev6nek vagy alvrillalkoz6nak a
kifizetds id6pontjiban az egyiittes ad6igazol6s alapjin koztatozlsa va,t, az aj6nlatk6r6
az aj{rjJattev6i, illetve az alvelhkoz6i teljesitds e11en6fi6kdt a k6 artoz|s erqeig az
Art. 36/A. g (3) bekezdese szerint visszatartja.

5.9. Megrendel6 szez6d6ses feltdtelkdrt eldirja a Kbt. 136. $ (1) bekezd6sben foglaltakat.
V6llalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szAmol el a szerz6dds teljesit6sdvel
ijsszefiiggesben olyan kdltsegeket, melyek a Kbt. 62. g (1) bekezd€s k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltdteleknek nem megfelel6 trirsas6g tekintet6ben medilnek fel, 6s melyek a nyertes
ajrnlattev6 ad6kdteles jdvedelmenek csdktent€sere alkalmasak. V6llalkoz6 v6llalja tov6bb6,
hogy a szez6dds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt az aj6nlatk6r6
szi4lniim megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 143.9 (3) bekezdds szednti iigyletek6l az
ajAdatkdr6t haladdktalanul 6rtesiti.

6. A Villalkozd feladatai 6s kittelezensdgei

6.l A szez6dds t6rgyAra vonatkoz6 szolgaltatas folyamalos biztositAsa.

6.2. Az 2. pontban leirt feladatokat V6llalkoz6 az i'ltalimos 6s 611and6 tisztitishoz sziiks€ees
gyakoris6ggal kiiteles elvegezni.

6.3. Minim6lis tisztit6si gyakods6gok:
A 2. szimi melldkletben maghatiirozottak szednt hetente hat, h6rom, kett6, illetve egy
alkalommal. Kdzi hulladdkgyiijt6k iiritdse naponta.

6.4. Az dsszegyijtijtt szil6rd kommun6lis hulladdk lerakds6t vAllalkoz6 kjzAr6lag a
jogszab6lyokban el6irt enged6llyel rendelkez6 hulladdklerak6ban helyezheti el.

6.5. Vas6r- 6s iinnepnapokon, valamint a vrirosi rendezv6nyek alakalm6val V5llalkoz6 v6llalja az
esemdnyek el6tt 6s ut6n az ad6d6 kitztisztasrigi feladatok el16tis61 is, mely munka dij6t a
vellalasi 6tr tanialtuazza.

6.6. Megrendel6 kiildn 6rtesitdse alapjrin Vrillalkoz6 sorcn kiviil €1v6gzi Cegldd v6ros belteriileti
hat6dn beliil az '],korml.J]r]].zatl tulajdonll utakon az esetleges baleset, karambol, tiizeset
miatti fttisztitlst.

6.7. A V6llalkoz6 a szetz6dds 3. szdmtr melldkletdben felsorolt utak, terel! jrird6k, ker€kp6rutak
h6 eltakaxitdsi muntrilatainak 6s sikoss6g mentesitesi rlurk6latainak elvdgz6set a t€nyleges
havaz6s vagyjegesedds dszleldsdt6l 6s/vagy bejelent6sdt6l szamitottan kdteles elkezd€ni.
a) Atlagos havaz6s vagy jegesedds esetdn (amely rdvid id6tartamri h6esdst jelent) k6t 6iin

beliil munlakezddssel, egyszed s6zdssal, illetue mds sikossrig mentesit6 anyag
hasza{lataval lehet (€s kell) elhtuitani a veszdlyhelyzetet.

b) Az Stlagosndl nagyobb h6 eset6n a Vfllalkoz6nak az al6bbi teohnol6gi6t kell alkalrraznia:
A h6esds €szlel6sdt6l 6s/vagy bejelent6sdt6l szdmitott k6t 6dn beliil megkezdi a
beavatkozist. Egy al6sz6nist kell alkaknaznia, majd a sz6res v6gezt6vel kell sziils€g]
szednt, ha miir a s6, illetve a sftossAg mentesit6 anyag megtette hates&, megke4deni /
szakmailag indokolt h6 toldst 6s h6ek€z€st 10 cm feletti h6ftil. Z- ,/ , ,q
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c) Rendkiviili h6es6s esettu a Vanakoz6 az a, 6s b, pontokban irt alapszolgaltat6son feliil
Megrendel6 egyedi rih1rutat6s6t kdteles kdvetni es betafiani.

6.8. A h6 olvad6srhoz 6s sikoss6g mentesit6s€hez haszn6lt ipari s6t, illetve az etgeAelyezefi
6rdesit6 anyagot a Vdllalkoz6nak sajAt mag6nak kell biztositada ceglddi telephelyii
Iakt6rb6l. Az ipari s6, drdesit6, sikoss6g mentesit6 anyag kiv6laszt6s6ndl a mindenkori
hatllyos jogszab6ly (jeler\leg a 346/2008. (XII.30-) Kormdny rendelet a fas sz6ru n6venyek
v6delmdr6l) szerint kell elj6mi.

6.9. Vrlllalkoz6 minden 6vben november h6 15 ds mtucius h6 15 kdzotti id6szakban i.igyeletet 1art.
Az iigyelet telefon szamai: 06-30-59'7-'7621 6s 06-30-874-0111. Az iigyelet dij6t 4. pontba.n
megleliilt dsszeg taxtalmaz za.

6.10.V611a1ko26 kiiteles a szolg6ltatas teljesit6sevel dsszefligg€sben keletkezett, vagy a
Megrendel6t egydb okb6l fenyeget6 szem6lyi sdriilds vagy egydb dologi k6r veszdlydnek
ehAritdsahoz megtenni a sziiksdges els6dleges intdzked6seket.

6,11, Yallalkoz6 kdteles valamennyi a teljesitdsben rdsztvev6 jtumiivdt 6s g6p6t nyomkdvet6vel
felszerelni. Kdt€les a teUesitds id6szak6ban, illetve azon tul is muntaid6ben az ellen6rzdst
'regz6 szerr' aIIa feljogosltott munkav6llal6ja reszerc az elektronikus adatokba val6
betekintes lehet6sdg6t korl6toz6s n61kii1 biztosilani. Kiiteles tovebbe az elektronikusan
riigzitett adatokb6l az elvegzett munka nyomon k6vetdsere 6s sz6mit6sok elv6gzesere is
alkalmas formAtumban kdszitett havi kimutat.rfut atadni az ellen6mek.

6.72. Y517alkoz6 kdteles az 6ltala v6gzett kdztedilet takaritasi 6s sikoss6g mentesitesi 6s h6
iigyeleti tevdkenysdgr6l naprakdszen munlanapl6t vezetni. A mrurkanapl6ban a
munkav6gz6s riigzit6s6n tul kiiteles mirden, a szeu6d€s teljesit6sdvel tisszeffigg6 esem6ny
figziteni.

6.13. Vrillalkoz6 a munkanapl6t olyan helyen k6teles trirolni, hogy ahhoz a megrendel6
kdpvisekije b6rmikor hozzif64et

6.14. Megrendel6 6ltal tett, a munkavdgzdsre vonatkoz6 dszrevdtel vagy kifogr4s rdgzit6sdt6l
sztunitolt 2 munkanapon beliil V6llalkoz6 kdteles a kifogismk vagy eszrevetelnek
megfelel6en intdzkedni.

6.15. Amennyiben V6llalkoz6 b6rmely okb6l (j6rmii, g6p meghib6sod6sa, rendkiviili helyzet)
olyan j6rmiivet, vagy gdpet von be a teljesitdsbe, mely nincsen felszerelve a 6.11. pont
szerinti nyomktjvet6vel, kiiteles ennek t6ny6t a munkanapl6ban rdgziteni ds Megrendel6
17.2. pontban megjeltilt kapcsolatiarbjAt er61 halad6ktalanul tdjdkoztatni.

7. A Megrendel6 feladatai 6s kittelezetts6gei

7.1. A Me$endel6 a szeuiides 1'7.2. poftjAban megnevezett kapcsolattart6jdn keresztiil l6tja el a -
a Megrendel6 6s a VARVAG Nonprofit Kft. kdzdtt ldtrejijtt feladat ellafisi szez6d€s alapjan
- szakmai ir6nltdsi ds ellen6rz6si feladatokat.

7.2. A teljesit6s min6sdgdnek folyamalos ellen6rzdse: mindazon vizsg6latok tartoznak ide, melyek
meg6l1apitj6k, hogy a szolg6ltatds megfelel-e a szerz6d6sben ri,gzitett el6ir6soknak.
Amermyiben a megvizsgrllt szolgeltatiisok nem felelnek meg a miiszaki feltdteleknek, rigy a
Megrendelfi Mokat visszautasithatja. €s Vdllalkoz6 kiiteles megtenni a sziiks€ges
m6dositrisokat, hogy a szolgaltatasok megfeleljenek a szerz6ddsben el6it feltdteleknek.

7.3. Me$endel6 kapcsolattad6jdn kercsztiil jogosult a munkav6gz6ssel kapcsolatos €szrevAeIeit,
kifog6sait a munkanapl6ban rdgzitem.
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7.4. Amennyiben a szez6ddsben foglaltak szerinti teriileteken a k'?jlis?jlasirg 6s sikossdg
mentesit6s teriileten szab6llalans6gok 6s hi6nyossagok tapasztalhat6k 6s ez a
munkanapl6ban riigzit6sre keriil, Megrendel6 a teljesitds igazolas sodn a 8. pontban rdgzitett
sz,mlizisi dij csdkkenteseket alkairtraz za.

7.5. A Megrendel6 szavatolja, hogy a teljesit6st hamadik szemely joga nem korlitozza.

7.6. A Megendel6 a Vdllalkoz6nak elektomos energia- ds vizvdteli lehet6sdget - arnennfben
sziiksdges - kiildn megdllapod6s alapj6n biztosit.

8. A ViUalkoz6 k6sedelmes teljesit6se

8.1. Vdllalkoz6rck a szolgeltatfsokat a szerz6d6sben ds melldkleteiben meshat6rozott hatlrid6k
szerint kell teljesitenie.

8.2. Hib6s ds kdsedelmes teljesitds esetdn kdtbdr az egl h6napon beliili szamleziLsi id6szaknat
megfelel6en, els6 alkalommal 2 Yoltap az esed6kes havi sziimla 6sszegere yetitve, az egy
h6napon beliili tov6bbi esetekben ennek a k6tszercse (4 o/o/nap), amely iisszeggel osdkkentve
kell V6llalkoz6nak az esedekes havi sz6mlet benyijtania.

8.3. Amennyiben a szerz6d6s teljesitdse so(in brirmikor Vrillalkoz6 sz6rn6xa olyan kdr mdny 6ll
e16, amely akad lyozza az iddben t6rt6n6 teljesitdst, rigy Vallalkoz6nak halad6ktalanul
drtesitenie kell irasban Megrendel6t a kdsedelem t6nya6l, amak vArhat6 elhizdd6s6r6l 6s
okair6l, valamint 6sszedi p6thattuid6t kell kitiiznie a teljesitd$e.

9. A Megrendel6 k6sedelmes teljesit6se

9.1. Megrendel6 fizetesi kdsedelme: Ha Megrendel6 a V6llalkoz6 sz6ml6inak kifizet6s6ve1
k€sedelembe esik, kesedelmi kamatot taxtozik fizetni a Ptk. 6:155 g-6ban foglalt
rcndelkezesek szerint.

10,Icirt6rit6s

10.1. A v6llalkoz6 a munkavdgz6s sordn kdteles kell6 gondoskoddssal eljimi. A munkavdgzds
sor6n a vrillalkoz6 61ta1 a megrendel6nek vagy harmadik szemdl]nek okozott kfut a
vrillalkoz6 fizeti, es annak megt6dt6sere kdteles.

I 1. Teljesit6si biztosit6k

1 1 . I . A V6llalkoz6 kitteles Megrcndel6nek a jelen szerz6ddsb6l ered6 vag/ azzal dsszeffiggdsben
keletkezd dsszes kitveteldse biztosit6s6ra - klildnds tekintettel a szerz6des teljesitds6re
vonatkoz6 ig6nyt, bele6rtve a Ptk. 6:186. g kdtberigenyeket is - teljesit6si biztosit6kot
nyliLjtani.

1 1.2. Teljesit6si biztosit6k mat6ke: 2 000 000 forin! a Vrilla1koz6 aj6nlat5ban megjel6lt v611a16sa
alapj6n tdrtdnii teljesitdssel (a Kbt. 134. g (6) bekezdds a) pontja alapjrin)
[Az ajdnlatnak megfelel6en az ajdklattevdwnt sze/zdd6 fAl tdlasztdsa szerint n 'ijthatoak
6vadikkent az el6irt penzdsszegnek az ajdnlatwrdMnt szerzddd fil fzet^i szomldjdra
tdrtAnd belizeftsevel, 'tutaldsdwl, / panzug)i intdzmeny vag) biztosito dhal vdllalt garancia
tagt kdszfrzetd k zessdg biztosititsltval, / rag) biztositdsi szerz1dds alapjdn kidllitott -
kdszf zet6 kezessigvdllaldst taltaltuaz1 - kt;telezvdnnyell

11.3. A teljesit6si bizrosit6kot a Kbt. 134. g (4) bekezd6s a) pontja alapj6n a szen6des
hat6lybal6p6sekor kell a Megrendel6 rendelkezdsdre bocs5tani, ennek elmamdlisa eset6n a
Megrendel6 jogosult a szerz6d6s megkdtdsdt6l azonnali hatdlyal e16l1ni.

1 1.4. A Teljesit6si Biztosit6knak a szez6dds teljes id6tatamara kell 6rv6nyesnek lennie.

11.5. A Teljesitdsi Biztositdk felhasznal6sat Megrendel6 kdteles el6zetesen
V6llalkoz6 rdszere.
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11.6. A Me$ende16 jogosult a TeUesil6si Biztositdk teljes, Indg rendelkezdsre 6116 dsszegdt
egydsszegii kAltalanitAskdnt vdglegesen, tovdbbi elsz6mol6si kdtelezetts6g n6lkiil
megtatani, illetve lehivni 6s az igy megkapott tjsszeget megtartani, amennfben a
V6llalkoz6 ellen felszrimoldsi e1j6res, cs6deljrtuAs indul, vdgelsz6molds{t hat'tozza el vagy
egy6bkdnt fizetdskdptelennd v6lik, illetve fizet6kdpessdge oly mdrt6kben megromlik, amely
a jelen szerz6dds teUesitds6t vesz6lyezteti.

12. Biztositis

1,2.1 . y6llakoz6 a Cegled v6ros kdzigazgat6si teriileten t6rolt eszkitzei vagyonbiztositesar6l maga
gordoskodik.

12.2. AY{llalkoz6nak a Szez6dds id6tartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a kdztisztas6gi
feladatok ell5trisa szerinti tevdkenys€ge soriln okozott ker megterit6s6re vonatkoz6 legalabb
30 mi11i6 HUF/dv ds legal6bb 10 milli6 HUF.&dresemdny dsszegii szakmai
felel6ssdgbiztositissal. A V6llalkoz6 kdteles a felel6ssdgbiztosit6st a Szerz6dds
teljesit6s6nek a v6g6ig fenntartani 6s ezt a Megendel6 kdrdsere bdlmikor igazolni.

13. A szerz6d6s felmonddsa, megsziintet6se

1,3-1. Szetz1d' Felek megrillapod6srinak megfelel6en a Kbt. 143. $ (1) bekezddse alapjan a
Megrendel6 a szerz6ddst 30 napos hatririd6vel felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szsrint - a szerz6ddst6l el6ll. ha:

a) feltefleniil sziiksdges a szerz6dds olyan lenyeges m6dositisa, amely eset6ben a Kbt. 141.
$ alapj6n fj kdzbeszerzdsi elj6r6st kell lefolflatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betad6sit, vagy a Y6llalkoz6
szem6ly6ben ervenyesen olyan jogut6dlSs kdvetkezett be, anely nem felel meg a Kbt.
139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerz6s szabdlyainak megszeg6se miatt
kiitelezetts6gszegesi elj6r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdga az EUMSZ 258.
cikke alapj6n inditott eljtu6sbar kimondta, hogy az Eur6pai uni6 jog6b61 ered6
valamely kdtelezetts6g tekinteteben kdtelezetts6gszeges tdfient, es a bir6s6g 6ltal
megdllapitottjogsdrtds miatt a szerz6dds nem semmis.

13.2. A Kbt. 143. $ (2) bekezdes alapjrin a Me$endel6 ktiteles a szerz6ddst azornall batallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha a szerz6d's megkdtdsdt
kitvet6en jut tudom6s6ra, hogy a V611a1koz6 tekintet6ben a kdzbeszerzesi eljdrds sor6n
kiz6r6 ok 61lt fenn, 6s ezAt ki kellett volna z6mi a kdzbeszez6si elj6nisb6l.

13.3. A Kbt. 143. $ (3) bekezdds alapjAn a Me$endel6 jogosult ds egyben kdteles a szetzbdest
felmondani - ha sziiksdges olyan hatririd6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel
6ritrtett feladata ell6tisrir6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyefies aj6nlattev6ben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
dsz€sedest szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga szeritrt jogkdpes
szervezet, amely tekitrtet€ben fernAII a 62. $ (1) bekezdes i) port fr) alportjAban
meghat6rozott feltetel ;

,, a nyefies aj6nlattev6 ktizvetetten vagy kiizvetlentil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
l6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szerndlyes joga szerint
jogkepes szeNezetbe\ amely tekintetdben fenn611 d 62. i (1)
bekezd,es k) pott kb) alpontjdbar meghatrirozott felt€tel.

13.4. Megrendel6nek jogaban 611 idsban tett nilatkozattal a szerz6ddst6l elillrli, ha Vrillalkoz6 a
teljesit6st a szerzdddsben foglalt hatfuid6ben nem kezdi meg.
A szolg6ltatis teljesit6senek megkezd6se utin pedig Mege[del6 a szsrzodest
azonnali hatdllval felmondhatia az al6bbi esetekber:

*'
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a) ha Vrillalkoz6 a szerz6ddsben meghatfuozott hat6rid6n (hattuid6kijn) beliil nem teljesiti
a szolgaltatdst, vagy

b) ha V6llalkoz6 elmulasztja a szerz6d6sb6l ad6d6 egydb kiitelezettsegenek
(kdtelezettsdgeinek) teljesit6set, €s

c) ha V6llalkoz6 az a) 'slvagy b) pontok szednti mulaszlisait nem hozza hely,re
Megrendel6 rnulasztrist rdgzitii drtesitdsdnek kdzhezv6tel6t6l sz6mitott 15 napon beliil.

d) valamint abbar az esetben ha V61lalkoz6 r6szer6l a Megrendel6nek az 6.15. pont
alapj6n tett napl6 bejeglz6s6re az int6zkedes megt6tel6re rendelkez6sre rill6 k6t
munkanapos hatdrid6 eredm6nl,teleniil telne el.

13.5. Amennyiben a 13.4. a) - d) pont szeritrti meghiusules a V6llalkoz6 hib6j6b6l kdvetkezik be,
Vrillalkoz6 meghirisulesi kdtbert kiiteles fizetni, amelpek m&t€ke az egy 6ves nett6 dij l0
oA-a.

13.6. Minden nfs esetben a Szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy az iit 6v€s hatiirozott
id6 alatt - a szen6de* 120 napos felmondisi id6ve1, a mdsik felhez intezett ir6sos
nyilatkozattal belatrelyik f61 felmondhatja.

14. VIS MAJOR

14.1. A Vdllalkoz6 nem sujthat6 kesedelmi kdtbaael, kiivetkezm6nyes k6rt6rit€ssel vagy a
szerz6dds mulasztds miatti felmonddsaval, amennyiben a kdsedelmes teljesitdse vis major
eredm6nye.

14.2. Jelen pont &telmez6se szempontjiib6l a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyekben a
kiitelezett k€sedelmere a Ptk. 6:180. g (1) bekezd€sben meghat6rozott kimentdsi lehet6s6g
6rv6nyesithet6, azaz mentestil a szerz6ddsszegds kdvetkezmdnyei al6l a Y'nalkoz6, ha a
teljesitds olyan okb6l viilt lehetetlennd, arnelyert nem felel6s, illetve rajta kivii16116,
elharithatatlar okb6l k6vetkezik bc.

14.3. Vis majona V6llalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajrinlott levdlben drtesiti Megrendel6t a
vis major t6nydr6l, oldr6l ds val6szinri id6tartamdr6l. AmeDnyiben Megrendel6 egy6b
irAnyi inisos utasitiist nem ad, VAllalkoz6nak tov6bb kell teljesitenie szerz6ddses
kdtelezetts6geit, amennyiben az dsszedien lehetsdges, 6s meg kell keresnie ninden dsszer0
alternativ m6dot a teljesit6src, melyet vis major esete nem g6tol.

14.4 A szerz6ddsben foglalt hat6rid6k a vis major id6tartam6val meghosszabbodnak. Amennyiben
a vis major id6tartama meghaladja a 30 napot, Megendel6nek jog5ban r4ll a szerz6dds nem
teljesitett rdsz6t6l e1611ni a hrittinyos jogi kdvetkezmdnyek n61kii1 oly m6don, hogy
Vrillalkoz6hoz err61 drtesitdst kiild

14.5. Amennyiben a V6lldkoz6t a munkav6gz6s softId az iltala kezelt ritszakaszokon valami
korl6lozza (kdzmii dpites, ritburkolat felujit6s) a Megrend€16 jogosult az 6rintett teriileten a
munkav6gz6s sziineteheftset az akad'lyoztatas idejere 6s teriiletere ir6sban elrcndelni 6s az
ebb6l ad6d6 megtakaritrist a VAllalkoz6 kijzbeszerzesi ajenht6ban szerepl6 egysdg6rak 6s
szamitrsi m6d alapjrin ervenyesiteni, vagy mris profilba v6g6 munk6t elrondelni a
megtakaritisnak megfelel6 6rt6k nagysrigdig.

15. A szolgaltatds 6s okmdnyai

15.1. V6llalkoz6 minden esem6nl munkanapl6bar rOgzit. A teljesites ak:kor tekinthet6 teljesnek,
ha Megrendel6 Aft igazolt - a teljesiiles megl6t6t bizoayit6 - irat a tArgyh6 utols6 napjan
al6ir6sra keriilt.

16. Szerz6d6ses okminyok 6s inform6ci6k felhasznrlisa

16.1. V6llalkoz6 Megendel6 el6zetes iriisos hozz6jiirul6sa ndlkiil az eljrir6s folyamrin tu{dm6fra
jutott iniormeci6kat kizfu6lag a szetz6des Eljesitdsdre haszn6lhatja fel. 
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17. lirtesitdsek, kapcsolattart6k

17.1. Az agyik f61 6ltal a m6sik f6lnek kiild6tt €rtesiteseket ir6sban kell megkiildeni a
szerz6d6sben meghatilrozott cimre.

17.2. Megrendel6 dltal a feladat ellen6rzdsdvel, teljesitds igazoldsaval ds kapcsolattartiissal
meebizott szervezete:
vAlvAG Nonprcfit Kft.
Ndv: Mih6ly Vilmos mtiszaki i.igyint6z6
Cim: 2700 Cegl6d. Cubody u.28.
T elaforl: +3 6 2O-95 4 -829'7
Telefax: +36 53-505-249
E-mail: mihaly.vihros@varvag.hu

17.3. y'llalkoz6 6Ital kapcsolattaxtasra kijoldlt szem6ly:
N6v: Tak6cs Nindor
N6vjegz€ksz6m: 13-59191
Cim: 2700 Ceg16d, Nyir u. 9.
Tel.:06-30-597-'7621
Fa,x: +36 53-317-058
E-mail:takacs.natrdor@elasticg1.hu

17.4. A Megrendel6 fenntartja jog6t a kapcsolattart6 szem6lydnek megvaltoztatdsara a V611alkoz6
egyidejii irdsos t6j dkoztatasa mellett.

18. A szerz6d6s m6dosit6sa

18.1. Jelen szerz6dds csak a Felek egybehangz6 akara16val, ir6sban a Kbt. rendelkezdseivel -
kiil6n6sen annak Kbt. 141. S-6ban dgzitettek figyelembev6tel6vel - iisszhangban
m6dosithat6.

18.2. A 2018. 6s az ad kdyet6 9vekre a 4,2. pont alapjdn meg6llapitott ellenszolgdltatds
iisszegenek az 6venk6nti megrillapitisa a KSH adatai alapj6n amellyel a szerz6dds dvente
kiegdszitesre keriil - nem min6siil szerz6dds m6dositr4snak.

19. Vitis k6rd6sek rendez6se

19.1 Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak meg kell tennie mindent annak €rdek6ben, hogy a
k6zvetlen tirg]al6sok ritj6n rendezzenek minden olyan l.ezer'.elteftsi vagy vit6t, mely
kdztjttiik a szerz6d6s keretdben vagy a szerz6ddssel kapcsolalban meriil fel. Minden, a
szerz6d6s megkdtdse utin felmertil6 6s a felekt6l ffiggetler olyan kdriilmdnyekr6l, amely a
szetz6dds teljesitdsdt akadLlyozza, a felekkolcstindsen kdtelesek egym6st tajdkoztatni.

19.2. A felek megrillapodnak, hogy amennlben az ggyeztet€s nem vezetne eredmenlre, a Cegledi
Jrirdsbir6sdg kiz6r6lagos illet6kess6g6t kiitik ki.

20. Egy6b megruapodisok

20,1. A szerz6d€s melldkletei:
1. szdmri mell6klet: Art6blezat;
2. szdmri melldklet: Kiemelt szeg6lyes szilirdburkolatu kiizutak, gyalogj6rdAk, ldpcs6k,

gepjamii parkol6k 6s lak6telepi szerviz utak, ker€kprirutak takarit6sa;
3. szamri me116klet: T61i iizemeltetes sikoss6g-mentesit6 (drdesit6) anyag felhaszn6l6s6val

6s h6ek6z€s (szil6rd burkolatu utakon, gyalogj6rdakon, l6pcs6kttq
g6pj6rmii parkol6kban €s lak6telepi szerviz utakon,

4. sz6mri mell€klet: Tdli iizemeltet€s sikoss6g-mentesit6 anyag felhaszniil5sa

\

h6ek6zes (feher kezeles).
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20.2. A kijtetkezt' dokumentumok a szerzbd's elvalaszthatatlan reszdt k'pezik es ezzel egyijltl
kezelend6k, de nem kefiilnek csatoldsra a szetz6ddshez

- Aj6nlati felhiv6s,
- Kdzbeszerz6si dokumentumok,
- V6llalkoz6 (kiizbeszez6si elj6r6sban ajadattev6) aj6nlata.

A jelen szerz6ddsben nem drintett kdrddsekben - ameinfben azolca vonatkoz6aa a felsorolt
doLumentumok tartalmaznak rendelkezeseket - a felsorolt dokumentumokban foelaltak
erv6nyesiilnek.

20.3. A jele\\ sze%6ddsben nem szabiilyozott kdrddseke a Kbt., a PolgAri Tdrvdnykitnlnr6l sz6l6
2013. dvi V. tdrvdny vellalkozAsi szez6ddsekre vonatkoz6 rendelkezesel, valamlnt az egy6b
kapcsol6d6 jogszabalyok retrdelkezdsei az ir6nyad6k.

20.4. Jelen v6llalkoz6si szerz6dds, amely mell6kletek n€lkiil 9 oldal, egprrlssal mindenben sz6
szednt megegyez6 5 (iit) magyar nyelvii, eredeti p6ldrinyban kdsziilt, amelyb6l V6llalkoz6 2
(kettii), Megrendel6 2 (kett6), VARVAG Nonprofit Kft. 1 (egy) ercdeti peldanyt kap.

Felek a fenti szerz6ddst elolvasas ds kdzds drtelmez6s utrn. mint akaxatukkal mindenben

ELASTTC '', -'F'T.
1095 Budapcst, iPar u 2,/b.

Tak6ts Ldszl6
polgiirmester

L egleo v:lros ullKotma nyzata

^dtzdn tjssirsa+=,
Z \' (+zr

Karoly Ferenc Sfuidor
fg)"vezet6

Elastic'gl Kft.
V 6 l l a l k o z 6

Ellenjeglzem:

Dr. Di6sgy6ri
jegyz66

Penziigyi ellenjeglzes:

Cegled, 2016. december 29. -l I rqtP-
l t t

Dr. K6rp/6! L6szl6n6
pdnziigyi irodavezet6
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Cegldd v6ros kaiztisztasdgifeladatainak ell6tdsa 5 6vre

AnrALeAznr

1. sz6mf mell6klet

83 481251

32 872 426

Takaritiisi feladatok tisszesen:

T6li h6 eltakarit6s 6s sikossiig mentesiGs

T6li h6 eltakarit6s 6s sikossdg mentesit6s dsszesen:

Dr. Di6sgy6ri
legyz6s

P6nziigyi ellenjegyzds:

Cegl6d,2016. december 29. I ) ,.,

Dr. Kalpefi L6szl6n6
pdnziigyi irodavezet6

ELASTIC 
'9- - 'ro

1095 BudaPest  l lar^u^z/u

Ado4aq rq5tlr5u-r4r7

Karoly Ferellc Srindor
iig)"vezet6

Elastic'91 Kft.
V 5 l l a l k o z 6

-L.'

feladat hossz(srg (m) 20u, 6vi nett6 dij
(Fq

Takaritisifeladatok

Kiemelt szeg6lyes utak takaritiisa 19 656 40 123 063

Jiirdiik, parkol6k, lak6telepi szerviz utak takaritiisa 77 L72 38 033 206

Ke16kpiirutak takaritesa 14 581 5 324 98r

H6 eltakaritds 6s sikossiig mentesii6s 154 6\2 18 190 914

Utak h6 eltakarit6sa (feh6r kezel6s) 6"1 082 7 78r 572

Erdesit6 anyag (3oo tonna/6v) 6 900 000

2017. 6vidij minddsszesen {nett6 Ftl6v)
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2. sz6mri mell6klet

Cegl6d vdros kiiztisztas6gi feladatainak ellit6sa 5 6vre

Kiemelt szeg6lyes szildrdburkolalf klizutak, S/alogi6rd6k, l6pcsdk, g6pjirmii parkol6k
6s lak6telepi szerviz utak, ker6kp6rutak takaritrisa

Kiemelt szeg6lyes utak takaritiisa heti 5 na pos gya korisiggal

urca szaKasz hossz
Gubody utca Szent lmre herceg - Rdk6czi 316,70 ln
Kossuth F. utca Ierles 1293,50 fm
Kossuth t6r teljes 552,50 fm
Mozdony utca Rdk6czi- Aruhiiz 4Ot,4O fm
Mizeum utca teljes 94,50 fm
NEpkdr utca Szolnoki - Szabadsiig t6r 101,70 fm
Piac utca teljes 75,10 fm
Riik6czi i t Vastt6llom6s - Szabadsiie t6r 131480 fm
Selyem utca Pesti- Arp6d 218,00 fm
szabadsds tdr kiirben 475,70 fm

4 843 fm

Xiemelt szeg6lyes utak takaritisa heti 3 napos gyakorisiggal

utca szakasz hossz
Ady Endre utca teljes 316,10 fm
K6rp6tiAur6l utca tel ies 110,00 fm
Kazjnczy utca Kossuth t6r - Sziv 27L,70 Im
K6rdsi ft Kossuth t6r - Ddli 57'1,20 fm
Pesti ut Kossuth Ferenc - FelszeEi 84450 fm
Reggelutca teljes 161,40 fm
Szent lmre herceg utca teljes 591,80 fm
Telekiutca Szent lmre h. - Kiiztdrsas6g 373,80 fm

3186  fm

Kiemelt szeg6lyes utak takartt6sa heti 2 napos gyakorisiggal

utca szakasz hossz
Aranv utca K6riisi - Sziv 57,50 fm
ArpSd utca Kossuth t6r - Bocskai 362,1.0 tm
Batthy6ny utca Rdk6czi- Puskaporos 266,20 tm
Bocskaiutca Ddli- Buzoadnv 587,80 fm
Damjanich utca Arpiid - Felh6z 126,00 fm
GimnAzium utca teljes 118,60 fm
Holl6s utca Pest i-  Felhi iz 432.1I fm
Hunyadiutca Selyem - Damjanich 78,70 fm

t/5
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Kdztiirsas6s utca Szdchenvi Adv 439,10 fm
Krit utca Felhiiz - ArpSd 99,10 fm
Miiria utca telies 510,00 fm
Puskaporos utca telies 668,80 fm

Sziv utca teljes 242,!0 fm
Szdvets6g utca telies 285,70 fm
Tdncsics M. utca Jiiszbe16nVi - K6ztiirsasi4g 416,50 fm

4 690 fm

Kiemelt szeg€lyes utak takaritasa heti 1 na pos gya korisSggal

utca szakasz hossz
Bede utca tel jes 231,00 fm
Bem utca Kijztdrsasiie - Viola 155,20 fm

Camping ft tel ies 280,00 fm
Dugovics utca Kijztdrsasdg - Toldi 333,80 fm
F6v A. utca tel ies 116,00 fm
Felhiiz utca Bocskai- Holl6s 193,00 fm
Klapka Gy. utca teues 390,60 fm
Malomt6 sz6l teljes 1046,20 tn
Molndr utca telies 629,A0 fm

MUzeum u. iitji4r6 a Tekei- Muzeum ktiztitt 100,00 fm

Osszekdt6 rt teljes 800,10 fm
sziill6s utca telies
Tijrijk lgn6c utca telies 1 300,00 fm
Vad6sz utca Alszegi - Bede 372,20 tm
V6rkonvi L utca K6rdsi- Csutak 339,90 fm
Viola utca tel ies 125,60 fm

6937 tn

Jerdik, parkol6k, lak6telepi szervizutak takarit6sa heti 5 napos gyakofis6ggal

kdzteriilet szakasz tedilet

Kossuth Ferenc utca iarda mindkdt oldal a Buszpdlvaudvarie 6 377,OO m'z

Kossuth tdrjdrda Keleti  oldal diszburkolat 2 O12,OO m')

Kossuth t6r iSrda Nvusati oldal diszburkolat 6s iiirda 1015,00 m'z

Mizeum utca oarkol6 mindk6t oldal 312,00 m'

Ordass tajos kdz tel jes 619,00 m'z

Pet6fi utcaifolv6ka teljes 327,00 tr'tz

Rdldczi rit iirda mindk6t oldal a Vasitdl lomiisis 8 224,oo mz

Szabadsde tdr parko16 EvanE6likus bazi4 rsorra I szem ben A72,OO mz

Teleki utca jerda pdros oldal Kossuth F. - Szent lmre h. 416,00 m'z

Vii roshirza udvara telies 1O44,OO m)

20 872.-J\'z
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Jdrddk, parko16lq lak6telepi szervizutak ta karitisa heti 3 napos gya korisiggal

kdzteriilet szakasz teriilet

Buszp6lyaudvar kdrilli jiirda telies 612,00 m2
K6rp6thy Au16l utca pdros oldal Riik6czi- Kossuth F. 422,00 mz
Kossuth Ferenc utca Z6ldhdzak m ijgtitti ea rdzsok 2 7o7,OO m'z
Mozdony utca Buszvd16 6s iitrdasziqet 265,00 m2
Szolnoki[t iparkol6k teljes 877,00 m'
VasUtdllomas elott i  parkolo tel jes 7 690,00 m'z

L2s67 m2

Jdrddk, parkol6k, lak6telepi szervizutak takaritiisa heti 2 napos gyakoris6ggal

kiizterillet szaKasz terillet

lskola utca {itburkolat Alkotm;ny - Kazinczv 526,00 m'z
K6lcsev Lak6telep parko16 teljes 825,00 m'z

Szdvetsdg utca parkol6 Kdztiirsasiie - Riik6czi 57o,OO m'z

m2

J;rddk, parkol6lg lak6telepi szeruizutak ta karit6sa heti 1 na pos gya korisigga I

kdzteriilet szakaSz teriilet

Csokihiiz bels6 pakrko16 teljes 7 260,00 mz

Gimndzium utca parkold teljes 21O,OO mz

Kossuth F. 20-22 bels6 it teljes 1883,00 m'z

Kossuth F. 28-30 bels6 it tel ies 128o,OO m'?

Kossuth F.40. bels6 ft ia telies 1775,00 m2

Kossuth F. utca me lletti szervizrit teljes 2 560,00 m'z

Kiiztdrsasiig utca dvoda parkolo 79o,OO m'z

Kdztdrsasde utca Tiszti lak6telep parkol6 2 3O7,OO mz

Lakdtelepiszervizdt
Kossuth F. - Regge | - Jiiszber6 nyi it
: i l talhati4rolt 3 560,00 m')

Lak{itelepiszervizit
Kossuth F. - Tiincsics - li4szbe16nyiUt
dltalhati irolt 6 93o,OO m'z

Malomt6 sz6li j i i rda Kijrforgalom - TESCO kihajtd 747,oo mz
Sz6chenyidtjdrda pSros oldal Ktizti4rsasiie - Viliig 1586,00 m'?

Sz6chenyi it ji4rda pdratlan oidalSzent lmre h. - R;k6czi 1399,00 m'?

Szent lmre hercee utca 17. sz. el6tti szervizrit 144o,OO m'?

Szent lmre herceg utca 19. sz. el6tti szervizLit 2 460,00 mz

Szolnoki r i t i  lakdtelep i;rda teljes 324,OO mz

Term6lfilrd6 parkol6k Bevezetd Ut 1260,00 d:,
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TermSlf i lrd6 parkolok Strand feloi ioldal 2 o21,OO m'z

Termiilf iirdd parkoldk csLiszdapark felcili oldal 7 53o,OO m'?

Termiilf iird6 parkol6k camDins parkol6

Ke16kDiirutak takaritiisa heti 1 na pos gya korisii8gal

kdzteriilet szaKasz hossz

Alszegi dt tel ies 1250,00 fm
B u d a i i t ke16kp6rsSv 2 834,00 fm
Budai 0t kerikpiirLit 3 051,00 fm
Fi:rd6 utca tel ies 449,OO tm
Jiiszbe16nyir i t Sz6chenvi - Felilliii16 505,00 fm
K6rdsi Ut Kossuth t6r - Hattyi 595,00 fm
Kil ls6-K6taiUt telles 225,00 fm
Maiomt6 sz6l tel ies 1 050,00 fm
MizseiUt Vdrkonyi- H6tvez6r 9s0,00 fm
Pesti it tel jes 7 027,O0 fm
Sz6chenvi0t tel ies 1630,00 fm
Tdrtel i{t szolnoki- K6rhi iz 1015,00 fm

4L a72

Keroly Ferenc Sandor
iigyvezet6

Elastic'91 Kft.
V 6 l l a l k o z 6

L4 Sal

ELrtSTia ' !  - --,  i .
1095 BLrd! ! .s t ,  i i ,u  !  :  b
Adatz:n:  l |5 i  I  t i f - : -  1 i

1,. . t, -<--_
Cegl6d, 2016. december 29.

Ellenj eglzem.;

P€nziigyi ellenjegyzds:

Ceg16d, 2016. december 29.

"{ "''r!'/ t l
Dr. Kdrpati IrAszl6n6
pdnziigyi irodavezet6

jegyzdL

4/s



3. szAmi melleklet

Cegl6d v6fos kiiztisztasigifeladatainak ellit6sa 5 6vre
T6li iizemeltet6s sikoss6g-mentesit6 (6rdesit6) anyag felhasznilrsiyal 6s h6ek6z6s
(szilird burkolahi utakon, gyalogiird6kon, l6pcs6kiin, g6pjirmii parkol6kban 6s

lak6telepi szerviz utakon, ker6kp6rutakon);

Utak h6 eltakaritSsa 6s sikossdg mentesit6se 6rdesit6 anyag haszniilatival

utca szakasz hossz
Ady Endre utca teljes 316,10 fm
Akecos utca Nddasdi- Csengeri 800,00 fm
Alkotm6ny utca Kossuth t6r- Alszegi 719,89 fm
Arany utca K5ritsi - Alszegi 540,00 fm
Arpiid utca Kossuth tdr - Holl6s 575,90 fm
Bajza utca Felszegi- TeglagySr 745,86 lm
Bdthory utca K6riisi- Csutak K. 344,00 fm
Batthyilny utca Rilk6czi- Puskaporos 266,20 fm
Bem utca Kdztiirsasijg - Viola 155,20 fm
Bercsdnyi utca teljes s30,00 fm
8esny6 utca teljes 430,00 fm
Bocskaiutca D6li- BuzogSny 587,80 fm
Buzogiiny utca Bocskai- Damjanich 104,80 fm
Biirgehiiz drjld teljes 1509,80 fm
Biirgehdz dulcji felijljdro teljes 246,00 fm
Campine it bejiiratig 280,00 fm
Csengeriutca teljes 978,60 fm
Csokonaiutca lr inyi- Bajcsy 345,00 fm
Csolnak utca Alszegi - FolV6 436,87 fm
Csutak K- utca tel ies 818,70 fm
Damjanich utca Pesti-D6ii 728,10 tm
Dessewfi/ utca teljes 1350,00 fm
Doh6nV utca teljes 1075,80 fm
Dugovics utca Kdztiirsas6g - Toldi 333,80 fm
Eaitvds t6r teljes 223,30 tm
Fecske utca teljes 480,00 fm
Felhiiz utca tel jes 889,10 fm
Foly6 utca Wessel6nVi- Vaddsz 1344,70 tm
Fdldviiry K. utca teljes 238,10 fm
FUrdd utca Pesti- Budai 1 54&40 fm
Fft6h6z utca Szelei- R6zsa 571,00 fm
Gimnilzium utca teljes 118,60 fm
Gubody utca Miiria - Ritk6czi 477,50 tm
Hattyri utca teljes 7L3,Oa fm
Hold utca teljes 541,50 fm
Holl6s utca Pest i-  Felhi iz 432"IAfm

t/5 ,1.
I 4 ' ,
, L . \ '



Hunvadiutca selyem - Hollos 411,80 fm
lpartelepidt tel ies 1302,30 fm
lrinviJSnos utca tel ies 297,30 ftn
K6rp6tiAurdt utca tel ies 110,00 fm
Kazinczv utca Kossuth t6r - Sziv 2L7,tO fm
Kertdsz utca telies 454,40 fm
K6ve utca telies 24a,62 fm
Kislenin d(l6i felilliii16 telies 297,70 fm
KosdrhegyiIt lpartelepi - J6szberdnyi 264,40 fm
Kossuth F. utca telies 1293,s0 fm
Kossuth Laios utca K6rdsi- Akiicos 926,50 fm
Kossuth t6r teljes 552,50 fm
K6riisi it Kossuth tdr - D6li 577,20 fm
Kdztirsasiq utca te es L Ma,7O tm
K[t utca te es 409,80 fm
ldvdsz utca te es 515,88 fm
Malomt6 sz6l teljes r 046,20 tm
Maria utca teljes s10,00 fm
Mez6 utca teljes 506,10 fm
Molndr utca teljes 629,80 fm

Mozdonv utca Kdztdrsasiq - Jiszberdnvi 725,20 fm
Mizeum utca teljes 94s0 fm
MUzeum utca belsci 6tjd16 Tekei- M[zeum k6z6tt 100,00 fm
Niidasdi utca telies 101410 fm
Nasvkitai i t Pesti- Sz6chenyi 541,60 fm
Nefelejcs utca Kijz6p - Osszekitt6 1149,50 fm
Nepkijr utca Alszesi - Szabadsds tdr 612,30 fm
Nv6r utca susdr - szel16 268,10 fm
Oroszl6n utca Alszegi- Vaddsz 328,90 fm
Otthon utca teljes 355,20 fm
Ork6nvi it 6s Posta utca v6sie tel les 6 090,00 fm
orkdnvidti iskola bek6t6 it tel ies 440,00 fm
Osszekdt6 dt teljes 800,10 fm
Piiva utca teljes 194,20 fm
Pesti lit Kossuth F. - Felszegi 8,14,50 fm
Pet6fi utca telies 423,40 fm
Piac utca teljes 75,70 lm
Puskaporos utca teljes 658,80 fm
Rik6czi[t Vasrtiillomiis - Szabadsiig t6r 1314,80 fm
Reggel utca teljes 161,40 fm
Sdrkiiny utca tel les 159,20 fm
Selvem utca teljes 673,s0 fm
Sugirr utca Csutak -Akicos 1299,30 fm
Szabadsds tdr kiirben 475,10 fm
Szdll6s utca tel ies
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Sze le iU t ldszber6nyi- F(t6hiiz 659,60 fm
5z6lmalom zug Szell6 - Wesseldnyi 309,80 fm
Szent lmre Herceg utca tel jes 591,80 fm
SzEp utca teljes 775,14 fm
sziv utca teljes 242,10 fn
Szolnoki[t Bercs6nyi- Alszegi 1O57,7O fm
Szolnoki dt lak6telep belso r i t tel jes 345,00 fm
Szijvetsdg utca teljes 285,70 fm
Tiincsics M. utca J6szbe16nyi- Kdztii rsa sijg 41450 fm
Tangazdasdg utca tel jes 438,37 fm
Teleki utca teljes 642,50 lm
Thdkitly utca teljes 640,70 fm
Toldiutca te l jes 748,85 tm
Tiimdrk6nv u. Bajcsv Csikos sz6l 458,30 fm
T616k lgniic utca teljes 1300,00 fm
Vadiisz utca Alszegi - Bede 372,20 fm
Vak BottySn utba Dohany - Szolnoki 353,10 fm
VArkonyil .  utca teljes 1 260,00 fm
VEcsey utca teljes 450,70 fm
Viola utca te l jes 125,60 Im
Viri4e utca teljes 522,58 fm
Vizm( szennWiztelep bekiit6Ut teljes 550,00 fm
Wessel6nyi utca teljes 476,70 fm
Zdlds6gpiac hiits6 szervizttja tel jes 190,00 fm

55 981 fm

l6rdik, parkol6k, lak6telepi szervizutak h6eltakaritisa 6ssikossig
mentesit6se 6rdesit6 anyag hasznSlatiival

kdzterillet szakasz ter0let
Buszpiilyaudvar kdrilli iiirda teljes 612,00 m'z
Csokihi iz bels6 pakol6 tel jes 1260,00 m'?
Fizet6 parkol6 Kossuth tdr 1985,00 m'z
Fizet6 parkol6 Kossuth F. u. (Pesti-Teleki) 7 423,00 m'z
Fizetd parkolo Arpiid u. 296,00 mz
Fizet6 parkold Szabadsdg t6r 171,00 m'z
Gimndzium utca parkol6 teljes 2!O,OO rl'z
Iskola utca [tburkolat Alkotmiiny - Kazinczy 526,00 m'?

Kdrpdthy Aur6l utca p6ros oldal Rikdczi- Kossuth F. 422,OO m2

Kossuth F. 20-22 bels6 [t teljes 1883,00 m?

Kossuth F. 28-30 bels6 rit te l jes 1 280,00 mz
Kossuth F.40. bels6 ttja teljes '1775,OO m'z
Kossuth F. utca melletti szervizrit teljes 2 560,00 m'z

Kossuth Ferenc utca Zdldhiizak mdBdtti gardzsok 2 7O7,OO rfif)
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Kossuth Ferenc utca iiirda mindket oldal a Buszp;lyaudvarig 6 377,00 m'1

Kossuth t6r iiirda Keleti oldal diszburkolat 2 O72,OO m'z

Kossuth tdrj i i rda Nyugati oldal diszburkolat ds j6rda 1o15,OO m'?

Kiilcsev Lak6telep oarkol6 tel ies 825,00 m'?

Kdzt5rsas5g utca dvoda parkold 7go,oo m'1

Kitztii rsasite utca Tiszti  lakdtelep parkold 2 3o7,OO m'?

Lak6telepiszervizit
Kossuth F. - Reggel- Jitszber6nyi [t
i t l talhatdrolt 3 560,00 m'z

Lakdtelepiszervizri t
Kossuth F. -Ti4ncsics -Jiiszbe16nyi rt
6ltalhatdrolt 6 93o,OO m'z

Malomt6 sz6ll jrrda Kiirforgalom TESCO kihajtd 747,OO tr'z

Mozdonv utca Buszvd16 6s iSrdasziset 265,00 m'z

MUzeum utca parkol6 mindk6t oldal 312,00 mz

Ordass Laios ktiz tel ies 619,00 mz

Petdfl utcaifolvdka telies 321,00 m'z
Riik6cziUt i i i rda mindk6t oldal a Vasititllomiisig 8224,00 n1

szabadsde t6r parkol6 Evans6likus bazdrsorral szemben 472,OO m'1

sz6che nyi it j5 rda pdros oldal Kitztdrsasag - Vi l6g 1586,00 m']

Sz6chenvi Lit iiirda piiratlan oldalSzent lmre h. Ritk6czi 1399,00 m'z

Szent lmre herceq utca 17. sz. el6tti szervizit 7 440,OO m'z

Szent lmre herceg utca 19. sz. el6tti szervizLit 2 460,00 mz

Szolnoki iti lak6telep jdrda teljes 324,OO mz

Szolnoki{t iparkol6k tel ies 871,00 m'z

Szdvets6g utca parkol6 KdztSrsas6g - Riik6czi s7o,oo m'z
Telekiutca i i trda piirosoldal Kossuth F. -Szent Imre h. 416,00 m'?

Termdlfiird6 parkol6k Bevezet6 tt 1260,00 m'?

Termdlf0rd6 parkol6k strand fel6l ioldal 2 o2r,oo m'z
Termitlfirrdd parkoldk Ftlrd6 dton 1o89,OO m'z
Vdroshdza udvara teljes .t 04400 m'z
Vastt6llomiis el6tti parko16 teljes 7 690,00 m'z

74 050 m'z

Ke16kpdrutak h6 eltakarit6sa 6s sikoss,g mentesitdse 6rdesit6 anyag haszn6latival

kdzteriilet szal(asz hossz
Alszegi i t teljes 12s0,00 fm
Buda iU t ke16kpdrs5v 2 834,00 fm
Buda i [ t kerrkpdr0t 3 0s1,00 fm
Furd6 utca teljes 449,00 fm
JiszberdnviUt SzEchenyi - Feliiljii16 s0s,00 fm
K6riisirit Kossuth t6r - Hattyt 595,00 fm

4/5 2 ( ,  t Q



Kii ls6-Kdtai i t teljes 22s,00 lm
Malomtd sz6l teljes 1050,00 fm
MizseiUt Viirkonyi- H6tvez6r 950,00 fm
Pesti rit tel jes 1027,00 fm
Szechenyidt teljes 1630,00 fm
T6rtel i i t Szolnoki- (6rhdz 101s,00 fm
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Legteo v aros unKomlanyzau
M e g r e n d e l 6
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4. sz6mf mell6klet

Cegl6d vdros ktiztisztasdgi feladatainak ell6tdsa 5 6vre

T6li iizeneltet6s sikossdg-mentesit6 anyag felhasznrilAsa n6lki.ili h6ek6z6s
(feh6r kezet6s).

Utak h6eltakaritiisa (feh6r ke2el6s) 6rdesit6anyag n6lkiil

utca szakasz hossz
Akiicos utca Niidasdi- Ujveros sz6l 8t7,84 tm
Akaszt6 sz6l teljes 478,22 fm
Almiis rit teljes 741,24 fm
Almos utca teljes 277,42 fm
Aranymeggves szdl teljes 434,52 fn
Arok utca teljes 277,55 tm
Arpa utca teljes 19s,90 fm
Baross utca teljes 137,80 fm
Bdrsony utca teljes 157,00 fm
Biistya utca tel jes 211,50 fm
Batthyiiny utca Puskaporos - Alszegi 255,00 fm
Bede utca teljes 231,00 fm
86ke utca teljes 450,76 fm
Bela utca teljes 208,98 fm
Bem utca Viola - luhdsz cV. 360,98 fm
Berda J. utca teljes 344,77 fm
Bezerddi utca teljes s20,56 fm
Bimb6 utca tel jes 198,22 fm
Bodrog utca Tdrtik l. - Foly6 343,88 fm
Bojtorjan utca teljes 282,oo fm
Bokor utca teljes 346,73 fm
Eorhdz utca teljes 71,20 tm
Borona utca tel jes 431,00 fm
Eorz utca teljes 229,oo fm
Buviir utca teljes 298,00 fm
Bizavirdg utca teljes 155,90 fm
Citera utca teljes 418,69 fm
CVSE melletti rlt teljes 188,35 fm
Csiikiiny utca teljes 417,20 fm
Csalogdny utca teljes 463,23 lm
Csapd utca teljes 97,30 fm
Csata utca tel.jes 762,43 fm
Csatorna utca teljes 234,90 tm
Csengerisz6l teljes 859,00 fm
csengettv(s utca teljes 213,7A-!m
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Cserepes utca tel ies 200,00 fm
Csikos sz6l tel ies 12,60 fm
csinos utca tel ies 85,72 fm
csiz utca tel ies 109,61 fm
Csokonaiutca Csikos lrinvi 41,00 fm
Csfirg6 utca telies 2a2,73 tm
DSlia utca teljes 161,11 fm
Dariizs utca teljes 125,00 fm
Damianich utca D6li - Madiir 250,00 fm
De6k utca rc 326,60 fm
D6ll6 utca teJes 482,20 fm
Didfa kitz teljes 229,44 fm
Di6fa utca tel ies 38478 fm
Dob6 utca tel ies 529,59 fm
Dorottya utca teJes 10s,00 fm
D6zsa Gydrgy utca teljes 703,73 fm
Dusovics utca Toldi- Dohdnv 475,49 ftn
Eeres kiiz telies 98,54 fm
Eper utca tetes 770,27 fm
Erd6 utca telies 495,96 fm
Esze Tames utca IE tes 266,09 fm
Etelka utca TCtes 319,04 fm
Ezeri6 utca te tes 183,00 fm
Fic6n utca te 83,57 fm
Fdtyol utca teljes 192,75 fm
F6v A. utca teljes 116,00 fm
Fecske kdz telies 83,27 fm
Fegvver utca tetes 797,27 fm
Feher utca teljes 106,89 fm
Fogoly utca tel ies 178,08 fm
Forsiics E. utca teljes 375,36 fm
Furulva utca teljes 390,78 fm
Fiiz6r utca teljes 103,s3 fm
Ffizfa utca te tes 207,74 fm
Gdm utca te es 310,49 fm
Gereblve utca teljes 258,06 fm
Gerje utca teljes 208,55 fm
G6za utca telies 366,90 fm
G6lva utca teljes 90,22 fm
G6rbe utca tel ies 112,00 fm
Gvopdr utca tel ies 153,46 fm
Hainalutca reues 276,47 fm
Hai6 utca tel ies 258,80 fm
Halisz utca teljes 47O,A4 tn
Harang utca teljes 223,86 tm
Harcsa utca teljes 42a,Ol,/fii1)

2/6 4'/,

\

r 4 (



flarmat utca teljes 734,73 tm
Hiirsfa utca teljes 209,22 fm
Hat6r utca tel ies 137,04 fm
Hdtvez6r utca teljes 377,47 fm
Honved utca teljes 197,30 fm
Horgiisz utca teljes 386,38 fm
Husziir utca tel jes 193,49 fm
lbolya utca teljes 157,49 fm
Il l6s utca teljes 147,97 trn
l lona utca tel jes 118,65 fm
lskola utca tel jes 78,00 fm
J6kaiutca teljes 380,92 fm
Jdzsef A. utca teljes 200,38 fm
i6zsef utca teljes 237,oo fm
Juhdsz Gyula utca tel ies 735,73 fm
Kabak utca teljes 310,19 fm
Kadar utca teljes 655,40 fm
Kalisz utca tel jes 402,72 fm
K6lmitn utca teljes 146,00 fm
Kasza utca tel ies L89,27 fm
Kazinczy utca Sziv - Alszegi 519,39 fm
Kekk6 utca teljes A67,47 tm
Kender utca tel jes 308,18 fm
Kenderfiild utca tel jes 448,79 fm
Kdp utca teljes 205,15 fm
Kereszt utca teljes 159,55 fm
Kerniics telep teljes 398,1s fm
K6z utca teljes 100,23 fm
Kinizsi utca teljes 691,86 fm
Kis iisszekiit6 utca teljes 207,86 fm
Kis utca teljes 76,94 tm
Kisfaludy utca teljes 354,56 fm
Kishid utca teljes 222,L9 fn
Kiss Ern6 utca teljes 346,76 fm
Klapka GV. utca teljes 390,60 fm
Kosiirfalu utca teljes 281,53 fm
Kovdcs utca teljes 97,OO fm
(iid utca teljes 83,63 fm
Kdk6ny utca teljes 406,37 fm
Kdnyiik utca teljes 220,92 tm
K6risfa utca teljes 300,00 fm
Kdrte utca teljes 725,56 fm
K6vig6 utca teljes 578,00 fm
Kd26p utca teljes 1046,51 fm
KUrt utca tel ies 113,52 fm
Lachner Gv. utca telies 425,a94m
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Laios utca tel ies t22,4O fm
liiziirV. utca tel ies 320,00 fm
l-ehel utca tel ies 192,00 fm
tev6l kitz tel ies 163,94 fm
Lil iom utca telies 313,36 fm
Lovdsz utca telies 130,00 fm
Lrld utca tel.ies 118,96 fm
Maddr utca teljes 477,70 tm
Mada16sz utca teljes 180,54 fm
Masvar utca telles 273,52 fm
Malom utca tel ies 526,00 fm
Mdtyds kir6ly utca teljes 673,00 fm
Mehesz utca teljes 4O7,OS fm

Merleq utca tel ies 538,79 fm
M6sziiros L. utca teljes 37t,31 fm
Mikes utca teljes 500 50 fm
Mocsiir utca telies 371,00 fm
Molndr kdz telies 148,48 fm
Munkitcsy utca teljes 202,62 fm
Muskoulv utca teljes 1A2,25 fm
N6d utca teljes 84,00 tm
Niidor utca telies 384,43 fm
Nefeleics utca 0sszek6t6 - N6tiis 195,40 fm
N6pdalutca tel ies 345,00 fm
N6t6s koz teljes r5r,17 fm
N6tiis utca teljes 489,38 fm
Nv6r utca suedr - 0iviros sz6l 168,00 fm
Nviirfa utca telies 394,33 fm
Nyereg utca teljes 199,98 fm

NVir utca telies 1s3,28 fm
Nvril utca teljes 265,51 fm
Oreghegyi (t teljes a723a tm
Osz utca te l jes 399,93 fm
Pacsirta utca teljes 't26,40 fm
Perc utca teljes 105,18 fm
Percelutca telies 279,70 fm
Pipacs utca tel.jes 278,s6 fm
Pitli zus telies 5a,22 fm
P6kbane6 utca telies 431,00 fm
Riik utca teljes 138,29 fm
Remete utca tel ies 215,00 fm
REt utca teljes 601,00 fm
Retek utca telies 135,46 fm
Ris6 utca teljes 724,47 ftn
Rostelv utca tel jes 158,94 fm
Rozmaring utca teljes 44,65 fm
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siifrdny utca teljes 722,75 fm
Sajtd utca teljes 671,43 tm
Sarl6 utca teljes 257,20 fm
Sas utca tel jes 411,66 fm
56ska utca teljes 321,33 fm
S;tor utca teljes 398,01 fm
Sip utca tel jes 212,62 fm
56 utca teljes 720,05 fm
Sorhiiz utca teljes 205,07 fm
Sdv6ny utca teljes 117,00 fm
Siit6 utca teljes 763,24 fm
Siiveg utca teljes 77a,77 fm
Szajk6 utca teljes 256,85 fm
526rcsa utca teljes 796,97 lm
Szarka utca teljes 323,55 fm
Szarvas utca teljes 242,20 fm
Szdkely utca teljes 471,07 tm
Szek€r utca teljes 455,11 fm
526l utca teljes 337,12 fm
Szell6 utca tel jes 557,46 fm
Sz6lmalom zug Tdrdk  l . 'Bod rog 331,05 fm
SzErilskert utca teljes 38s,31 fm
Szirom utca teljes 80,74 fm
Szoros utca tel ies 75,73 fm
52616 utca teues 595,22 fm
Sztivetkezet utca teljes 744,93 Im
Szinyog utca tetes 126,67 fm
Sziiret utca teljes 7006,24 fm
Tabdn utca teljes 335,80 fm
Tiincsics MihSly utca Kiiztd rsasiig -luh6sz Gy. 478,99 fm
Tavasz utca teljes 156,00 fm
T6glagyiir utca teljes 781,30 fm

tel jes 279,67 fm
Tiimdrk€ny utca Csikos sz6ltdl kifele 283,95 fm
Tordk utca teljes 764,70 fm
Trombitils utca tel ies 254,52 fm
Tlzok utca tel jes 183,00 fm
Tiik6r utca teljes 483,92 fm
Tilske utca teljes 278,98 fm
Uju tca teljes 229,23 fm
Ungvdrhy L6szl6 utca tel jes 392,26 fm
Vadr6zsa utca tel ies 50 82 fm
Vak Bottyiin utca Kiizti rsasdg - DohAny 486,91 fm
Vas utca teljes L74,77 tm
Vasv6riutca teljes 210,30 fm
Venyige kiiz tel jes 8,8156- )
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Ver6b utca teljes 133,00 fm
Vetes utca teljes 2A7,11 fm
Vezer utca teljes 130,83 fm
Vidra utca teljes 240,77 fm
Vil6s utca tel ies 279,70 tm
Vil6Fsz6l telies 24A,44 fm
Vit6z utca teljes 432,!2 fm
Viz utca teljes
Wessel6nyi katz telies 117,83 fm
Zerse utca teljes 207,04 fn
Ziildfa utca telies 248,27 fm
Zrinyi utca teljes s0400 fm
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