
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  16/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat szerződéskötésre a Budakalász IV. bányaterületen illegálisan tartózkodók
kiszűrése érdekében

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

253/2010. (VI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakalász IV.
bányatelek tulajdonosaként úgy határoz, hogy az illegális fürdőzők, és a
bányaterületre illegálisan behatolók kiszűrésére szerződést köt. 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a szerződés aláírása előtt meg kell
vizsgálni a Lucky Net Kft. cégkivonatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szerződés aláírására. A szerződés költségigényének fedezetét a
Képviselő-testület a polgármesteri keret terhére biztosítja. 

Felelős: Parlagi Endre polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

az Önkormányzat tulajdonában lévő bányatóhoz vezető helyi út őrzéséről
Budakalász Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

képviselő: Parlagi Endre Polgármester
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), továbbiakban

MEGRENDELŐ

és a Lucky-Net Kft.
képviselő: Huszár Péter tulajdonos

(2000 Szentendre, Rózsa u. 6.), továbbiakban

VÁLLALKOZÓ

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1 Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budakalász IV. bányatelek területén lévő ingatlan
és a hozzá kapcsolódó vízfelület (a továbbiakban: bányató). A bányatavat az idelátogatók
fürdőzésre és vízi járművekkel is használják annak ellenére, hogy ezt jogszabály tiltja. A
tulajdonos eddigi kezdeményezései a helyzet megoldására nem vezettek a megfelelő
eredményre, és több esetben előfordult a fürdőzők felelőtlen magatartásából eredő
haláleset. Az Önkormányzat ennek kiküszöbölésére, együttműködve a térségben
vízfelülettel és bányaterülettel szintén rendelkező Óbuda Szövetkezettel, a Pomázi
Rendőrőrssel, a Közterület-felügyelettel és a településőrökkel a következő mechanizmust
kívánja működtetni:

1.2 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala időszakosan (a továbbiakban: ellenőrzésre
kijelölt napok) lezárja a Hermesz Áruház, valamint az árvízvédelmi töltés mellett húzódó, a
Kórház felé vezető útszakaszokat. A hozzájuk vezető utakon (alapvetően a Lupaszigeti úton)
táblákkal jelzi a megállás és várakozás tilalmát a gépjárművezetők felé. Az utak lezárása
sorompóval történik. A sorompón behajtani tilos tábla lóg, körülötte a fürdőzést tiltó táblákból
1-1 db van elhelyezve. A Polgármesteri Hivatal minden ellenőrzésre kijelölt napon kihelyezi a
megállni és várakozni tilos táblákat a rendőrséggel egyeztetett helyekre. Az együttműködő
Óbuda Szövetkezet feladata a Hermesz Áruház melletti út lezárásának biztosítása 2 fővel. A
Hermesz melletti úton a közlekedési tábla és a sorompó addig marad kinn, amíg a lezárást az
Óbuda Szövetkezet biztonsági őrökkel biztosítja. A Kórház utcájában az Önkormányzat
biztonsági emberekkel gondoskodik az útlezárásról rögzített időpontokban. 

Az útlezárás elsősorban azon időpontokban történik, amikor a tapasztalatok szerint jelentős az
 idelátogatók száma. A lezárás elsődleges célja az autóforgalom kiszűrése a területről,
amelyek gátolják a Kórház és a környék megközelíthetőségét. A lezárt területre gépkocsival
az mehet be, aki a kórházba megy, vagy ott lakik, utóbbit ellenőrizni kell. Minden más
gépjárművet vissza kell fordítani. Vízijárművet szállító gépjárművet a területre engedni tilos.
A területre bemenő gyalogosok figyelmét fel kell hívni, hogy a terület magánterület,



bányaterület, ha pedig fürdenek is, úgy egyidejűleg több szabálysértést valósítanak meg (tiltott
fürdőzés, magánterület sérelme), amelyek miatt őket eljárás alá vonhatják.
A Közterület-felügyelet, a településőr és a helyi rendőr óránként ellenőrzi a bányató környékét
és a lezárásokat. Közreműködik a lezárások biztosításában, közbeavatkozik a lezárást védő
személyzetet fenyegető esetekben. Haladéktalanul és teljes körűen megbírságolja azokat, akik
a táblák tiltása ellenére megállnak, parkolnak. Külön figyelmet fordít a gátra, a gáton parkoló
autók tulajdonosai ellen kizárólag a legmagasabb összegű bírságot szabhatja ki, lévén ott a
behajtani tilos tábla van kihelyezve. Külön figyelni kell a szemetelőkre is.

A rendőrjárőr tevékenysége ellátása során segítséget nyújthat a tilosban parkoló járművek
PDA-val történő megbírságolásában, és közreműködhet az egyéb, a területet érintő
rendőrhatósági feladatokban.
Minden nap a szolgálatban lévők a szolgálati feladat megkezdésekor egymás telefonos
elérhetőségét kötelezően beszerzik. 
Az Önkormányzat a fenti mechanizmus gyakorlati megvalósításában a Kórház utcájának

lezárására szerződik a Vállalkozóval. A szerződés keretmegállapodás, azaz a Vállalkozónak

akkor kell ellátnia a biztosítási feladatokat, ha azt az Önkormányzat külön megrendeli.

A MEGBÍZÁS TÁRGYA

2. a) Jelen megbízás szerint a Vállalkozó az Önkormányzat által biztosított sorompót

felhasználva a jogosulatlanul behajtani szándékozók elől két fő biztonsági szakemberrel

zárva tartja a Lupaszigeti út – árvízvédelmi töltés irányába megközelíthető, a Kórházhoz

vezető önkormányzati földutat és közvetlen környékét úgy, hogy ott a bányatavak irányába

gépkocsival áthaladni ne lehessen. A gyalogosan közlekedők figyelmét felhívja arra, hogy

a bányatóban fürödni tilos, vízijárművet vízre tenni, használni tilos. A gépkocsival

érkezőket a Vállalkozó visszafordítja, a gyalogosan érkezőket pedig tájékoztatja, hogy a

tiltott fürdőzés és a magánterület megsértése miatt velük szemben hatósági eljárásnak van

helye. Kivételt az ott élők és a Kórházba menő személyek és járművek jelentenek, ha

céljukat megfelelően igazolni tudják. A Vállalkozó által alkalmazott biztonsági

személyzet a lezárás okairól, a bányató használatának tilalmáról, magánterület-jellegéről

mindenkinek, aki a területre be kíván menni, udvarias, határozott és egyértelmű

tájékoztatást ad. 

b) A lezárásban közreműködő személyzet tekintetében a felek úgy állapodnak meg, hogy a

Vállalkozó fegyveres, kutyás biztonsági szakembereket alkalmaz. 

3. Figyelemmel arra, hogy a bányatavak látogatottsága meleg időben, hétvégi napokon

jelentős, az Önkormányzat a szolgáltatást erre az időszakra rendeli meg a Vállalkozótól

azzal, hogy a Vállalkozónak kizárólag akkor lehet és kell a szolgálatot biztosítania, amikor



az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve ezt az Önkormányzat külön megrendeli. A

jelen, határozatlan idejű keretszerződés alapján a felek a következők szerint rendezik:

A Vállalkozó az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kabinetirodájával (a

továbbiakban: PHKI) tartja a kapcsolatot. A PHKI minden, a meleg időszakára eső héten

csütörtök 14.00 óráig az interneten tájékozódik a hétvégére várható időjárásról, és

amennyiben a hőmérséklet eléri legalább a 22C fokot, és esőre vonatkozó előrejelzés

nincs, a polgármester rendelkezése alapján e-mailben megrendeli az adott hétvégére

vonatkozó szolgáltatást a Vállalkozótól. A Vállalkozó a megrendelés alapján pénteken

13-19 óra, szombaton és vasárnap 08-19 óra között biztosítja a Kórház utcájának 2. pont

szerinti lezárását. A felek rögzítik, hogy előzetes egyeztetés alapján a szolgáltatás mind

naptári nap, mind munkaóra tekintetében ennél kevesebb időre is szólhat, amely

alapvetően az időjárási körülményektől függ.

A felek rögzítik, hogy az adott évben szeptember 15. után csak abban az esetben

rendelhető meg a szolgáltatás, ha azt az időjárási körülmények különösen indokolttá

teszik, vagyis a fenti időpontot követően is meleg az idő.  

4. Az Önkormányzat rögzíti, hogy 2010. június 24-25-26-án kerül sor a 2. pontban rögzített

mechanizmus gyakorlati próbájára. 

5. A felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a munkákat kiváló minőséget

megkövetelve, felügyelve elvégzi, és arról az Önkormányzat felé minden megrendelés

után külön alakszerű számlát állít ki, 15 napos, átutalással történő fizetési módot jelölve

meg. A szolgáltatás kölcsönösen megállapított ellenértéke 1600 Ft.+ÁFA/fő/óra. Az

Önkormányzat tájékoztatása alapján a felek rögzítik, hogy a 4. pontban rögzített gyakorlati

próba ellenértékét az Önkormányzat a polgármesteri keret terhére finanszírozza, a további

költségek biztosításáról az ügyben kizárólagos hatáskörrel rendelkező

Képviselő-testületnek külön döntést kell hoznia. A megrendelések alapvetően az anyagi

fedezet biztosításától is függnek. Mindez azt jelenti, hogy a Vállalkozó megrendelést csak

akkor kaphat, ha ennek fedezetét a képviselő-testület költségvetésében biztosítja,

ellenkező esetben nem.

6.  HATÁRIDŐ

6.1 - Munka kezdetének időpontja: 2010. Június 24.

6.2  A felek a jelen keretszerződést határozott időre 2010. december 31-ig kötik. A szerződést

a felek bármelyike azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja. 



7.  A VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal a tárgyi munkák maradéktalan, legjobb szakmai

tudással történő elvégzésére. Vállalkozó felelős az általa elvégzett munkálatok teljességéért

és alaposságáért.

5.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkákról folyamatos tájékoztatást adni a PHKI-nek.
5.3. Vállalkozó a Megrendelőtől származó információkat köteles bizalmasan kezelni,

Megrendelő hozzájárulása nélkül további félnek azt nem adhatja tovább.
5.4. A vállalkozó köteles együttműködni a megrendelő hivatalos szervével, a Polgármesteri

Hivatallal.
8.  A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. Megrendelő köteles a jelen megállapodás aláírását követően Vállalkozó tudomására

hozni és átadni azon információkat, alapadatokat, hiteles dokumentációkat, melyek – a
Megrendelő hatáskörénél fogva - munkavégzéshez, a maradéktalan teljesítéshez
szükségesek (adatok, információk). A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja a
teljesítéshez szükséges információk és adatok átvételét. Az Önkormányzat szervezeti
egységei közreműködnek a feladat eredményes ellátása érdekében.

8.2. Megrendelő köteles az Átadás-átvételi igazolás aláírását követően, számla ellenében, a
szerződésben szereplő megbízási díjat kiegyenlíteni. 

9. KÉPVISELET
9.1 Megrendelő részéről:
- Parlagi Endre, Polgármester  
- PHKI
9.2  Vállalkozó részéről:
- Huszár Péter tulajdonos   
10.  VÁLLALÁSI ÁR
10.1 A Vállalkozó legfeljebb a 2010. évi költségvetésben a szerződésben megjelölt

feladatokra biztosított összeg erejéig kaphat megrendelést. 

11.1 A szerződés azonnali hatállyal, minden további intézkedés nélkül, mindennemű kárigény

megtérítése nélkül azonnal megszűnik akkor is, ha

 a rögzített feladatok elvégzésére bármely okból nem kerül sor, és a feladat elmaradása

nem a felek közös akaratából történt. Ebben a nem várt esetben a megrendelő

kötelezettsége haladéktalanul új vállalkozó bevonása,

 A vállalkozó a jelen szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem, nem határidőre,

vagy nem szabályszerűen teljesíti,

 A megrendelő érdekmúlás, vagy bármely más ok miatt a szerződés hatályban tartásának

megszüntetését írásban kezdeményezi.  

12. EGYÉB KIKÖTÉSEK
12.1. Jelen szerződést csak mindkét fél által cégszerűen aláírt okirattal lehet érvényesen

módosítani vagy kiegészíteni.



12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. Felek esetleges jogvitájuk eldöntésére kikötik a
Szentendrei Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.4. Jelen szerződés 4 írott oldalból áll.
12.5. Megrendelő és Vállalkozó megállapodik abban, hogy a szerződésből a felek részére 5

példány készül.
12.6. A felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag írták alá.

Budakalász, 2010. június 24.

Parlagi Endre
Megrendelő részéről

Huszár Péter
Vállalkozó részéről


