Abony Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.,fax: (53) 360-010

Az előterjesztés készítésében közreműködött:
Településfejlesztési Osztály
Az előterjesztést megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére
Abony Város területén lévő 1 és 20 kW-os villamoshálózatok biztonsági övezetében
történő fák gallyazási munkáira cég megbízása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és a Polgármesteri Hivatal szakemberei közösen
felmérte Abony belterületén és külterületén a középfeszültségű és kisfeszültségű hálózat
biztonsági övezetébe érő fákat. A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték
biztonsági övezet határát elérik.
Abony Város Önkormányzat és a Promex-Vill Bt. között 2010. március 11-én vállalkozási
szerződés jött létre Abony Város területén található kisfeszültségű villanyvezetékek
biztonsági övezetében található fák gallyazására. A felek határozott időtartamra 2010. március
01. napjától 2011. február 28. napjáig kötötték meg a szerződést.
Abony Város Önkormányzat és a Promx- Vill Bt. között 2010. szeptember 18-án vállalkozási
szerződés jött létre Abony Város belterületén található 22 kV-os villanyvezetékek biztonsági
övezetében található, a szerződés mellékletében található fák gallyazását. A felek határozott
időtartamra 2009.szeptember 01. napjától 2010. augusztus 31. napjáig szólóan kötötték meg a
szerződést.
A gallyazási munkák további elvégzésére vállalkozókat kerestünk meg az Abony Város
területén az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 1 és 20 kV-os villamos
hálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáira vonatkozóan. A
rendelkezésre álló információk alapján:
- 1 kV-os hálózat hossza kb. 133 km (kisfeszültségű villanyvezetékek)
- 20 kV-os hálózat hossza kb. 30 km ( közepes feszültségű villanyvezetékek)
A felkérésünkre az alábbi árajánlatok érkezetek:
-

Promex-Vill. Bt. (2740, Abony, Kapisztrán u. J. u. 8.)
Képviselője: Varga Károly üzletvezető
Vállalt összeg: 1.200.000,- Ft + áfa, bruttó 1.500.000,- Ft
(Előterjesztés 1. sz. melléklete)

-

ZÖLD F. Mérnöki és Szerelőipari Kft. (5000, Szolnok Széchenyi utca 28.)
Képviselője: Faragó Lajos műszaki vezető
Vállalt összeg: 1.550.000,- Ft + áfa, bruttó 1.937.500,- Ft
(Előterjesztés 2. sz. melléklete)

-

EH-SZER Kft. (4030, Debrecen Híd utca 10-12.)
Képviselője: Oláh István
Vállalt összeg: 1.900.000,- Ft + áfa, bruttó 2.375.000,- Ft
(Előterjesztés 3. sz. melléklete)

Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……../2011. (01.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kW-os villamoshálózatok biztonsági övezetében
történő fák gallyazási munkáira cég megbízása.
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Abony Város területén lévő 1 és 20 kW-os villamoshálózatok
biztonsági
övezetében
történő
fák
gallyazási
munkáinak
ellátására
a
……………………………………………… bízza meg 2011. Március 1-től 2012. február
28-ig terjedő időszakra., ………………………,- Ft + áfa vállalási díjért, melynek fedezetét a
2011. évi költségvetésben biztosítja, a Városi Tevékenység 55218 Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások soron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. február 28..
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Promex-Vill. Bt. (2740, Abony, Kapisztrán u. J. u. 8.)
ZÖLD F. Mérnöki és Szerelőipari Kft. (5000, Szolnok Széchenyi utca 28.)
EH-SZER Kft. (4030, Debrecen Híd utca 10-12.)
Abony, 2011. január 10.

Romhányiné Dr. Balogh Edit sk
polgármester
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…../2011. (I.27.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről
………………………………………(adószám:………………...........,főtev.sz.:………………
……….cégjegyzékszám……………..székhely……………képviselő
neve…………..)
a
továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az. Abony Város területén lévő 1 és 20 kW-os
villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák szinten tartó gallyazását.
2. Jelen vállalkozási szerződést felek határozott időtartamra 2011. március 01. napjától
2012. február 28. napjáig szólóan kötik meg.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó köteles a szerződés időtartama
alatt (külön megrendelői vagy áramszolgáltatói felhívás nélkül is), Abony Város
közterületén, valamint nem közterületen, de önkormányzati ingatlanon található kis- és
közepes feszültségű villanyvezetékek környezetében található fák gallyazását évente
legalább egy alkalommal szükség esetén rendszeresen és folyamatosan, az éves
növekmény figyelembe vételével, úgy elvégezni, hogy a fák ágai a villanyvezetékeket
jogszabály által meghatározott, a biztonsági övezetben előírt távolságra ne közelítsék
meg, s melyet az áramszolgáltató is jóváhagyott.
4. Vállalkozó részére a munkaterület az áramszolgáltató képviselőjének jelenlétében kell
átadni.
5. Vállalkozó köteles a munka végzés során folyamatosan, illetve a konkrét gallyazási
munka megkezdése előtt külön egyeztetni a Megrendelővel illetve az
áramszolgáltatóval többek között a feszültségmentesítés érdekében.
A feszültségmentesítés iránti igényt a vállalkozó nyújtja be az áramszolgáltatóhoz.
6. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozót a szerződés időtartama alatt
………………………,- Ft + áfa vállalkozói díj illeti meg, mely díj tartalmazza a
levágott gallyak elszállítását, a feszültségmentesítéssel kapcsolatos ügyintézési
feladatokat, továbbá a folyamatos kapcsolattartást az áramszolgáltatóval.
A munka teljesítésével kapcsolatosan a felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozói
díj összegén felül – a munka teljesítésével összefüggésben - többletköltség iránti
igényt a Vállalkozó nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.
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Benyújtásra kerülő számla ütemezése:
1.részszámla
Számla benyújtásának határideje: 2011. április 15., az E-ON Hungária Zrt által aláírt
megfelelőségi nyilatkozat kézhezvételét követően.
Összege: a 6. pontban rögzített összeg 50 %-a.
Megrendelő a díjat a Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti meg a
kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó …………….. vezetett …………….
számú bankszámlájára.
Végszámla
Számla benyújtásának határideje: 2012. március 15., az E-ON Hungária Zrt által aláírt
megfelelőségi nyilatkozat kézhezvételét követően.
Összege: a 6. pontban rögzített összeg 50 %-a.
Megrendelő a díjat a Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti meg a
kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó …………….. vezetett …………….
számú bankszámlájára.
7. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Megrendelő jogosult érvényesíteni a
Vállalkozóval szemben azon kárigényét és egyéb kiadását, költségét, amely abból
származik, hogy a Vállalkozó a fák gallyazását nem megfelelően, vagy nem megfelelő
határidőre végezte el.
A vállalkozó a munkát a megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem végzi el
határidőre, úgy a megrendelő jogosult a vállalkozó költségére a munkát mással
elvégeztetni, illetve az ebből eredő kárait és költségeit a vállalkozóra továbbhárítani.
Amennyiben a megrendelő a vállalkozó nem teljesítése miatt mással végezteti el a
munkát, úgy a vállalkozó a tovább hárított számla összegszerűségét nem
kifogásolhatja.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez szükséges engedélyekkel,
eszközökkel, gépekkel illetve munkaerővel rendelkezik. A munkavédelmi
jogszabályokat, előírásokat, valamint követelményeket betartja.
9.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítéssel kapcsolatosan, a munkavédelmi-, a
tűz- és balesetvédelmi illetve egyéb hatósági előírások, szabályok betartására és
betartatására. E tekintetben a vállalkozót teljes felelősség terheli. A vállalkozó
kijelenti, hogy csak olyan személyeket alkalmaz a teljesítés során, akikért teljes körű
felelősséget vállal.
9.2. Vállalkozó a közterületen való munkavégzés során köteles betartani a közterületi
munkavégzés szabályait. Vállalkozó kötelessége a munkaterület vagyonvédelme,
munkavédelme. Vállalkozó - külön díjazás nélkül - köteles a munkák biztonságos
elvégzéséhez szükséges minden egyéb feltételről gondoskodni (például: VOLÁN
értesítése, elektromos kikapcsolás).
9.3. A munkahely szükségszerű elkerítéséről, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről
Vállalkozónak kell gondoskodnia.
9.4. Vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy tevékenységével a lehető legkisebb
mértékben zavarja a lakosságot és a közlekedést.
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9.5. Vállalkozónak a munkákat úgy kell elvégezni, hogy a napi munka befejezése után
balesetveszélyes állapot ne maradjon. Az ennek elmulasztásából eredő károk
megtérítése és az esetleges büntetőjogi felelősség Vállalkozót terheli.
10. Kapcsolattartás:
Abony Város Önkormányzat részéről: Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési
osztályvezető
Vállalkozó részéről:…………………………………

A Megrendelő és a Vállalkozó valamint az E.ON Áramhálózati Zrt. a munkák
folyamatos és zökkenőmentes végzése érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak
fenn.
11. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik tekintetében a pertárgyértékétől
függően a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki, a szerződés által nem rendezett egyéb kérdéseken a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
12. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint
akartukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

A Képviselő-testület a szerződést a …../2011. (01.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal
hagyta jóvá.

Abony, 2011. ………………………….

……………………………………….
Abony Város Önkormányzat
Képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester
Megrendelő

………………………………………….
…………..
…………..
Vállalkozó

5

