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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között az alábbi, helyben 
biztosítandó közfeladatok ellátására kötött szerződés van hatályban: 

1.) Közhasznú szerződés helyi közút, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez 
kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak, továbbá a 
parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására, mely szerződés 2018. március 29-
én jött létre, a tárgyévi feladatokat tartalmazza. 

Az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. bérleti, üzemeltetési szerződései az alábbiak: 

1.) Ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott 
önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződés, 

2.) Ingatlan bérleti szerződés a Táncsics Mihály úti sporttelepről, 
3.) Szerződés ingatlan üzemeltetéséről, melyet a Táncsics Mihály úti sporttelepre 

kötöttünk és amelyben félként a Gödöllői Sport Klub is részt vesz. 
4.) Bérleti szerződés a gödöllői 414 hrsz-ú ingatlanon megvalósult mélygarázsról, 

mely határozatlan időtartamra jött létre. 
5.) Szerződés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész ingyenes használatáról - a 0126/6 

hrsz.-ú ingatlan 2343 m2 nagyságú részére. A szerződés határozatlan időtartamú, a 
gyepmesteri telep működtetését szolgálja. 

Az önkormányzat és a VÜSZI Nkft. közszolgáltatási szerződései a következők: 

1.) Szerződés parkolási közszolgáltatás ellátására,2018. április l-től 2019. április l-ig 
terjedő időtartamra, a szerződés a lejáratát követően meghosszabbítható; 

2.) Szerződés P+R és B+R parkoló üzemeltetéséről, mely 2015. október 20. napjától 
számított 10 év határozott időtartamra jött létre, 

3.) Közszolgáltatási szerződés gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására, a 
szerződés 2018. március 29-én jött létre, a 2018. év feladatait és finanszírozását 
tartalmazza, 

4.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés, a Dózsa György úti temető fenntartására, 
mely 2018. március 29-én került aláírásra, egy év időtartamra jött létre. 

A város költségvetésében elfogadott pénzügyi források és a gazdasági társaság 2019. évi, a 
Képviselő-testület által elfogadott üzleti tervében foglaltak alapul vételével, a 
közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében a lejáró hatályú közszolgáltatási, 
közhasznú szerződéseket a 2019. évre újból meg kell kötnünk. Ennek alapján elfogadásra 
javaslom a 2019. évre a helyi közút, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez 
kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási 
tevékenység folyamatos ellátására kötött szerződést, valamint a gyepmesteri tevékenység 
folyamatos ellátására szóló szerződést. A kegyeleti közszolgáltatási szerződést aktualizált, de 
érdemi változtatást nem tartalmazó szövegezéssel 5 évre javaslom megkötni, mivel a 
temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés érvényességi ideje ennél rövidebb idejű nem lehet. A parkolási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát 3 év 
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időtartamra javaslom megállapítani. Az ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek 
folyamatos ellátásához átadott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó bérleti 
szerződés módosítása a 2018. december 31-i fordulónappal készített leltár alapján, a 
vagyonérték tekintetében vált szükségessé. 

A VÜSZI Nonprofit Kft-vel kötött más szerződéseink felülvizsgálata jelenleg nem indokolt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

Göd ö 11ő,2019. február 
" " 

a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek a helyi 
közút, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek 
üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos 
ellátására vonatkozó közhasznú szerződését. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Domonkos Ernő ügyvezető igazgató 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t II. 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek a 
gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződését. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Domonkos Ernő ügyvezető igazgató 
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H a t á r o z a t i j a v a s l a t III. 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek az 
„Ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott önkormányzati 
tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződés" című szerződésének módosítását. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Domonkos Emő ügyvezető igazgató 

H a tár o z a ti j avas lat IV. 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek a parkolási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződését. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Domonkos Emő ügyvezető igazgató 

H a tár o z a ti j avas lat V. 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek a Gödöllő, 
Dózsa György úti temetőre vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződését. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Domonkos Emő ügyvezető igazgató 



Közhasznú szerződés 
a helyi híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az kapcsolódó közterüle-

tek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, 
továbbá 

a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására 

Mely létrejött egyrészről GÖDÖLLŐ (Székhely: 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi azonosító: 
740856, adószám: 15731261-2-13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) a további
akban: Megrendelő, másrészről a 

Gödöllői Városüzemeltető 

Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-09-125268, 
képviselője: Domonkos Ernő ügyvezető igazgató, adószám: 18678527-2-13) a továbbiakban: 
Szolgáltató és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon az alábbi feltéte
lek mellett: 

1. 
Bevezető 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló ev1 
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint helyben biztosítha
tó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen: a 13. §. (1) 
bekezdés 2. pontja alapján: helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a köz
parkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, illetve a köztisztasági feladatok. Gö
döllő Város Önkormányzata az általa alapított Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t bízza meg (továbbiakban VÜSZI Nonprofit Kft.) az alább felsorolt 
tevékenységek ellátásával. A VÜSZI Nonprofit Kft. alapító okiratban rögzített közhasznú te
vékenységei között a: 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése, 3811'08 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése, 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 3822'08 Veszélyes hul
ladék kezelése, ártalmatlanítása, 3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 
4211'08 út, autópálya építése,4213'08 Híd, alagút építése, 4221'08 Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése, 4291'08 Vízi létesítmény építése, 4399'08 Egyéb speciális szaképítés 
m. n. s., 8129'08 Egyéb takarítás, 8130'08 Zöldterület-kezelés, 8899'08 M. n. s. egyéb szociá
lis ellátás bentlakás nélkül, 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működ
tetése, 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, 9104'08 Növény-, állatkert, ter
mészetvédelmi terület működtetése a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rend
szere szerinti meghatározással szerepel. 

Az önkormányzat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok 
tisztántartása, állagának megóvása alapvető szabályait a 14/2015 (V.14.) számú 
rendeletében határozta meg. 
Megrendelő a hatályos jogszabályok előírásai szerinti helyi közútnyilvántartással rendelkezik, 
melyet a Szolgáltató rendelkezésére bocsát. 

Jelen szerződés célja, hogy a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezek
hez kapcsolódó közterületek, a parkfenntartás és egyéb - a közutak karbantartásáról szóló 
szerződés tárgykörébe nem tartozó - közterületek alábbi szerződésben meghatározott kar
bantartási, tisztántartási feladatok Szolgáltató által folyamatosan elvégzendő üzemeltetési, 



fenntartási munkáinak feltételeit a szerződő felek 2019. évre meghatározzák. A megrendelő 
hozzájárul, hogy a Szolgáltató a tevékenysége ellátása során alvállalkozó közreműködését 
vegye igénybe. A Szolgáltató az Alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt vol
na el. 

Szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy mindketten belföldi adóalanyok és a szolgáltatás a 
2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény hatálya alá tartozik és a szolgáltatást 82. § (1) bekezdés sze
rinti adómérték terheli. A szerződő felek havi elszámolásban állapodnak meg 

A Megrendelő kijelenti, hogy az alább felsorolt tevékenységek nem építési engedély kötele
sek, így nem tartoznak a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142. § alapján a fordított adózás 
hatálya alá. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
9. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a közbeszerzés alóli kivételi körbe tartozik, in house 
szerződésnek minősül. 

A Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben az 1. pontban rögzített tevékenység során a fela
dat ellátása engedélykötelessé válik, úgy vállalja, hogy erről a tevékenység megkezdését 
megelőzően - megrendelésekor - a szolgáltatót előzetesen írásban tájékoztatja. 

II. 
A szerződés tárgya 

E szerződés szerinti alapfeladat tevékenységi körében a Szolgáltató az alábbi rendszeres fe
ladatok ellátására köteles: a helyi közutak, intenzív fenntartású, fél intenzív fenntartású, ex
tenzív és külterjes zöldfelületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak 
érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közleke
dés követelmenyénekmindenkor megfeleljenek. 

1. Szolgáltatónak az 1. pontban felsorolt feladatokat az 5/2004. (1. 28.) GKM rendeletben 
előírt szakmai szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell teljesítenie. 

1.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és 
fenntartása 

A fenti tevékenység a megrongált forgalomtechnikai táblák és korlátok közlekedésbizton
sági eszközök, úttartozékok javítását, folyamatos pótlását és az elhasználódásból adódó 
cserét foglalja magában. Továbbá a közlekedési baleseti károk utáni korlátok, táblák, osz
lopok javítását. Állapotukról Szolgáltató folyamatos felmérést végez. A közúti jelzőtáblák, 
vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítását a Szolgáltató végzi. 

1.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 
Zárt csapadékvíz csatorna átvizsgálása és szükség szerinti gépi tisztítása, valamint a csa
tornaszakaszon található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzése, javítása szükség sze
rint az aknafedlapok és víznyelő fedlapok javítása és cseréje. 

1.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás 
A Megrendelő kezelésében lévő szilárd burkolatú utak felületi hibáinak javítása különbö
ző műszaki megoldásokkal (hidegaszfalt, meleg aszfalt, újrahasznosított aszfalt, felületi 
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szórás, infra technológia, repedéskiöntés), kiemelt figyelemmel a fő közlekedési utakra, a 
szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. A technológia - szükség szerinti -
része az útburkolat alépítményének lokális erősítése beton és aszfaltrács felhasználásá
val. 

1.4. Téli útüzemeltetés 
Gödöllő város közterületén 849 OOO m2 területen történika hó eltakarítása és az út síkos
sága elleni védekezés a helyi közutakon, az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, 
a 4380/1 hrsz. alatti - a Gödöllő Máriabesnyői Vasútállomáson megvalósult - P+R parko
lóban, a Norvég Alap támogatásából 0093/NA/2008-3/ÖP-3 számon megvalósult projekt 
területeken, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok 
előtt, amennyiben nincs az 1/1986 (11. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján erre köte
lezett használó, bérlő. A feladat elvégzése folyamatos, 24 órás készenlétben történik az 
időjárás függvényében, a téli csúszásmentesítés akadálytalan biztosítása érdekében (jog
szabályi előírások szerint) A szóróanyag: útszóró só, különféle finom frakciójú (környe
zetbarát) érdesítő kőzúzalékok valamint szilárd és folyékony CaCb oldat. Kiemelt térbur
kolati felületeken kizárólag a karbantartási leírásban szereplő anyagok használhatóak. 

1.5. Járdaburkolatok fenntartása 
A balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetését, elhasználódott burkolatok javítását 
vagy cseréjét Szolgáltató a Megrendelői, lakossági bejelentések és Szolgáltatói 
felmérések alapján szükség szerint - fontossági sorrend figyelembe vételével végzi az 1. 
sz. mellékletben jóváhagyott keretösszeg mértékéig. 

1.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása 
Szolgáltató a szilárd burkolatú, különösen a szegéllyel ellátott utakon, tereken alkalom
szerűen végzi a szegély előtt összegyűlt szennyeződések eltávolítását és lerakói kezelését. 

1. 7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 
A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen 
nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel. 
Szolgáltató kiemelten kezeli a burkolt árkok, átereszek tisztán tartását és a régi földárkok, 
átereszek és szikkasztóművek takarítását, feltárását amennyiben az nem az ingatlantu
lajdonos feladata. A nyílt árkok megfelelő keresztmetszetének fenntartása a Szolgáltató 
feladata. 
Csapadékvíz elvezetésének biztosítása évente minimum kétszer, az árkok tisztán tartásá
val, karbantartásával, fenntartásával történik meg. A feladat keretében a Szolgáltató vég
zi az Úrréti tó műtárgyainak ellenőrzését, fenntartását és megrendeli a vízminőségi vizs
gálatot az Úrréti tó és a Besnyői-patak vonatkozásában is. 

1.8. Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása 
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása évente két alkalommal kötelezően, az 
időjárás változékonyságának megfelelően akár több alkalommal is szükséges elvégezni. A 
feladat tartalmazza, a Rákos-patak, Rákos-patak Felsőmajori mellékága (Ganz árok), Rá
kos-patak Szilháti mellékága és a Besnyői-patak belterületi mederszakaszának teljes ka
szálását, illetve a Rákos-patak mederburkolatának szükség szerinti javítását. 
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1.9. Hidak fenntartása 
Szolgáltató látja el a Rákos-patak, Rákos-patak Felsőmajori mellékága (Ganz árok), Rákos
patak Szilháti mellékága és a Besnyői-patak összesen 14 db hídjának és 3 db két méternél 
kisebb nyílású átereszének karbantartási, fenntartási, javítási munkáit, a Megrendelő ál
tal átadott hídvizsgálati jegyzőkönyvek figyelembe vételével, a keretösszeg erejéig. 

1.10. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása 
A kialakult gyakorlatnak megfelelően az aszfalt burkolatú utak melletti padkák állagmeg
óvása, fenntartása a megemelkedett padkák eredeti szintre való visszaállítása a csapa
dékvíz elfolyás vagy a megfelelő szikkasztási zóna kialakításának biztosítása érdekében. 

1.11. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása 
Szolgáltató feladata az illegális elhelyezéssel érintet területek megközelítésnek korlátozá
sa (árokásás és egyéb fizikai akadályok létesítése az illegálisan lerakásra kerülő hulladék 
mennyiségének csökkentésére). Az illegális hulladék összegyűjtése és lerakóra történő 
szállítása lakossági és Megrendelői bejelentéseknek megfelelően. Elsődlegesen megjelölt 
helyszínek: Szárítópusztai út mentén, Határjáró út mentén, Babati út végén, Vasvári Pál 
út végén, Vásártér, Röges utca (autópálya híd), Szárítópuszta, Mária út vége, lncső. 

1.12. Földutak, stabilizált utak fenntartása 
Város területén lévő, beépítésre került üdülőterületi és külterületi földutak és stabilizált 
utak folyamatos fenntartása az állandó járhatóság, az ingatlanok mindenkori megközelí
tése és vízelvezetés biztosítása érdekében az 1. sz. mellékletben jóváhagyott keretösszeg 
mértékéig. 

-1.13.-Gyepfenntartás ésfűvágás_ 
A Szolgáltató az a-d pontban rögzítettek szerint nyírja, illetve kaszálja a fűvel borított 
közterületeket a keretösszeg erejéig, mely magába foglalja az így keletkezett zöld
hulladék elszállításának, és elhelyezésének díját. 
a) Szolgáltató az intenzív kategóriájú parkok esetében a gyep növekedési intenzitásának 

megfelelően évente időjárástól függően köteles kaszálni úgy, hogy az ebbe a 
kategóriába sorolt közterületeken a fű magassága nem haladhatja meg a 15 cm-t. 

b) A Szolgáltató a parkok esetében - Alsó park, Kapucnisok tere, Gróf Teleki Pál tér stb. -
időjárástól és területtől függően minimum 7 - 10 alkalommal köteles kaszálni. 
Méretére nincs előírás. 

c) A Szolgáltató köteles a játszótereken és lakótelepeken kaszálni időjárástól függően 
minimum 8 alkalommal, gyűjtéssel együtt. Továbbá a közút mentén történő 

kaszálásokat a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 
14.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2015. (X.16.) önkormányzati 
rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek és az 
egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának 
megóvásáról melléklete alapján köteles a Szolgáltató elvégezni. Méretre nincs 
előírás. 

d) A Szolgáltató köteles az egyéb kategóriába nem sorolt területeken igazolt lakossági és 
képviselői bejelentés alapján kertészetileg indokolt esetben kaszálási tevékenységet 
folytatni. 

Az a-c pontban rögzített területek tételes kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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Szolgáltató köteles Gödöllő város területén, a Megrendelő írásbeli tájékoztatása alapján a 
Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló nem közterületi ingatlanokat gyom 
mentesíteni. Az önkormányzat által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott 
ingatlanjegyzék tartalmazza csoportonként az egyes ingatlanok esetében a kaszálás 
szükséges mennyiségét. A szerződés ezen pontjának keretében végzi a Szolgáltató a 
4380/1 hrsz. alatti - a Gödöllő máriabesnyői vasútállomás- P+R parkoló kaszálását. 
Szolgáltató végzi az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák területén a fűnyírási 
és fűápolási munkákat, a 45. sz. mellékeltben meghatározott helyszíneken. 
Külön megrendelés alapján a Szolgáltató köteles a kényszerkaszálást magáningatlanon 
elvégezni, külön térítés ellenében. 

A Szolgáltató köteles a megrendelő tulajdonában lévő külterületi utak, út menti területek 
kaszálását, parlagfű mentesítését legalább évi egy alkalommal, - de szükség szerinti 
gyakorisággal - elvégezni, kiemelt figyelemmel az allergén növények kaszálására. 

1.14. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás) 
A kiültetett területek nagysága évről-évre nő, ami részben a városi fejlesztéseknek, 
részben a megnövekedett igényeknek köszönhető. Szolgáltató igyekszik folyamatos 
fajtabővítéssel és a megszokott, kiváló minőségű növényzet beszerzésével eleget tenni a 
megnövekedett elvárásoknak. Nagy hangsúlyt fektet a talaj előkészítésre és a tápanyag 
ellátásra az öntözés folyamatos biztosítására 

1.15. Növényültetés (fa, cserje és évelő ültetés) 
A város teljes területén, valamennyi kategóriájú parkot érintően károkozás miatt, illetve a 
kiöregedett fák pótlását figyelembe véve a Megrendelő által jóváhagyott helyszíneken fa
és cserjeültetést hajt végre a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 
keretösszeg erejéig. 

1.16. Növényápolási munkák 
A város valamennyi kategóriájú parkja esetében elvégzi a szükséges növényápolási 
munkálatokat. Megrendelővel történt egyeztetés alapján, a növényápolási munkák az 1. 
számú mellékletben jóváhagyott keretösszeg mértékéig történnek, szemmel tartva a 
növényápolási fontossági sorrendet. A keretösszeg a Norvég Alap támogatásából 
0093/NA/2008-3/ÖP-3 számon megvalósult projektterületeken és a 4380/1 hrsz. alatti - a 
Gödöllő máriabesnyői vasútállomás- P+R parkoló területén történő növényápolási 
munkákat is tartalmazza. 

1.17. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat 
A Szolgáltató a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint elvégzi az 
erre vonatkozó hivatali engedélyek és a megrendelő által meghatározott helyszínek 
alapján - a következő feladatokat: 
A kiszáradt, viharkárt szenvedett, vagy más ok miatt kivágásra javasolt közterületi fák 
kivágását a 29/2008 (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet 4. § -a hatálya alá nem tartozó 
területeken; 
A sérült, beteg, balesetveszélyt okozó fákat kivágja vagy gallyazza , kertészetileg indokolt 
esetben. 
Elvégzi erre vonatkozó engedélyek és a megrendelő által meghatározott helyszínek 
alapján a városi fasorok időszakos faápolási feladatait - különös tekintettel 
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villamoshálózat űrszelvény, valamint közlekedési űrszelvény biztosítására - , a fás szárú 
növények állapotának felmérését, minősítését; 
Előzetes felmérés alapján elvégzi a város területén található fák fagyöngymentesítését, 
veszélytelenítéséta meghatározott keretösszeg erejéig; 
Gödöllő Város intézményei területén favágási, gallyazási feladatokat végez megrendelés 
alapján A Szolgáltató a közintézmények zöldterület fenntartása során a kertészeti 
szakértelmet igénylő esetekben kérésre avatkozik be, különös tekintettel az alábbi 
tevékenységekre: 

Veszélyes fák kivágása - szükség szerint 

Elöregedett fák ifjítása - sürgős esetek kivételével kizárólag lombullást követően és 
lombfakadást megelőzően. 

1.18. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása 
Karbantartja a városi játszótereket és azok felszereléseit, azokról karbantartási és 
ellenőrzési tervet készít. 
Elvégezteti az üzembe helyezést megelőző ellenőrzési jegyzőkönyvvel rendelkező 

játszótereken a szükséges időszakos vizsgálatokat a 78/2003. (Xl. 27.) GKM rendelet 
7. § (2) alapján. 
Padokat, virágládákat, szemétgyűjtőket karbantartja, gondoskodik a sérültek vagy a 
megrongáltak javításáról az ellenőrzési és karbantartási terv szerint. 
A játszótéri eszközök karbantartása és cseréje során idén is fokozott figyelmet kell 
fordítani a balesetveszélyessé vált eszközök elbontására, hiszen ezekért a Szolgáltató nem 
tud felelősséget vállalni. A 4. számú melléklet tartalmazza a játszóterek tételes 
felsorolását és a játszótéri eszközök besorolását. 
Szolgáltató végzi a Világfa karbantartását a 2. sz. mellékletben lévő útmutatója szerint. 

1.19. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése 
A szolgáltató az MSz EN 1176 szabványnak megfelelő játszószereket, fitnesz eszközöket és 
köztéri eszközöket vásárol. A kiválasztás és a kihelyezés a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetett területekre szabályszerűen történik a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 
meghatározott keretösszeg erejéig. 

1.20. Köztéri szobrok védelme, takarítása 
A Pelikános és a Tulipános szökőkút szakszerű védelme a téli időjárással szemben. 

1.21. Közterület takarítás 
Szolgáltató feladata a városi területeken képződő hulladék összegyűjtése és lerakóba 
szállítása. A feladat tartalmazza a közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítését, a 
közterületi „repülő szemét" összegyűjtését és az illegálisan lehelyezésre kerülő 

szemétlerakások felszámolását. 
A Szolgáltató köteles a közterületek takarítását az alábbiakban rögzített területen a 
felsorolt gyakorisággal elvégezni: 

a) Az intenzív területeken- különös tekintettel a Főtér, Mária-kert, a Kossuth Lajos utca 
felújított szakasza, Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély körüli terület naponta 
munkanapokon. 
A félintenzív területeken , extenzív parkokban, a 4380/1 hrsz. alatti, - a Gödöllő 
máriabesnyői vasútállomás - P+R parkolóban - heti egy alkalommal. 

b) Az extenzív zöldfelületeken szükség szerint, fűkaszálást megelőzően. 
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c) A külterjes területeken illegális szemétlerakások esetében. 
d) A városi buszmegállók tekintetében heti egy alkalommal az elszórt szemét 

összeszedése és a szemetes edények ürítése. 
e) Zöldszigetek környékének heti egy alkalommal történő takarítása. 
f) Kutyaürülék tároló edények ürítése heti egy alkalommal. 
g) Őszi lombfelszedés. 

A Szolgáltató látja el a városi közterületek és csapadékcsatorna rendszer rágcsálómentesítési 
feladatait alvállalkozó bevonásával. Szolgáltató koordinálja Megrendelő egyes 
intézményeinek rovar és rágcsálóirtási feladatait is. Ennek keretében ügyfélszolgálati 
rendszerén fogadja a bejelentéseket, azt továbbítja a szakcég felé és ellenőrzi az elvégzett 
munkát. 

1.22. Városi rer1ae~zvc~mreK 
Városi rendezvények lebonyolításával összefüggésben a Szolgáltató: 

a) A városi költségvetésben szereplő rendezvények és programok esetén elvégzi a 
rendezvényi forgatókönyv szerint rá háruló feladatokat a tervezett keretösszeg 
erejéig. 

b) Elhelyezi a közterületen a szükséges berendezéseket (virágládák,virágdíszek); 
c) Elvégzi a padok, asztalok, székek és más berendezések szállítását, kihelyezését; 
d) Elvégzi a rendezvény előtti és az azt követő takarítási munkálatokat - különös 

tekintettel a Főtéren és a Világfánál tartandó rendezvényekre -, biztosítja az 
esetleges forgalomtereléshez szükséges technikai eszközöket. 

Egyéb, nem az Önkormányzat által megrendelt rendezvények esetében a Szolgáltatót 
nem terheli felelősség. Ilyen esetben a rendezvény szervezője köteles a 23/2011 (111.8.) 
Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint eljárni. 

1.23. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok 
A Szolgáltató elvégzi az üzleti tervben nem szereplő, de a városüzemeltetéssel szorosan 
összefüggő, előre nem tervezhető feladatokat (természeti katasztrófák okozta károk 
helyreállítási parkfenntartási munkálatai). A jelen szerződés 1.17. pontjában 
meghatározott feladat elvégzése során keletkező fahulladékból a szolgáltató a 
szolgáltatásból eredő betermelt éves mennyiség függvényében elvégzi a rászorultaknak 
tűzifa kihordását az önkormányzat által leadott címlista alapján, a keretösszeg erejéig. 

1.24. Közfoglalkoztatás irányítása 
Szolgáltató foglalkoztatja a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat és a 
közérdekű munkára irányítottakat 2019. évben is. Ennek során együttműködik Gödöllő 
Város Önkormányzatának Közigazgatási és Szociális Irodájával, továbbá a Közép
Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ - KMRMK - Gödöllői Kirendeltségével, 
illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői 

Osztályával, a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. tv. és az ahhoz kapcsolódó egyéb 
jogszabályokat figyelembe véve. 

Ill. 
A szolgáltatás költségének finanszírozása 

A Szolgáltató üzleti tervében az alaptevékenységén belül kalkulált adatok szerint az út-, híd
és csapadékvíz- elvezető rendszer és az ehhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenn-
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tartási munkái elvégzésére, park feladatok és a közszolgáltatási tevékenység irányításának 
ellátására keretösszeg került meghatározásra. 

2. A szerződés tárgyát képező egyes feladatok finanszírozási rendje 

A szerződés 1.1. - 1.24. pontjai szerint tervezett feladatokra a Szolgáltató 2019. évi üzleti 
terve és az 1. sz. melléklet értelmében összesen 
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keretösszeg kerül meghatározásra. A számlázás alapja a jelen szerződés 9. pontjában rögzí
tésre került aláírt teljesítés igazolás/nyilatkozat. A Szolgáltató jogosult a szerződéses felada
tok ellátásához előleget igényelni a Megbízótól. Az előleg összege nem haladhatja meg a 
bruttó 125.000.000,- Ft-ot. Az előleg a 2019. üzleti év utolsó négy hónapjára teljesített szol
gáltatások elszámolásánál kerül levonásra. 

A Szolgáltató részéről a havonta ellátandó feladatokról a következő számlák külön-külön ke
rülnek kiállításra: 

• közterületek fenntartása és üzemeltetése (1.1.-1.12. pontban felsorolt tevékenysé
gek) 

• zöldterületek fenntartása és üzemeltetése (1.13.-1.18., 1.20.-1.23. pontban felsorolt 
tevékenységek), 

• köztéri és intézményi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése (1.19~-1.20. 

pontban felsorolt tevékenységek) 

• közfoglalkoztatottak irányítása (1.24. szerinti tevékenység) 

A szerződés 1. sz. melléklet 16 és 25. pontját kivéve - amely esetekben a számlázás havi áta
lány formájában történik a meghatározott éves keretösszeg havonta 1/12 része alapján - az 
elvégzett feladatok a teljesítés igazolásban/nyilatkozatban rögzítettek alapján kerülnek ki
számlázásra a Megrendelő felé. A Szolgáltató a számlázáshoz azon feladatokról, melyek 
egységárasíthatóak köteles egységárat kialakítani és elfogadásra átküldeni az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Költségvetési Irodája számára. 

A Megrendelő a kibocsátott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 8 napon belül 
utalja a Szolgáltató megjelölt bankszámlája javára. A Szolgáltató a szerződésből folyó kötele
zettségeinek teljesítése során a Megrendelő által jóváhagyott feladatok ellátására tervezett 
összesített költségkeretet nem haladhatja meg, kivéve, ha a Megrendelő a szerződésben 
meghatározott feladatokon túl rendel meg munkát. A feladatok megvalósítása során jelent
kező pótmunkák, illetve nem tervezett munkák pénzügyi fedezetét a Szolgáltató köteles elő
zetesen egyeztetni Megrendelővel, illetve képviselőjével. 
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IV. 
Ellenőrzés, kapcsolattartás, egyéb rendelkezések 

Szolgáltató a szerződés szerinti közcélú feladatok ellátásához szükséges eszközállomány
nyal és a szakmai követelményeknek megfelelő személyi állománnyal rendelkezik. A 
munka zavartalan ellátása érdekében e szerződés szerinti feladai ellátásához közhasznú 
foglalkoztatást vállalhat. 

4. Szerződő felek a közszolgáltatás maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműkö
désre kötelesek. A Szolgáltató köteles a tervezhető munkák havonkénti ütemezését a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetni és a Megrendelő által, az egyeztetés során megha
tározott feladatokat elvégezni a Megrendelő által biztosított pénzügyi fedezet erejéig. 

5. Megrendelő köteles átadni a Szolgáltatónak a feladatok ellátásához szükséges nyilvántar
tásokat, adatokat, információkat. 

Jelen szerződés 1.13 pont 2 bekezdésében szabályozott feladat esetében a kaszálandó 
ingatlanok jegyzékét év elején a Megrendelő megbízott kapcsolattartója bocsátja a Szol
gáltató rendelkezésére. Az ingatlanjegyzékben bármely okból bekövetkező változást 
megrendelő azonnali hatállyal köteles közölni a Szolgáltatóval. Ebben az estben a kaszá
landó ingatlanok jegyzéke módosul. 

6. A Megrendelő köteles minden, a szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve 
képviselői bejelentést S munkanapon belül írásban - sürgős esetben haladéktalanul - to
vábbítani a Szolgáltatónak és külön ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedéseket. 
Szolgáltató a hiba kijavításának tényét fényképpel alátámasztva visszaigazolja a Megren
delő felé legkésőbb a javítás napját követő napon. 

1. A Megrendelő és a Szolgáltató köteles szükség szerint konzultációt tartani a szerződés
ben meghatározott feladatok ellátásáról és a feladatok ellátására rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet felhasználásáról. 

8. A Szolgáltató köteles a szerződésben rögzített feladatai folyamatos végzéséről havi fel
mérési kimutatást és építési naplót vezetni. A havi felmérési kimutatásban tartalmilag, 
nyomon követhető módon szerepelnie kell az elvégzett javítás munkanemének, pontos 
mennyiségének. Az építési naplóban szerepelnie kell az elvégzett munka pontos és be
azonosítható helyszínének, a javítás során felhasznált erőforrásoknak, beépített anya
goknak és alkalmazott technológiáknak és technológiai sorrendnek. Az 1.1-1.12 pontban 
felsorolt tevékenységek esetében a Megrendelő részéről teljesítésigazolás kerül elfoga
dásra, míg a Szolgáltató az 1.13-1.24 pontban felsorolt feladatok megvalósításánál nyilat
kozatot készít arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt fe
ladatokat megvalósította. 

9. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti pénzügyi elszámolás alapja: az 1.1-1.12 pontban 
rögzített tevékenységeknél a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, az 1.13-1.24 
pontban rögzített tevékenységeknél a Szolgáltató által kiadott nyilatkozat. 

10. A Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás/ a Szolgáltató által kiállított nyilatkozat 
tartalma a jelen szerződésben meghatározott főmunkanemek havonta teljesített értéke. 
A Szolgáltató által készített nyilatkozat/Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás kiállí
tásának alapja a felmérési kimutatásban szereplő technológiai részmunkaszámok részle
tezett havi teljesített mennyisége, az elfogadott egységár, illetve azon tevékenységek 
esetében melyek nem egységárasíthatóak a jóváhagyása került költségve
tés/ktgnemenkénti elszámolás. Az építési napló egy hiteles munkapéldánya az adott hó-
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nap munkával töltött napi bontását tekintve. Téli üzemeltetési időszakban külön építési 
napló kell, hogy tartalmazza együttesen a szolgálatban eltöltött órákat, síkosság és hó 
mentesítésre fordított órákat, gépeket és szolgálati létszámot, valamint a felhasznált szó
róanyag mennyiségét. 

11. Amennyiben a Szolgáltató az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott üzleti 
tervében meghatározott gazdasági paraméterektől el kíván térni, köteles a Megrendelő
vel előzetesen egyeztetni. 

12. A nem megfelelő állapotú helyi közutak miatt bekövetkező károkért harmadik szemé
lyekkel szemben a Szolgáltató felel, az adott feladatra rendelkezésre álló összeg erejéig. 
A Szolgáltató köteles erre vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezni. 

13. A jelen szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltató részéről az 1.1.-
1.12. pontban rögzített feladatok esetében a főmérnök, míg a 1.13-1.24. pontban felso
rolt tevékenységeknél a főkertész, illetve az ügyvezető által kijelölt személy jár el és felel 
a feladatok szerződés szerinti ellátásáért. 

14. Megrendelő részéről a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető Iroda vezetője, illetve az 
általa megbízott személyek jogosultak jelen szerződésben meghatározott feladatok telje
sítésének ellenőrzése tekintetében eljárni. 

15. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalók által végzett tevékenység ellenőr
zésére a Szolgáltató alkalmazásában álló - kifejezetten a közfoglalkoztatottak ellenőrzé
sét ellátó munkatárs - jogosult és köteles eljárni. 

A közmunkaprogramban kötelezően foglalkoztatott elítéltek ellenőrzését a Pest Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztályának munkatársa látja 
el rendszeresen és készít írásbeli dokumentumokat a tényleges munkavégzésről. 

16. Jelen szerződés l. pontjában meghatározott feladatok felhasználható-keretösszegét -a 
szerződés 1. sz. melléklet tartalmazza. 

17. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv szerző
désekre vonatkozó általános-, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös sza
bályai, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény és a végrehajtására kiadott 
30/1988. (IV. 21) MT rendelet, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (1. 28) GKM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe
lyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, az épített környezet alakításáról és vé
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a tevékenységgel összefüggő önkor
mányzati rendeletek szabályai irányadók. 

18. Ezt a szerződést Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „„/2019. („„„„) 
számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. 

Gödöllő, 2019. február /1 
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Gödöllő Város Önkormányzata 

képviseli: Dr. Gémesi György polgármester 
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VÜSZI Nonprofit Kft 

képviseli: Domonkos Ernő ügyvezető 
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1.sz. melléklet 

A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az kapcsolódó 
közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, és a parkfenntartási tevékenység 

lyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződés melléklete 

2019 

évi terv 
Munkafeladat és helyszíne 

összes nettó Ft 27 % ÁFA Ft 

Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök 
9 OOO OOO 2 430 OOO 

üzemeltetése és fenntartása 

Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és 
14 OOO OOO 3 780 OOO 

fenntartása 

Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás 27 OOO OOO 7 290 OOO 

Téli útüzemeltetés 47 OOO OOO 12 690 OOO 

Járdaburkolatok fenntartása 16 OOO OOO 4 320 OOO 

Aszfaltburkolatú utak tisztántartása 15 OOO OOO 4 050 OOO 

Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése 
32 127 OOO 8 674 290 

és fenntartása 

Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása 10 OOO OOO 2 700 OOO 

Hidak fenntartása 2 OOO OOO 540 OOO 

Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása 7 OOO OOO 1890 OOO 

Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felsze-
7 300 OOO 1971 OOO 

dése, elszállítása 

Földutak, stabilizált utak fenntartása 25 OOO OOO 6 750 OOO 

Gyepfenntartás és fűvágás 59 500 OOO 16 065 OOO 

Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás) 16 800 OOO 4 536 OOO 

Növényültetés (fa, cserje, évelő) 3 600 OOO 972 OOO 

Növényápolás 34 OOO OOO 9 180 OOO 

Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat 29 263 OOO 7 901010 

Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantar-
8 OOO OOO 2 160 OOO 

tása 

Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése 2 200 OOO 594 OOO 

Köztéri szobrok védelme 600 OOO 162 OOO 

Közterület takarítás 69 OOO OOO 18 630 OOO 

Városi rendezvények 5 OOO OOO 1350 OOO 

Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható 
2 800 OOO 756 OOO 

feladatok 

Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányí-
5 OOO OOO 1350 OOO 

tása 

Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés 447190 OOO 120 741300 
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összes 

bruttó Ft 

11430 OOO 

17 780 OOO 

34 290 OOO 

59 690 OOO 

20 320 OOO 

19 050 OOO 

40 801290 

12 700 OOO 

2 540 OOO 

8 890 OOO 

9 271 OOO 

31 750 OOO 

75 565 OOO 

21336 OOO 

4 572 OOO 

43 180 OOO 

37 164 010 

10160 OOO 

2 794 OOO 

762 OOO 

87 630 OOO 

6 350 OOO 

3 556 OOO 

6 350 OOO 

567 931300 



Karbantartási útmutató 
Világfa 

2.sz. melléklet 

A művet tavasszal és ősszel, az esős időszak előtt át kell vizsgálni (javasolt darus-kosárból 
közelről átnézni), hogy az időjárás következtében kialakult repedések jellegét meg lehessen 
határozni. 

A felületi repedések nem okozhatnak problémát, a döntőbb, mélyebb repedésekre 
figyelemmel kell lenni és esetenként javítani. 

Az első 5-6 évben a nyári szárazság után, az őszi esők beállta előtt 2 évente BONDEX-szel (a 
Bondex impregnáló folyadékával: Bondex satin finish gesztenye) le kell kenni a szobrot. 
Ez az impregnáló folyadék meggátolja a víz beszivárgását és esetleges téli repesztő fagyását a 
szoborban. 

6 év elteltével - mikor a faanyag lényegében kimozogta magát, a Bondexes kezelést minden 
ősszel meg kell ejteni. 

A melléklet néhai Velekei József Lajos szobrászművész feljegyzése alapján készült. 
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Karbantartott játszótereken található es2:1<0;zoK 
összesített kimutatása 

Kódszáma Címe Eszközök (db) 

1 Alsóparki játszókert 16 

2 Alsópark Fitness 5 

3 Ambrus köz 7. 8 

4 Címer u./Csanak 9 

5 Csokonai Vitéz Mihály u. 5 

6 Deák F. tér 1 

7 Erzsébet királyné krt 28. 5 

8 Faiskola tér 8 

9 Juhar utca 5 

10 Gébics utca 10 

11 Kazinczy F u. 30./C 1 

12 Kazinczy krt 7. 14 

13 Köztársaság út (SPAR mellett) 6 

14 Ligeti Juliska u. 5 

15 Palotakert 6./B 2 

16 Palotakert 8. 3 

17 Palotakert 9. 1 

18 Palotekert 1. előtt 6 

19 Palotekert 1-2. mögött 2 

20 Patak tér 9 

21 Rómer Flóris u. 6 

22 Szabadság tér 18. 3 

23 Szabadság tér 6. (Főtér) 5 

24 Széchenyi István utca 3 

25 Szent István tér 7 

26 Szentháromság kert 4 

27 Szőlő u. 30. 6 

28 Szt. János u. 24. 7 

29 Tessedik S. /Major u. sarok 4 

30 Úrréti tó 3 

31 Paál László köz 2 

Összesen.: 171 
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4.sz. melléklet 

Gyepfenntartással érintett intézmények 

Intézmény Utca, házszám 

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2.sz Bölcsőde) Kossuth Lajos utca 5. 

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1.sz Bölcsőde) Palotakert 17. 

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde {3.sz Bölcsőde) Premontrei utca 8. 

Gödöllői Zöld óvoda (Zöld óvoda) Batthyány Lajos utca 34-36. 

Gödöllői Kikelet óvoda (Egyetem utcai Óvoda) Egyetem tér 14. 

Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy óvoda) Kazinczy krt. 32. 

Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai óvoda) Martinovics Ignác utca 8. 

Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakert utcai Óvoda) Palotakert 18. 

Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics óvoda) Táncsics M. út 1 

Gödöllői Mesék Háza óvoda 3-4 ép. (Szent János utcai) Szabadság út 17. 

Gödöllői Mesék Háza óvoda 1 ép. (Szent János utcai) Szent János utca 10. 

Gödöllői Mesék Háza óvoda 2. ép. (Szent János utcai) Szent János utca 6. 

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Ady Endre sétány 56. 

ESZI-Idősek Klubja Blaháné utca 45. 

ESZI-Fogyatékosok Nappali Intézménye Fiume utca 9. 

Isaszegi úti sportpálya Isaszegi út 6-8. 

Nyári napközis tábor Blaháné utca 132.-136. 

Gödöllői Forrás Szoeiális Segítő és Gyermekjóléti Központ- - - Ganz Ábrahám utca 7. ... 
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5. számú melléklet 

Gyepfenntartás, fűvágás területi bontása 

Vágások 

Ssz. Megnevezés Besorolás 
Terület száma apci-

Gyűjtés 
m2/fm mini- anális 

mum 

1 Állomás tér kollégium területe közút menti 930 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

2 Állomás út teljes szakasza közút menti 11800 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

3 
Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca 

közút menti 3 591 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
között 

4 
Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér -

közút menti 1012 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
Panoráma u. között 

5 Dózsa György út - köztemető előtti terület közút menti 417 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

6 Dózsa György út teljes szakasz közút menti 26 506 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

7 Faiskola utca - Török Ignác utca sarok közút menti 743 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

8 Hegy utca buszforduló közút menti 3 826 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

9 Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok közút menti 569 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

10 
Hunyadi János utca páratlan oldala 

közút menti 2 878 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
(Grassalkovich-Mátyás K. Között) 

11 
Klapka György út- Tavasz utca keresztező-

közút menti 646 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
dés abc előtt 

12 
Klapka György út Tél utcával szembeni 

közút menti 5 390 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
terület 

13 
Martinovics Ignác utca Kastély melletti 

közút menti 3 931 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
terület 

14 
Szabadság út - MOL kút körüli terület köz-

közút menti 2 960 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
park 

15 Szabadság út - Bútorárúház előtti terület közút menti 4210 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

16 Szabadság út - Kastély melletti terület közút menti 3 706 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

17 Szabadság út teljes szakasz közút menti 19 517 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

18 Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület közút menti 42 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

19 Szilhát utca 26 előtti terület közút menti 42 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

20 
Szilhát utca 49. járda melletti terület temp-

közút menti 398 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
lomig 

21 Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala közút menti 881 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

22 
Táncsics Mihály út Sportcentrum menti 

közút menti 701 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
szakasz 

23 
Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terü-

közút menti 3 294 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
let 

24 Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig közút menti 6 971 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

25 Hunyadi utca közút menti 3 084 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

26 
Toldi Miklós utca - köztemető melletti 

közút menti 838 7 gyűjtendő és szállítandó 
terület 

nem 

27 Virág utca - köztemető mögötti terület közút menti 495 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

28 Ady Endre sétány - Török Ignác sarok közút menti 552 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

29 Ady Endre sétány Isaszegi út sarka közút menti 512 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

30 Ady Endre sétány Mentőállomás közút menti 159 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

31 Boglárka utcai árok közút menti 1855 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

32 
Damjanich János-Hóvirág kereszteződésé-

közút menti 800 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
ben zöldterület a Damjanich vonalában 

33 
Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól 

közút menti 2 235 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
Lázár V. lg tartó szakasz autp.oldal) 

34 
Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz 

közút menti 2 072 7 nem gyűjtendő, nem szállítandó 
mindkét oldala 

nem 
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Vágások 

Ssz. Megnevezés Besorolás 
Terület száma opci-

Gyűjtés 
m2/fm mini- onális 

mum 

35 
Gomba utca Présház utca - Mátyás király 

közút menti 5 550 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
közötti zöldterület 

36 
Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-

közút menti 1200 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
Damjanich közti szakasz) 

37 Kenyérgyári út (honvédségi oldala) közút menti 2400 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

38 
Kerengő utca Boglárka- Damjanich között 

közút menti 819 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
jobb oldal 

39 
Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. 

közút menti 650 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
iskola + zöld sziget 

40 
Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (hon-

közút menti 1800 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
védségi oldal) 

41 Kőrösi Csoma Sánor utca végén buszforduló közút menti 1015 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

42 Lovarda utca - Martinovics utca sarok közút menti 775 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

43 Mandula utca Klapka felöli oldala közút menti 881 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

44 Mátyás király utca - Szilágyi E.u. sarok közút menti 563 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

45 Nádor köz közút menti 800 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

46 Orgona köz közút menti 1 OOO 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

47 Őz utca (nyugati oldal beépítetlen) közút menti 2000 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

48 
Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-

közút menti 1500 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet 

49 Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület közút menti 159 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

50 
Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út keresz-

közút menti 1562 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
teződés 

51 Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk közút menti 1621 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

52 Premontrei u. közút menti 612 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

53 Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés közút menti 285 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
-- --- ---- ------- ---- ----- -~-----

54 Besnyő utca közút menti 603 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

55 
Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti 

közút menti 832 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
szakasz 

56 Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás közút menti 6124 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

57 Lovas utca - Török Ignác utca közút menti 2 063 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

58 Honvéd utca - Tessedik utca közút menti 2 583 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

59 Tessedik S. utca - Bíróság körüli terület közút menti 1960 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

60 Klapka György út buszforduló közút menti 512 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

61 
Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszte-

közút menti 398 7 nem gyűjtendő, nem szállítandó 
ződés 

nem 

62 Blaháné út - Manna park közút menti 1343 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

63 
Kalapka György út - Fenyves ABC kereszte-

közút menti 589 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
ződés 

64 
Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjá-

közút menti 620 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
ró 

65 Köztársaság út SPAR előtti szakasz közút menti 548 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

66 Szivárvány utca útmenti árok közút menti 1467 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

67 
Arany János utca - Bem József utca keresz-

közút menti 33 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
teződés 

68 Játszótér (közt.) Alsópark (fitness) játszóterek 404 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

69 Játszótér (közt.) Ambrus köz 7. játszóterek 1100 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

70 Játszótér (közt.) Címer u. játszóterek 4178 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

71 Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út játszóterek 1014 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

72 Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28. játszóterek 380 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

73 Játszótér (közt.) Faiskola tér játszóterek 2 275 10 nem gyűjtendő és szállítandó 
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74 Játszótér (közt.) Gébics u. játszóterek 2 086 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

75 Játszótér (közt.) Juhar u. játszóterek 274 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

76 Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C. játszóterek 130 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

77 Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7. játszóterek 811 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

78 Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR) játszóterek 2 572 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

79 Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u. játszóterek 2 062 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

80 Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt játszóterek 940 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

81 Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött játszóterek 573 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

82 Játszótér (közt.) Palotakert 6/b. játszóterek 300 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

83 Játszótér (közt.) Palotakert 8. játszóterek 280 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

84 Játszótér (közt.) Palotakert 9. játszóterek 721 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

85 Játszótér (közt.) Patak tér játszóterek 680 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

86 Játszótér (közt.) Rómer Flóris u. játszóterek 5 974 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

87 Játszótér (közt.) Szabadság tér 18. játszóterek 5 869 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

88 Játszótér (közt.) Széchenyi István utca játszóterek 480 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

89 Játszótér (közt.) Szent István tér játszóterek 195 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

90 Játszótér (közt.) Szent János u. 24. játszóterek 3 030 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

91 Játszótér (közt.) Szőlő u. 30. játszóterek 100 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

92 
Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. 

játszóterek 869 10 nem gyűjtendő és szállítandó 
sarok 

93 Játszótér (közt.) Úrréti tó játszóterek 1200 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

94 Blahai Napközis tábor játszóterek 7 OOO 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

Ambrus Zoltán köz ltp - Kossuth Lajos utca -
95 Ambrus Zoltán - Szent Imre utca ltp-ek lakótelepek 4430 8 nem gyűjtendő és szállítandó 

körüli közterület 

96 
Kazinczy krt ltp Dózsa György út lakótelep-

lakótelepek 18184 8 nem gyűjtendő és szállítandó 
pel 

97 
Kossuth Lajos utca ltp Erzsébet körút, 

lakótelepek 16 925 8 nem gyűjtendő és szállítandó 
Szabadság tér lakótelepi része egyben 

Munkácsy Mihály ltp Szabadka - Szent 
98 János - Munkácsy - Szabadság út által hatá- lakótelepek 33 810 8 nem gyűjtendő és szállítandó 

rolt terület Paál László lakóteleppel együtt 

99 
Palotakert ltp Alsó park - Állomás út által 

lakótelepek 29 739 8 nem gyűjtendő és szállítandó 
körülhatárolt terület 

100 Remsey ltp lakótelepek 2 400 8 nem gyűjtendő és szállítandó 

101 SzentJánosutcailtp lakótelepek 7 068 8 nem gyűjtendő és szállítandó 

Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak-
102 Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt lakótelepek 20907 8 nem gyűjtendő és szállítandó 

teljes közterület Deák térrel együtt 

Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély 
103 előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady parkok 12 595 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

határos oldalai közút menti kaszálás) 

Ady Endre sétány közpark megnevezésű 
104 Martinovics utca által kettévágott zöldterü- parkok 14001 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

let 

Alsó park Grassalkovich szobor környezete 
105 Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Sza- parkok 14897 10 nem gyűjtendő és szállítandó 

badság út által körülhatárolt terület 

106 
Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás 

parkok 2 287 10 nem gyűjtendő és szállítandó 
utca közötti terület 

107 Éva utca 1. parkok 335 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

108 Éva utca 3. parkok 233 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

109 Dózsa György út - Falu kereszt környezete parkok 508 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

110 Faiskola tér játszótérrel együtt parkok 4 621 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
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111 Gróf Teleki Pál tér parkok 1352 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

112 
Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom 

parkok 19 253 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
körüli terület 

113 
Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út 

parkok 25 597 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
között Búcsú tér (teljes)) 

114 Máriabesnyő trianoni kereszt körül parkok 675 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

115 Rét utca Úrréti tó környéke parkok 6850 7 nem gyűjtendő és szállítandó 

116 Petőfi Sándor tér+ Bajcsy Zs. u. 4. parkoló parkok 562 16 nem gyűjtendő és szállítandó 

117 Petőfi Sándor utca parkok 663 16 nem gyűjtendő és szállítandó 

118 Török Ignác Gimnázium körüli terület parkok 1153 16 nem gyűjtendő és szállítandó 

119 
Szabadság út - Rézgombossal szemben -

parkok 365 16 nem gyűjtendő és szállítandó 
Erkel u. eleje 

120 
Szabadság út - Palota kerti COOP ABC körüli 

parkok 1066 10 nem gyűjtendő és szállítandó 
terület 

121 
Szabadság út Bezsilla villa volt rendőrség 

parkok 1582 7 nem gyűjtendő és szállítandó 
épülete 

122 
Szabadság út Művelődési központ körüli 

parkok 6472 10 nem gyűjtendő és szállítandó 
közparkok 

123 
Dózsa György út - Városi köztemető sírok 

temető 18 700 7 igen gyűjtendő és szállítandó 
közt 

124 
Dózsa György út - Városi köztemető 

temető 6904 7 igen gyűjtendő és szállítandó 
útmenti 

125 Alsó park teljes területe parkok 
112 

10 nem gyűjtendő, nem szállítandó 
153 

nem 

126 Alsópark Ady sétány menti cserjés terület parkok 14500 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

127 Erzsébet park- sportpálya mögötti terület parkok 12 263 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

128 
Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat 

parkok 6067 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
melletti terület - kőszikla körüli terület 

129 
Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor 

parkok 3 570 7 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
melletti területek 

130 .. Sportcentrt.1t11 területe parkok 3 690 7 _i~~n gyűjtendő és szállítandó 
······ .. ... .. ------------ ...... .. 

131 Fürdő utca Zsidó temető allergén 1409 2 nem gyűjtendő és szállítandó 

132 Szabadság tér 20. volt teniszpálya allergén 2 552 2 nem gyűjtendő és szállítandó 

133 Szőlő utca 47. út allergén 200 2 nem gyűjtendő és szállítandó 

134 Turul utca - Dárda utca közötti árok allergén 224 2 nem gyűjtendő és szállítandó 

135 Ádám utca 54. allergén 632 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

136 Ádám utca 57. allergén 504 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

137 Ádám utca 81 allergén 573 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

138 Ady Endre sétány 10 szám allergén 400 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

139 Antalhegyi utca 120. allergén 1728 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

140 
Besnyő utca és Bánki D. u. között 

allergén 2000 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
/Máriabesnyő tüzép körül/ 

141 Tanító köz 7. allergén 1525 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

142 Blaháné út 79. melletti árok allergén 309 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

143 Blaháné utca 244 szám allergén 250 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

144 Blaháné utca 47-49 és 51 között allergén 1268 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

145 
Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő 

allergén 6 616 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
közötti területe) 

146 
Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő 

allergén 3 552 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
közötti területe) 

147 Címer utca Kereszt utca melletti terület allergén 1026 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

148 Damjanich János utca 119 szám allergén 6477 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

149 Damjanich János utca 21/a szám allergén 1272 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

150 Damjanich János utca 21/b szám allergén 1272 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
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151 Dózsa György út 154. a vízmű kürül allergén 2 807 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

152 
Dózsa György út Dobogó megnevezésű 

allergén 1258 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
zártkert 

153 Fecske utca 1. allergén 522 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

154 Fecske utca 3. allergén 671 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

155 Gárdonyi Géza utca 31. allergén 730 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

156 Haraszti út ipartelep mellett allergén 15 616 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

157 Harmat utca 13 szám alatti telekrész allergén 420 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

158 
Havas utca 46. szemben út megnevezésű 

allergén 2100 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
terület 

159 
Hegy utca vízmű mellett Melly dombbbal 

allergén 1557 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
együtt 

160 Hétház utca 7. mögött bezárt allergén 1572 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

161 Kecskés dűlő út allergén 2 236 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

162 
Knézits Károly utca 20 számmal szembeni 

allergén 4956 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
telek 

163 Kornya Mihály utca (2 telek) allergén 2 029 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

164 Kossuth Lajos utca 12 mögött allergén 1206 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

165 Lázár Vilmos utca 100. allergén 1794 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

166 Martinovics Ignác utca 2. allergén 430 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

167 Martinovics Ignác utca 4. allergén 652 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

168 Mátyás király utca Vincellér utca sarok allergén 347 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

169 Mikes Kelemen utca allergén 3 097 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

170 Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett allergén 448 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

171 
Napsugár utca 2. allergén 1055 2 nem gyűjtendő, nem szállítandó nem 

172 Országalam utca mellett Csanakban, Kora-
allergén 5 588 2 nem gyűjtendő, nem szállítandó 

názási tér - érsek - Jogar utca 
nem 

173 
Panoráma utca allergén 791 2 nem gyűjtendő, nem szállítandó nem 

174 
Perczel Mór utca 21 és Lázár Vilmos 6 által 

allergén 1555 2 nem gyűjtendő, nem szállítandó 
bezárt terület 

nem 

175 Peres utca 45. út megnevezésú terület allergén 1058 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

176 Peres utca 47. sarok telek allergén 1058 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

177 Röges u. 18. allergén 2 534 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

178 Röges u. 19. allergén 1908 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

179 Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része allergén 1 OOO 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

180 Szárító puszta allergén 45 340 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

181 Szivárvány utca 1 allergén 3 090 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

182 
Tessedik Sámuel utca Vásártér Kőrösi Cso-

allergén 10 638 2 nem gyűjtendő, nem szállítandó 
ma Sándor u. 

nem 

183 Túróc utca allergén 21324 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

184 Vasvári Pál utca allergén 477 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

185 Berente utca 09/143 allergén 1184 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

186 Berente utca 09/63 allergén 2 276 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

187 
Máriabesnyő - Havas utca - Gárdonyi Géza 

allergén 72 045 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 
u. 

188 Havas utca 0226/26 allergén 2 086 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

189 Rét utca 45 mellett allergén 752 2 nem nem gyűjtendő, nem szállítandó 

190 Szilhát u. - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés intenzív területek 316 20 igen gyűjtendő és szállítandó 

191 Szentháromság kert intenzív területek 1430 20 igen gyűjtendő és szállítandó 

192 Királyi váró melletti területek intenzív területek 986 20 igen gyűjtendő és szállítandó 
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193 
Dózsa György út - Kossuth Lajos u. keresz-

intenzív területek 424 20 igen gyűjtendő és szállítandó 
teződés 

194 Petőfi tér - Gábor Áron utca intenzív területek 493 20 igen gyűjtendő és szállítandó 

195 Sportcentrum - Gyepes football pálya egyéb területek 7000 22 igen gyűjtendő és szállítandó 

196 Berente István utca padka és szegély 420 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

197 Thengze Lajos utca padka és szegély 462 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

198 Röges utca padka és szegély 1794 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

199 Arany János utca padka és szegély 2488 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

200 Bethlen Gábor utca padka és szegély 1224 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

201 Grassalkovich Antal utca padka és szegély 1636 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

202 Szőlő utca padka és szegély 1564 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

203 Klapka György út padka és szegély 2486 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

204 Babati út padka és szegély 1272 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

205 Fácán sor padka és szegély 1990 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

206 Honvéd utca padka és szegély 1326 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

207 Faiskola utca padka és szegély 788 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

208 Kornyai Mihály utca padka és szegély 606 3 igen nem gyűjtendő, nem szállítandó 

209 Szivárvány utca útmenti árok 646 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

210 Rónai György utca útmenti árok 781 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

211 Ipolyság utca útmenti árok 259 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

212 Fácán sor útmenti árok 995 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

213 Várakozók tere burkolt felület 1457 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

214 MÁV állomás előtti tér burkolt felület 3497 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

215 Ady sétány járdák burkolt felület 4462 3 igen gyűjtendő és szállítandó 

216 
Táncsics Mihály u. Sportcentrum előtti 

burkolt felület 379 3 igen gyűjtendő és szállítandó 
szakasz 

Megj: Fenti kimutatás a Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában álló nem közterületi ingatlanokat és a 4380/1 hrsz. 
alatti -Gödöllő máriabesnyői vasútállomány- P+R parkolóban ellátandó gyommentesítést nem tartalmazza 
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Közhasznú szerződés 

gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására 

Mely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Székhely: 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi azonosító: 
740856, adószám: 15731261 2 13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) a 
továbbiakban: Megrendelő, másrészről a 
VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-09-125268, 
képviselője: Domonkos Emő ügyvezető, adóig.sz: 18678527-2-13) a továbbiakban: 
Szolgáltató és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon az alábbi 
feltételek mellett: 

I. Bevezető 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a helyi önkormányzatok 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladata a környezet-egészségügy 
biztosítása. Gödöllő Város Önkormányzata egyes helyi közszolgáltatási feladatok 
ellátására alapította a VŰSZI Nonprofit Kft-t. A Szolgáltató alapító okiratban rögzített 
közhasznú tevékenységei között a gyepmesteri tevékenység (TEAOR 75.00 Állat
egészségügyi ellátás) közhasznú tevékenységként szerepel. A Szolgáltató, mint a 
Megrendelő Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 
1. a) pontja szerinti átlátható szervezet. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 9. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a közbeszerzés alóli kivételi körbe tartozik, 
in house szerződésnek minősül. 

2. Jelen szerződés célja, hogy a gyepmesteri feladat folyamatos ellátása érdekében a VÜSZI 
Kft. által ellátandó önkormányzati feladat teljesítésének feltételeit szerződő felek 2019. 
évre meghatározzák. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli Gödöllő Város 
Önkormányzatának közigazgatási területén gyepmesteri tevékenység folyamatos 
ellátásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat. A Szolgáltató ezen feladatok ellátását 
a jelen szerződésben rögzítettek szerint vállalja. 

II. A szerződés tárgya 

3. a.) Elhullott állatok begyűjtése, járatterv szerint. 

b.) Elhullott állatok begyűjtése egyedi bejelentések alapján. 

c.) Állati tetemek jogszabály szerinti átmeneti tárolása és elhelyezése. 

d.) Kóbor állatok begyűjtése bejelentés alapján. 

e.) Közreműködés eb oltása esetén. 

f.) Fertőzött, vagy fertőzésgyanús állatok elszállítása hatósági ellenőrzés céljából. 
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g.) Kóbor állatok megőrzése, gondozása, figyelése, új gazdához adása Felelős 

állattartáshoz kapcsolódó ismeretek átadása. 

h.) Üzemelteti a Megrendelő tulajdonában lévő, Kerepes, Ökörtelek-völgyben, a 0115/2 
hrsz. alatti ingatlanon fekvő állati hullatároló építményt. Szolgáltató jogosult arra, 
hogy az építmény harmadik személyek általi használatából eredő követeléseket 
beszedje, melyből származóan a bevételek őt illetik meg. 

4. A gyepmesteri tevékenységet a Szolgáltató az Állategészségügyi Szabályzatról szóló 
41/1997. (V. 28.) FM rendeletben és a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. 
(V.8.) VM. sz. rendeletben foglalt szakmai követelmények szigorú betartásával, a 
Szolgáltató 2019. évre készített és a Képviselő-testület által elfogadott üzleti tervében 
kalkulált mennyiségi mutatók figyelembe vételével úgy köteles elvégezni, hogy 
tevékenysége által az önkormányzat a jogszabályban előírt feladatának mindenkor eleget 
tegyen, kóbor állat, fertőződés veszélye a lakosság nyugalmát, biztonságát ne 
veszélyeztesse. 

III. A szolgáltatás költségének finanszírozása 

5. A Szolgáltató üzleti tervében jóváhagyott adatok alapján került meghatározásra a 
szolgáltatás ellenértéke a gyepmesteri tevékenységre. 

6. A szerződés szerint tervezett feladatok jóváhagyott összege a 2019. évi üzleti terv 
értelmében r ....... „ ... „ ....... „ .. „.„.„ ... „ .. „„„„„„ .. „„1~i'e116····5·~·~·~~i···r„„.„„.„.„„.„.„„„„„„„ ... „ .. „„„.„„ .. „„„„ .. „ ... 21·„.%„.ÁFA„.T„„„„„.„.„„.„„.„„.„„„„.„.„.„.„ .. „.„.B~iió„.ö.s·s~eg·„·1 

[:::„:::::::.::::::„·:.::„.::·::::::„:::.::::„:.I4.:·::$.:99.::::299:::~!.·:::L„„„„„„ .. „ .. „„„„::„„:·:„·::„::·::.:·:.„„.:I·::?.II„229"·~!."I":.:·:·:·.·::::.:·""::·„:::::::::::·.:.::„:: .. „.II.:4.I~:":9:22"„~f J 

amit az önkormányzat havi egyenlő részletekben, 12 hónap alatt folyósít a szolgáltatás 
ellátásához. A számlázás a meghatározott éves keretösszeg havonta 1/12 részével kerül 
számlázásra a Megrendelőnek 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével. A 
Szolgáltató a szerződésből folyó kötelezettségeinek teljesítése során a Megrendelő által 
jóváhagyott, a feladatok ellátására tervezett költségkeret összegéig térít. 

IV. Ellenőrzés, kapcsolattartás, egyéb rendelkezések 

7. Szolgáltató a feladatokat a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerinti szakmai 
követelményeknek megfelelően látja el. 

8. A Szolgáltató köteles a szerződésben rögzített feladatai folyamatos végzéséről 
munkanaplót, illetve jogszabályi előírások szerint naprakész nyilvántartásokat vezetni, a 
havi számlákhoz az aktuális időszak teljesítményéről elszámolást készíteni. 

9. A Szolgáltató nyilvántartásaiba a megrendelő megbízottja útján bármikor betekinthet és 
ellenőrizheti a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését. 

10. Szolgáltató alvállalkozó bevonására jogosult, azonban az alvállalkozó teljesítéséért úgy 
felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 
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11. A VÜSZI Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati Irodája útján köteles a gyepmesteri 
tevékenységet érintő bejelentéseket fogadni, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy egy 
(vezetékes vagy mobil) telefonvonalon 24 órás bejelentés fogadására lehetőség legyen. 

12. A Szolgáltató köteles a lakosság által írásban vagy szóban a VÜSZI Nonprofit Kft. 
Ügyfélszolgálati Irodájára tett bejelentés indokán a szerződésben foglaltak szerint eljárni. 

13. Amennyiben a VÜSZI Nonprofit Kft. elmulasztja szerződés szerinti kötelezettségének 
teljesítését, Megrendelő írásban felhívja a Szolgáltató ügyvezetőjét a szerződés szerinti 
teljesítési kötelezettségre. 

14. A Szolgáltató kötelezettségének bizonyítható elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a 
számla visszatartására az intézkedési kötelezettséggel érintett feladat mértékéig. 
Amennyiben az intézkedés a szolgáltató részéről megtörténik, a megrendelő köteles a 
visszatartott összeget kifizetni. 

15. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvnek a szerződésekre 
vonatkozó általános-, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös szabályai, 
továbbá a 41/1997. (V. 28.) számú FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 
rendelkezései irányadók. 

16. Ezt a szerződést Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2019. számú 
önkormányzati határozattal jóváhagyta. 

17. A szerződő felek a jelen szerződést határozott időtartamra, 2019. április 1. napjától 2020. 
április 1. napjáig terjedő időtartamra kötik meg. A határozott időre szóló szerződést a 
felek a lejárat előtt kölcsönösen meghosszabbíthatják. 

Gödöllő, 2019. 

Gödöllő Város Önkormányzata 
Képviselője.: Dr. Gémesi György 

polgármester 
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VÜSZI Nonprofit Kft 
Képviselője.: Domonkos Ernő 

ügyvezető 



SZERZŐDÉS 
ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott 

önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó 

BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

mely létrejött az alulírott napon, az alább megnevezett szerződő felek között a következőkben 
meghatározott fel tételekkel: 

1. Szerződő felek 

• Bérbeadó: 
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7 ., törzskönyvi azonosító szám: 731267, 
államháztartási egyedi azonosító: 740856, adószám: 15731261-2-13, képviselője: Dr. Gémesi 
György polgármester) 
- a továbbiakban: Bérbeadó -

• Bérlő: 
VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-09-125268, 
képviselője: Domonkos Emő ügyvezető igazgató, adóig.sz: 18678527-2-13) 
- a továbbiakban: Bérlő -

A továbbiakban együttesen a felek. 

2. A szerződés tárgya 

A Felek között 2009. március 30-án létrejött bérleti szerződés (a továbbiakban alapszerződés) 
és annak időközi módosításaiban megjelölt vagyontárgyak: 
- az ingatlanbérlemények a Bérbeadó tulajdonát képező Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. szám 
alatti ingatlan (hrsz.: 8110, területe: 1 ha 9341 m2

, megnevezése: üzem), valamint a Gödöllő, 
Dózsa György út 12. sz. alatti társasházi épületben lévő iroda ingatlan (hrsz.: 367/A/3, 
területe: 26,16 m2

) továbbá a Gödöllő, Dózsa György út 12. sz. alatti társasházi épületben 
lévő ügyfélszolgálati iroda (hrsz.:367/A/1, területe: 85 m2) ingatlan. 

- a használatra, üzemeltetésre átadott ingatlan vagyontárgy (a földterület nélkül): 

Kerepes, Ökörtelek-völgyben, a 0115/2 hrsz. alatti ingatlanon fekvő állati hullatároló 
építmény. 

- a használatra, üzemeltetésre átadott ingó vagyontárgyak, berendezések, járművek, 
melyek a Bérbeadó leltárában tételesen szerepelnek. 

A bérlemények tételes, a Bérbeadó leltárával egyező felsorolását aj elen szerződés melléklete 
tartalmazza. 



3. A vagyon értékének módosítása 

Az alapszerződés 2. pontjának negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„E szerződés alapján a VÜSZI Kft. használatába, bérletébe, illetve üzemeltetésébe adott összes 
ingatlanvagyon bruttó értéke a 2018. december 31-i fordulónappal készített leltár alapján: 
130 621 524 Ft, az egyéb vagyontárgyak, gépek, berendezések értéke 9 013 717 Ft." 

4. A bérleti díj módosítása 
Az alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A bérlemények, valamint a használatba átadott vagyontárgyak bérleti díja: 2019. 
december 31-éig nettó 3 392 126 Ft+ 27% ÁFA (bruttó 4 308 OOO Ft). A bérleti díj mértékét 
a Bérbeadó a szerződés időtartama alatt évente felülvizsgálja és a Bérbeadó éves 
költségvetésében kerül meghatározásra a bérleti díj tárgyévi mértéke." 

5. A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben Felek jogviszonyára az 1. 
pontban foglalt alapszerződésben foglaltak változatlanul irányadóak. 

Bérlő mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság, - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdésének 1. 
pontja a) alpontja szerinti átlátható szervezet. 

Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá Gödöllő Város Képviselő-testületének „„./2019. (II.21.) 
sz. önkormányzati határozata alapján. 

Gödöllő, 2019. „ „ „ „ „. „ 

Bérbeadó részéről: 
Ilr.(;émesi(;yörgy 
polgármester 

" 

Bérlő részéről: 

Ilomonkos Ernő 
ügyvezető igazgató 



SZERZŐDÉS 

parkolási közszolgáltatás ellátására 

amelyet egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7 ., törzs
könyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi azonosító: 740856, adószám: 
15731261-2-13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) mint Tulajdonos, 
másrészről a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kor
látolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-09-
125268, adóig.sz: 18678527-2-13, képviselője: Domonkos Emő ügyvezető igazgató), mint 
Szolgáltató kötöttek, alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett. 

1. Bevezető 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi önkormányzatok hely
ben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladata a gépjárművek parkolásának biz
tosítása. A jelen szerződés alapján Szolgáltató a Tulajdonos (helyi önkormányzat) tulajdo
nában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást biz
tosít. 

A Szolgáltató az Mötv. 16/A. §-a előírásainak megfelel, mivel kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, így elláthatja a par
kolási közszolgáltatást. A parkolási feladat ellátása, mellyel a Tulajdonos a Szolgáltatót 
megbízza, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű
ködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2.§ 21. pontja szerint valamint a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9/D § (2) bekezdésében foglaltak alapján köz
szolgáltatásnak minősül. 

A Szolgáltató, mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló jogi személyiséggel 
rendelkező gazdasági társaság, - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) 
bekezdésének 1. pontja a) alpontja szerinti átlátható szervezet - a parkolási 
közszolgáltatást a jelen szerződés alapján látja el. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 9. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a közbeszerzés alóli kivételi körbe tartozik, 
in house szerződésnek minősül. 

2. A jelen közszolgáltatási szerződés teljesítésére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv. 9/D §-a, 15/A § - 15/E §-a, valamint a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási 
területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II. 2.) számú önkor
mányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. 

3. A parkolási közszolgáltatást a 2. pontban megjelölt önkormányzati rendeletben kijelölt 
várakozási területeken a Szolgáltató kizárólagosan látja el. 



II. A szolgáltató által ellátandó közfeladat és ellenértékének elszámolása, 
a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 

4. A Tulajdonos 2019. április l-től számított három év időtartamra a Szolgáltatót bízza meg 
a parkolási közszolgáltatási feladatok ellátásával, a Gödöllő város területén lévő - a 
2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendeletben kijelölt várakozási területeken. 

5. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2/2004. (II. 2.) számú önkor
mányzati rendeletben meghatározott díjtételeket alkalmazza, a rendelet 2. sz. melléklete 
szerinti díjtételektől és a 3. sz. melléklete szerinti pótdíjjal emelt mértékű díjaktól nem 
térhet el, a parkolási közszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásokért ezeken felül díjat, 
költségtérítést nem szedhet. 

6. A Szolgáltató a Tulajdonostól a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásáért ellenté
telezést, támogatást, ellenértéket nem igényelhet. 

7. A Szolgáltató végzi az ingyenes parkolási engedélyek és a kedvezményes illetve teljes áru 
bérletek kiállítását a 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. A 
Szolgáltató feladatát képezi a rendelet szerint ingyenes parkolási jogosultsággal rendelke
ző természetes személy ügyfelek számára a parkolási engedélyek kiállítása, a város pol
gármestere által a közfeladatot ellátó intézmények dolgozói számára határozattal megálla
pított ingyenes parkolási jogosultság alapján az engedélyek kiállítása. 

8. Szolgáltató feladatát képezi a 8. pontban foglaltakkal együttesen a parkolási szolgáltatás 
ügyfélforgalmának lebonyolítása a Szolgáltató Gödöllő, Dózsa György út 12. sz. alatti 
ügyfélszolgálati irodájában, így különösen a parkolási közszolgáltatással kapcsolatos tájé
koztatás, a bérletek árusítása, ügyfél reklamációk intézése. 

9. A várakozási díjakból, illetve pótdíjakból származó bevételekről és a parkolási közszol
gáltat~s eUátás~h()z szük~~g~s köJ!s_~gekről a Szolg~!!(:l.tó a mérleg~~~_zámolójának a Tu
lajdonos képviselő-testülete részéről történő tárgyalásakor számol el. 

10. A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a Tulajdo
nos honlapján közzéteszi, és a közzétett adatokat a 9. pont szerinti elszámolási kötelezett
ség teljesítését követően, az elszámolás Tulajdonos által történt elfogadását követő legké
sőbb 15 napon belül frissíti. 

11. Szerződő Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint határozzák meg a Szolgáltatót 
terhelő kötelezettségeket: 

- A Szolgáltató saját költségén gondoskodik a várakozási területeket jelölő táblák elké
szíttetéséről és elhelyezéséről, indokolt esetben cseréjéről. A jelzőtáblákon fel kell tün
tetni az alábbi tájékoztatásokat: fizető parkoló övezet kezdete és vége, üzemelési idő, 
üzemeltető neve, székhelye, parkolási díjtétel. 

- Szolgáltató gondoskodik a parkolóhelyeket jelölő útburkolati jelek szükség szerinti új
rafestéséről úgy, hogy az útburkolati jelek jól láthatóak legyenek. 

- Szolgáltató saját költségén folyamatosan biztosítja a nem szilárd burkolattal ellátott 
parkolóhelyek esetében a parkolóhelyek szükséges jelzéseit. Elvégzi a parkolóhelyek 
használatra alkalmasságához szükséges karbantartási munkálatokat. 

- Szolgáltató köteles a mozgáskorlátozottak parkolását biztosító helyeket fenntartani, 
minden várakozási területen. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhe
lyeken a mozgáskorlátozott jelzéssel ellátott gépkocsi parkolásáért a Szolgáltató par
kolási díjat semmilyen jogcímen nem szedhet. 
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- Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni jogszabályok előírásainak megfelelő 
parkolójegy és bérlet kibocsátásáról, a szolgáltatás végzése során használatos nyom
tatványok, dokumentumok beszerzéséről, illetve előállításáról. 

- A Szolgáltató felújítási, átalakítási, fejlesztési munkát csak a tulajdonos előzetes enge
délyezésével végezhet, melyről a felek vagy a tárgyévre szóló parkolási közszolgálta
tási szerződésben, vagy külön megállapodás keretében rendelkeznek, a munkák, beru
házások minden részletére kiterjedően. 

- A közszolgáltatási feladat ellátása alatt az ehhez szükséges, de elhasználódó eszközö
ket pótolni tartozik. 

- Szolgáltató a tevékenységet kizárólag maga köteles ellátni, azt másnak át nem enged
heti. 

12. Szerződő Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint határozzák meg a Szolgáltatót 
megillető jogosultságokat: 

- Szolgáltató jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásért járó díjat az 
igénybevevőktől szabályszerűen beszedni és azt saját bevételként elszámolni. 

- Szolgáltató kizárólagosan jogosult az önkormányzati rendeletben meghatározott bérlet 
típusok árusítására. 

- Szolgáltató jogosult mobil parkoló rendszert működtetni, az ebből származó bevétele
ket beszedni. 

- Szolgáltató jogosult a parkolási közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben biz
tosítást kötni. 

III. Záró rendelkezések 

13. A szerződés időtartama alatt az átadott vagyontárgyak üzemeltetéséből eredő károkért a 
Szolgáltató a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

14. Szerződő felek a jelen szerződést határozott időtartamra, 2019. április l-től 2022. április 
l-ig kötik meg, a szerződés a lejáratát megelőzően meghosszabbítható. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő felek jogviszonyára a köz
úti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1988. évi 1. törvény és egyéb, a 
szerződéssel összefüggő kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 

16. Jelen szerződést Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2019. számú 
önkormányzati határozattal jóváhagyta. 

Gödöllő, 2019. február „ " 

Gödöllő Város Önkormányzata 
részéről: 

Dr. Gémesi György polgármester 
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VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. részéről: 
Domonkos Ernő ügyvezető igazgató 



KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

amelyet egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata a továbbiakban: Önkormányzat (Székhely: 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi 
azonosító: 740856, adószám: 15731261-2-13, képviseli: Dr. Gémesi György polgármester), 
mint Megrendelő, 
másrészről a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a 
továbbiakban: VÜSZI Nonprofit Kft. (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., 
cégjegyzékszám:13-09-125268, adószám: 18678527-2-13, képviseli: Domonkos Emő 

ügyvezető igazgató) mint Üzemeltető között, a szerződésben meghatározott köztemető 
fenntartási és üzemeltetési feladatainak teljesítésére, a következő feltételek mellett. 

1. Bevezető 

1. Jelen megállapodás aláírásával Felek előzményként rögzítik, hogy: 

a) jelen megállapodás megkötését megelőzően a Dózsa György úton elhelyezkedő 
967 /1 hrsz-ú, ingatlanokon valósította meg Gödöllő Város Önkormányzata - az 
ingatlanok tulajdonosainak beleegyezésével - a helyi önkormányzatot terhelő 
köztemető üzemeltetési kötelezettségét. 

b) a 967 /1 hrsz-ú 5 ha 2.928 m2 nagyságú temetőrész korábbi kizárólagos 
tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség volt, azonban a Gödöllői 
Református Egyházközösséggel 2007. szeptember 10-én kötött tulajdon 
átruházási szerződés értelmében a 967/1 hrsz-ú temetőrész jelenlegi tulajdonosai 
és fenntartói a Római Katolikus Egyházközség 16723/26464 és a Gödöllői 
Református Egyházközség 9741/26464 tulajdoni hányaddal a szerződésben a 
történelmileg kialakult használati viszonyok alapján rögzített használati 
megállapodással részletezett természetbeni területi megosztással. 
A temetőben lévő emlékmű, ravatalozó, valamint kolumbárium felépítmények 
tulajdonosa és fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata. 

e) a 967/4 hrsz-ú, 1 ha 8.929 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a 
Gödöllői Református Egyházközösség. 

2. Jelen megállapodás aláírásával az aláíró felek rögzítik, hogy: 

a) az Üzemeltető elfogadja, hogy a tulajdonosok a megállapodással érintett 
ingatlanok használata tekintetében szabadon rendelkeznek, egymással minden 
kötöttség nélkül megállapodást köthetnek. 

b) a kötelező helyi közszolgáltatások körében a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontja alapján az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemető kialakítása és 
fenntartása. 

e) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 3. § b) pontja értelmében köztemető: az önkormányzat 
tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő 
temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával 
kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét teljesíti. 



d) jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződést Gödöllő Város Önkormányzata a 
Római Katolikus Egyházközség, valamint a Gödöllői Református Egyházközség 
között 2007. október 31-én létrejött megállapodás 2. pont d) alpontja és 11. 
pontja, a temetőkről szóló többször módosított 25/2007. (IX.14.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (4) bekezdés rendelkezései 
és a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3), illetve a 39. § 
rendelkezései alapján kötik. 

e) Gödöllő Város Önkormányzata a Római Katolikus, valamint a Gödöllői 
Református Egyházközség között 2007. október 31-én létrejött megállapodás 7. 
pontja értelmében az Önkormányzat kötelezi magát, hogy a temető tulajdonosait 
- a mindenkor hatályos jogszabályok alapján - terhelő fenntartói és üzemeltetői 
feladatokat kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében ellátja. A köztemető 
megállapodásban az ingatlanok tulajdonosai kötelezték magukat, hogy a temetési 
hely bérbeadásából, temetői terület bérbeadásából és a temetési szertartásokból 
származó bevételek kivételével minden egyéb, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
bevételről a temető üzemeltetője javára lemondanak, és egyben felhatalmazzák 
annak beszedésére. 

3. Jelen szerződés célja, hogy a Dózsa György úti temetőt, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő formában Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonosokkal előzetesen 
egyeztetett tartalmú szerződés keretében, az általa kiválasztott üzemeltetővel köztemetőként 
üzemeltesse illetve, hogy a temetőt jelenlegi üzemeltetési állapotához képest magasabb 
szinten üzemeltesse. 

II. A szerződés tárgya 

4. Üzemeltető jelen szerződés alapján jelen pont a) és b) pontjában meghatározott temetői 
-ingatlanokköztemetőként való-fenntartásához szükséges valamennyi-fenntartási kezelési és 
üzemeltetési feladatait ellátja. (TEAOR: 9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő 
szolgáltatást, 8130'08 Zöldterület-kezelés). A köztemetőként funkcionáló temetők Gödöllő 
Város közigazgatási területén a következők: 

a) 967/1 hrsz-ú, 5 ha 2.928 m2 nagyságú temető. 
A temető a Római Katolikus Egyházközség, és a Református Egyházközség 
16723/26464 és a Gödöllői Református Egyházközség 9741/26464 tulajdoni 
hányaddal a történelmileg kialakult használati viszonyok alapján rögzített és a 
használati megállapodással részletezett természetbeni területi megosztással, az 
ingatlanon elhelyezett emlékmű, ravatalozó, bonchelyiség, halott-hűtő, 

umatároló, valamint kolumbárium felépítmények tulajdonosa és fenntartója 
Gödöllő Város Önkormányzata. 

b) 967/4 hrsz-ú, 1ha8929 m2 nagyságú temető. 
A temető tulajdonosa a Gödöllői Református Egyházközösség. 

5. Ű zemeltető a 25/2007. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott, a köztemetőben alkalmazandó díjakat az országos és a helyi jogszabályok 
követelményeit betartva beszedi, elkülönítve nyilvántartja és a beszedett díjakat kizárólag a 
köztemető üzemeltetésére fordítja. 
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- - - - - - - - - --------------------- ~--=~~--~------- - -

Szerződő Felek feladatai és a feladatokhoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei 

6. Jelen szerződés által meghatározott feladatok ellátásának és tevékenységek gyakorlásának 
helye jelen szerződés 4. a) és b) alpontjában meghatározott ingatlanok. 

7. A temető üzemeltetését a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, illetve a 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a temetőszabályzatban, továbbá a köztemető 
esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. 
8. A szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében, a Törvény 17. 

§ (1) bekezdése értelmében a temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. 
Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése szerint a 
temető üzemeltetéshez szükséges kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő 

szakképesítéssel rendelkezik. 
Üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást nem végez, ezért 
temetkezési szolgáltató szakképesítéssel nem kell rendelkeznie. 

9. A köztemetőnek és létesítményeinek (ravatalozó, halott-hűtő, stb.) alkalmasnak kell lennie 
az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, 
ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie 
a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 

10. Az Üzemeltető ellátja a Törvény 16. §-ában foglalt következő feladatokat, ennek keretében: 
a) A köztemető területét így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a 

ravatalozó környezetét parkszerűen kell gondozni. A parkszerű gondozás keretében az 
utak mellett, a kolumbáriumok és emlékművek környezetében, és az elhagyott nem 
látogatott területeken évente összesen: 51 700 m2 nagyságú területen kell kaszálást 
végeznie szükség szerint. 

A sírhelyek között a sírhely felett rendelkezők kötelessége a fűkaszálás és gyomtalanítás, 
erre az Üzemeltető nem kötelezhető. 

b) A köztemető területén Üzemeltető gondoskodik a veszélyessé váló fák kivágásáról, 
elszáradt, veszélyes ágak levágásáról fakivágási engedély alapján szükség szerint a 
jóváhagyott üzleti tervben meghatározott keretösszeg mértékéig. 

c) Üzemeltető gondoskodik a köztemetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, 
illetve a temető fenntartási feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres 
gyűjtéséről, kezeléséről, a hulladéklerakó helyek ürítéséről és a hulladék elszállításáról. 
A köztemető Üzemeltető általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed ki a 
temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelése a 
hulladéktermelő kötelessége. 

d) Üzemeltető gondoskodik a köztemető útjainak téli síkosság mentesítéséről, hó 
eltakarításáról a burkolt utakon oldóanyag kiszórással, a kőszórásos és a földutakon 
homokszórással. 

e) Üzemeltető gondoskodik a vízvételi lehetőség biztosításáról kiépített vízvezeték és ásott 
kutak formájában, mely utóbbiak tekintetében köteles bakteriológiai szempontból 
figyelemmel kísérni, hogy a víz alkalmas legyen locsolásra 

f) Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a köztemető szerződéskötés időpontjában meglévő 
kerítés műszaki állapota fennmaradjon. Ennek érdekében Üzemeltető félévente ellenőrzi 
a kerítés állapotát, amennyiben állagának romlását észleli, gondoskodik annak 
kijavításáról. 
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g) Üzemeltető a Megrendelővel előzetesen egyeztetve megállapítja a temetőlátogatók 
kegyeletgyakorlásának feltételeit, a köztemető nyitva tartásának idejét és azt a temető 
több pontján jól látható helyen kifüggeszti. 

h) A köztemetőbe való behajtás ellenőrzéséről és a rendeletben meghatározott behajtási 
díjak beszedéséről Üzemeltető gondoskodik. Valamennyi bejárást biztosító kaput 
zárhatóvá tesz és a behajtás ellenőrzésére, illetve a behajtási díj beszedésére alkalmas 
személyt foglalkoztat, aki a köztemető nyitvatartási ideje alatt a sorompó kezelésével és 
a díj beszedésével biztosítja az ellenőrzött behajtást. 

i) Üzemeltető meghatározza a jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a 
temetőszabályzatban köztemető területén folytatni kívánt temetői vállalkozói 
tevékenységek gyakorlásának szabályait és a tevékenység folytatásáért fizetendő díjak 
befizetésének és beszedésének módját. Meghatározza többek között a bejelentéshez, 
engedélyhez kötött tevékenységek körét, a bejelentés, engedélyezés menetét, a 
tevékenység gyakorlás ellenőrzésének szabályait. A temető tulajdonosainak előzetes 
hozzájárulását követően engedélyezi a síremlékek elhelyezését. Beszedi a rendeletben 
meghatározott vállalkozói tevékenységekért fizetendő díjakat. 

Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 
bánásmód követelményeit. 

j) Üzemeltető gondoskodik a temetések összehangolásáról. 

k) Üzemeltető kezeli Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező urnafülkéket. 
Az urnafülkék kezelésének keretében karbantartja és értékesíti az urnafülkéket. 
Gondoskodik továbbá a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése szerinti 
hirdetmény kifüggesztéséről és közzétételéről, majd ezt követően szükség szerint az 
urnafülke kiürítéséről is gondoskodik. Az urnafülke kiürítésének pontos szabályait és 
annak menetét a temetőszabályzatban rögzíti. Az értékesítés során beszedi a 
kolumbárium bérleti díját. 

1) Üzemeltető gondoskodik a regisztrációs díj beszedése tekintetében. A befizetés pontos 
szabályait a temetőszabályzatban meghatározza. 

m)Üzemeltető biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tárolók és halott hűtő, 
valamint az egyéb közcélú létesítmények karbantartását és működteti azokat, és a 
létesítmények rendeletben meghatározott használati díját a temetőszabályzatban 

meghatározott szabályok alapján beszedi. Összehangolja a temetői létesítmények, így 
különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói 
tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az umaelhelyezés 
zökkenőmentes lefolytatását. 

n) Üzemeltető gondoskodik a köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről nyitvatartási 
időben. A nyitvatartási időn kívül biztosítja - ellenőrzött formában - az elhunytak 
hűtőben való elhelyezésének a lehetőségét, melynek tényét az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon rögzíteni szükséges. 

o) Üzemeltető gondoskodik a köztemető tekintetében a jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelő a temetőtulajdonosok meglévő számítógépes nyilvántartási rendszerével 
közösen használható, egységes informatikai rendszer segítségével a nyilvántartások 
naprakész vezetéséről. Temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési 
helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak más temetőbe, temetkezési 
emlékhelyre történő elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli 
umaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján 
az Üzemeltető nyilvántartást vezet. A Törvény 18. §-ában, valamint a Kormányrendelet 
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41. §-ában foglaltak szerint vezeti, megőrzi a nyilvántartókönyvet. A nyilvántartás a 
következő adatokat tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó 
lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a hamvak 
elhelyezésének helye, valamint a nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme. 

Az Üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján, a más temetőben, temetkezési 
emlékhelyen történő eltemetés esetén a befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni 
kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak elhelyezkedésének 
helyéről. 

A befogadó nyilatkozatot, valamint az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatát az 
eltemettető az elhunyt Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója és az 
ellenőrzést végző hatóság tekintheti meg. A nyilatkozatokat a temető fennállásáig meg 
kell őrizni. Ha a temető megszűnik, a nyilatkozatok levéltárban történő elhelyezéséről a 
temető tulajdonosa gondoskodik. 

p) Ügyfélszolgálat működtetésével gondoskodik a temető látogatók tájékoztatásáról és az 
ügyfélfo gadásról. 

q) Üzemeltető gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 

r) Üzemeltető köteles a rendeletben maghatározott szabálysértések észlelése esetén azonnal 
Gödöllő Város Jegyzőjénél feljelentést tenni. 

s) Üzemeltető gondoskodik jelen szerződés hatálya alatt a meglévő temetőszabályzat 
szükség szerinti aktualizálásáról, oly módon, hogy a temetőszabályzat megfeleljen a 
jogszabályok és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek. A temetőszabályzat 
kifüggesztését megelőzően köteles Üzemeltető egyeztetni a temető tulajdonosaival és a 
tevékenység gyakorlásának ellenőrzésére jogosulttal. 

11. Üzemeltető köteles jelen szerződésben meghatározott tevékenységeket a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal teljesíteni, biztosítva minden temetőlátogató kegyelet 
gyakorlásához fűződő jogát. 

12. Üzemeltető rendelkezik jelen szerződés 10. pontjában meghatározott feladatok mennyiségi 
és minőségi teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ezen eszközöket a feladat folyamatos és 
megfelelő szintű ellátása érdekében saját belátása szerint használja fel. Megrendelő és a 
tulajdonos képviselője útján jogosult ellenőrizni a feladatok ellátásának megfelelő szintjét. 
Amennyiben Megrendelő vagy Tulajdonos szükségesnek tartja, rendelkezhet egyes 
tevékenységek elvégzéséről vagy a tevékenység megfelelő szintű elvégzéséről. 

13. Üzemeltető részére a tevékenységének gyakorlásához szükséges, közösen lefolytatott 
helyszíni bejárás során felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott vagyontárgyak 
2017. évben - az akkor hatályos közszolgáltatási szerződés alapján - átadásra kerültek, a 
jegyzőkönyvben meghatározott műszaki minőségben. Üzemeltető az általa átvett 
vagyontárgyakat használhatja, köteles a jegyzőkönyvben meghatározott műszaki 

minőségének figyelembe vételével azokat karbantartani. Amennyiben bármely 
jegyzőkönyvileg átadott-átvett vagyontárgy megsemmisül annak pótlása a vagyontárgy 
tulajdonosának kötelezettsége, kivéve, ha a vagyontárgy megsemmisülése Üzemeltető 
tevékenység ellátásának következménye. 

14. Megrendelő kiköti, hogy Üzemeltető jelen szerződésben meghatározott tevékenységek 
gyakorlása során a köztemetőben köteles olyan személyzetet alkalmazni, akik a feladatok 
ellátására megfelelő képesítéssel rendelkeznek. 

15. Üzemeltető a rendeletben meghatározott keretekben jogosult és köteles Megrendelő és az 
ingatlan tulajdonos irányába jelezni, amennyiben jelen szerződés kereteit meghaladó 
fejlesztés, beruházás válik szükségessé a köztemetőben. Megrendelő vagy az ingatlan 
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tulajdonos fejlesztéseit, beruházásait jelen szerződésből folyó tevékenysége gyakorlása 
során köteles átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni és felhasználni, illetve 
annak karbantartásáról gondoskodni. 

IV. Finanszírozás rendje 

16. Megrendelő Üzemeltetőt feljogosítja, hogy a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a 
köztemetőben az önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat szedje be a rendelet által 
a díj megfizetésére kötelezett személytől. 

17. Üzemeltető köteles kialakítani a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a rendeletben 
meghatározott díjak beszedésének szabályait és a kialakított szabályok alapján a díjakat 
beszedni. Üzemeltető az általa beszedett díjakból finanszírozza jelen szerződésben 
meghatározott üzemeltetői feladatait a befolyt összeg erejéig. Ezen bevételi forráson felül 
további finanszírozásról a Tulajdonosok és a Megrendelő döntenek. 

18. Megrendelő jelen szerződésben meghatározott feladaton és tevékenységen felül a 
jogszabály rendelkezésének megfelelően egyéb feladat vagy tevékenység teljesítését 
rendelheti el. Jelen szerződés keretein túl elrendelt feladat teljesítésére az elrendelőnek a 
külön megállapodás alapján a fedezetet Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania. 

19. Megrendelő vagy ingatlan tulajdonos által megvalósítani kívánt beruházás vagy fejlesztés 
fedezetét a beruházást vagy fejlesztést megvalósítani kívánónak kell biztosítania. 

20. Üzemeltető köteles számvitelileg elkülönítetten kezelni a temetkezési szolgáltató 
tevékenységéből és a köztemető üzemeltetéséből keletkező bevételeit és kiadásait. 

V. Egyéb rendelkezések 

21. Megrendelő és a tulajdonosok képviselőik útján jogosultak folyamatosan ellenőrizni a 
1.fözte:mető üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek és feladatok teljesítés-ét: Jögösult az 
ellenőrzés során észrevételeket és javaslatokat megfogalmazni. 

22. A temető ellenőrzése a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
értelmében Gödöllő Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Ezen túlmenően Gödöllő 
Város Jegyzője jogosult feljelentés vagy ellenőrzés során tudomására jutott tények alapján 
szabálysértési eljárást lefolytatni. 

23. A szerződés teljesítésének ellenőrzése során a Megrendelő képviseletében a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője, illetve az általa megbízott 
személyek jogosultak jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzése 
tekintetében eljárni. 

24. A Megrendelő megbízottja és az Üzemeltető Műszaki és beszerzési igazgatója szükség 
szerint köteles konzultációt tartani a szerződésben meghatározott feladatok ellátásáról és a 
feladatok ellátására rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználásáról. 

25. Amennyiben az Üzemeltető elmulasztja szerződési kötelezettségének teljesítését, 
Megrendelő írásban felhívja a szolgáltató ügyvezetőjét a szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségre. 

26. A Megrendelő részéről a feladat megfelelő szintű ellátásáért általános személyi felelősség a 
Megrendelő megbízottját és az Üzemeltető Műszaki és beszerzési igazgatóját terheli. 

27. Jelen szerződést Felek határozott időtartamra: 5 évre kötik. A szerződés Felek egybehangzó 
akarata és a tulajdonosok jóváhagyása alapján meghosszabbítható. 

28. Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam leteltével, a felek közös megegyezésével, 
illetve amennyiben egyik félnek sem felróhatóan a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. 

29. A szerződéses viszony megszűnése esetében az elszámolás jelen szerződés 13. pontjában 
meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmán alapul. 

6 



30. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 9. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a közbeszerzés alóli kivételi körbe tartozik, in 
house szerződésnek minősül. 

31. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény, és az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet, továbbá a 
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) számú önkormányzati 
rendelet rendelkezései az irányadók. 

32. Ezt a szerződést Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a . ./2019. (II. 21.) 
számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. 

Gödöllő, 2019. „ „ „ .. „ „ „ „ 

Gémesi György 
polgármester 

Megrendelő részéről 

,, ...... . " 
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Domonkos Ernő 
ügyvezető igazgató 

Üzemeltető részéről 



VÜSZI Nonprofit Kft 
Felügyelőbizottsága 

KIVONAT 
A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2019. február 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága áttanulmányozta és véleményezte Gödöllő Város 
Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft között kötendő szerződéseket. 
A Felügyelőbizottság a szerződések megkötését egyhangúan elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület felé: 

1. A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó 
közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási 
tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződést a 

2/2019. {11.13.) sz. FB határozattal, 

2. A gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására készített közszolgáltatási szerződést a 

3/2019. {11.13.) sz. FB határozattal, 

3. Az ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásra átadott 
önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződés módosítását 

4/2019. (11.13.) sz. FB határozattal, 

4. A parkolás ellátására vonatkozó közszolgáltatatási szerződést a 

5/2019. {11.13.) sz. FB határozattal, 

S. Dózsa György úti temetőre vonatkozó Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 

6/2019. {11.13.) sz. FB határozattal. 

Gödöllő, 2019. február 13. 

Horváth Lajos 
levezető elnök 




