KÖZÚTI FORGALMI REND FELÜLVIZSGÁLATÁRA
IRÁNYULÓ
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött a

név
: Túrkeve Város Önkormányzata
címe
: 5420 Túrkeve Petőfi tér 1.
adószáma
: 15732798-2-16
bank számla sz.
: Takarékbank 3A, 69800126-11052616
képviseli
: Sallai Róbert Benedek polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
és a
név
: Lehoczky György ev.
cím
: 5200 Törökszentmiklós Kazinczy út 13/a
levelezési cím
: 5000 Szolnok Nagysándor J. út 35/a
adószáma
: 69475528-1-36
bank számla sz.
: OTP11773456-30782329
képviseli:
: Lehoczky György ev.
mint a közúti forgalmi rend felülvizsgálatára megbízott (a továbbiakban: Megbízott
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A megbízás tárgya.
1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a
1.2. Túrkeve Város (település) közigazgatási területén belül a közúti forgalmi rend
ellenőrzésével, felülvizsgálatával, az árajánlatban meghatározott részleteséggel.
1.3. A munka rövid megnevezése:
„Közúti forgalmi rend felülvizsgálata Túrkeve területén 2020”
2. Előzmények
Túrkeve Város Önkormányzata árajánlatot kért Lehoczky György ev.-tól Túrkeve Város
közúti forgalmi rendjének felülvizsgálatára. Az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadta, és
szerződést kötött, jelen megbízási szerződés Megbízójával. Az ajánlatban Lehoczky György
tájékoztatta az ajánlatkérőt arról, hogy a forgalmi rend felülvizsgálathoz közreműködőket
fog igénybe venni. Az ajánlat elkészítése előtt Lehoczky György, és a feladat teljesítésébe
bevonni kívánt partnerek, Hajas-Útterv Bt. (Hajas Gyula) és Developer-Digital Bt. (Berki
Attila) egyeztetést tartottak, melynek értelmében, az elvégzendő feladatot felosztották
egymás között az alábbiak szerint
- Developer-Digital Bt. készíti a település forgalmi térképét az ajánlati felhívás 1.
tartalmával, 650.000 Ft díjért.
- Hajas-Útterv Bt készíti a település forgalmi rendjének felülvizsgálatát és a település
útkezelői szabályzatát, ajánlati felhívás 2.-3. tartalmával, 400.000,- Ft díjért.
- Lehoczky György ev. készíti a felhő alapú szolgáltatáshoz adatok, dokumentumok
biztosítását, ajánlati felhívás 4. tartalmával, 500.000 Ft díjért.
- Együttműködő felek megállapodtak abban, hogy Lehoczky György az ajánlatát
1.550.000 Ft értékkel adja le.
3. A Megbízott által ellátandó feladatok:
3.1. A település forgalmi térképének elkészítése
A forgalmi térkép a földhivatali alaptérkép felhasználásával készül, EOV
(Egységes Országos Vetületi rendszer) hálóban felosztva, szelvénycsatlakozások
megadásával.
3.1.1. Az elkészült dokumentumot szolgáltatni kell
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3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

papír alapon 1:1000 méretarányú feldolgozással, 1 pl.-ban
digitális, továbbszerkeszthető (karbantartható) formátumban (DWG)
felhőalapú informatikai rendszeren, melyen keresztül valósidőben, mobil
eszközökön is hozzáférhető legyen a térkép. A nyilvántartott eszközök
ellenőrzése, ill. a rajtuk végrehajtott beavatkozások dokumentálhatóak,
egyedi nyilvántartó lapok vezethetőek és nyomtathatóak legyenek.
3.1.2. Tartalmaznia kell:
3.1.2.1.
Utak, járdák, térburkolatok, kerékpárutak, stb. rajzi megjelenítését
3.1.2.2.
Forgalomszabályozási eszközöket (KRESZ táblákat, burkolati jeleket,
jelzőlámpákat stb.)
3.1.2.3.
utca neveket
3.1.2.4.
egyéb forgalomtechnikai szempontból fontos eszközöket
3.2. A település forgalmi rendjének felülvizsgálata
Műszaki leírás jellegű dokumentáció, szöveges ismertetéssel, ábrákkal, fényképekkel
3.2.1. Tartalmaznia kell :
3.2.1.1.
meglévő állapot ismertetését, öblözetenként, szakaszonként, utcánként
3.2.1.2.
tervezői javaslatot, a szükségesnek ítélt intézkedések megtételére
3.2.1.3.
egyeztetések, tárgyalások dokumentálását (rendőrség, önkormányzat,
civil szervezetek, egyéb érintettek)
3.3. A település útkezelői szabályzatának elkészítését
Műszaki leírás jellegű dokumentáció, szöveges ismertetéssel, ábrákkal, fényképekkel
3.3.1.Tartalmaznia kell :
3.3.1.1.
útellenőrzési szabályzatot,
3.3.1.2.
eljárási rendeket ( pl. közterület megbontásával és helyreállításával járó
munkavégzések engedélyezésére, ellenőrzésére),
3.3.1.3.
forgalomszabályozási eszközök ( KRESZ táblák, jelzőlámpák, útburkolati
jelek, stb.) karbantartási és üzemeltetési előírásait,
3.3.1.4.
közforgalommal érintett létesítmények (utak, járdák, kerékpárutak,
térburkolatok, stb.) karbantartási és üzemeltetési előírásait,
3.3.1.5.
közútkezelői hozzájárulások javasolt formáját,
3.3.1.6.
stb.
3.4. Felhő alapú szolgáltatáshoz adatok, dokumentumok biztosítása
3.4.1.Tartalmaznia kell :
3.4.1.1.
PDF kiterjesztésű fogalmi térképek, réteg leválogatási lehetőséggel
3.4.1.2.
Felmért eszközök GPS (EOV)koordinátái (KRESZ táblák, stb.) teljesség
igényével.
3.4.1.3.
Felmért eszközök nyilvántartó lapjai pdf. formátumban, nyilvántartási
számmal és állapot jellemzőkkel ellátva.
3.4.1.4.
Felmért eszközök állapotrögzítő fényképei, Megbízóval egyeztetett
módon.
3.4.1.5.
Javasolt egyedi beavatkozási területek, helyszínek, középpontjának
koordinátái, azonosítási számmal.
3.4.1.6.
Javasolt egyedi beavatkozások rövid szöveges ismertetése, térképi
megjelenítéshez, max. 500 karakter nagyságban, azonosítási számmal.
4. Megbízó feladata, kötelezettsége:
4.1. Földhivatali alaptérkép biztosítása, szerkeszthető formában.
4.2. Esetleg rendelkezésére álló, korábbi forgalmi rend felülvizsgálata során elkészült
dokumentumok átadása.
4.3. Egyéb, a településről készült és jelen megbízás teljesítését elősegítő adatok,
dokumentum átadása.
4.4. Megbízó egyéb módon rendelkezésére álló, felhő alapú szolgáltatáshoz szükséges,
adatok rögzíthetőségéhez, kitöltendő táblázatok biztosítása.
4.5. A forgalmi rend felülvizsgálatba bevonni szándékozott szervezetek megnevezése, azok
elérhetőségével, (pl. civil szervezetek, közterület üzemeltető cégek, stb.)
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4.6. A megbízás teljesítésének folyamatos figyelemmel kisérése, a szükséges
egyeztetéseken történő részvétele, nyilatkozattételre feljogosított képviselettel.
4.7. Az elkészült dokumentumok véleményezése, jóváhagyása.
4.8. Teljesítés igazolás elkészítése.
4.9. Megbízási díj, határidőn belüli kiegyenlítése
5.

A Megbízás időtartama és határidők
Jelen Megbízási Szerződés, a szerződés aláírásával egyidőben lép hatályba.
Teljesítési határidő 2021.04.15. , megbízottnak előteljesítési joga van.
A teljesítési időtartama a Megrendelői adatszolgáltatások esetleges késedelme miatt
indokolt mértében meghosszabbodik.

6.

A megbízási díj.
6.1. A fenti 1. pontban meghatározott feladat megbízás díja nettó 1.550.000 . Ft + 0 Áfa ,
azaz nettó Egymillió-ötszázötvenezer forint + 0 Áfa , melynek fizetési határideje: 2021.
április 15.

7.

Egyéb rendelkezések, nyilatkozatok:
7.1. A 6.1. pont szerinti megbízási díjon felül – mely magában foglalja az 1. pont szerinti teljes
szolgáltatás ellenértékét – más jogcímen a Megbízótól kifizetés nem követelhető.
7.2. Amennyiben a Megbízott nem szerződés-szerűen teljesít, úgy a Megbízó elállhat a
szerződéstől. Ha a Megbízó részéről a teljesítés során minőségi kifogás merül fel a
Megbízott teljesítésével kapcsolatban, az elállási jog gyakorlása előtt kijavítást kér a
Megbízottóll. Ha a kijavítás lehetetlen vagy a Megbízott azt elmulasztja a kitűzött
határidőn belül, a Megbízó elállási joga megnyílik.
7.3. Megbízott nyilatkozza, hogy a Megbízó által elvárt feladatot megismerte, azt képes
elvégezni, az elvárt szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal és szükséges
jogosultságokkal rendelkezik.
7.4. Megbízott kijelenti, hogy munkáját a 5/2004 (I.28.) GKM rendelet figyelembe vételével
végzi, „A helyi közutak kezelésének szakmai szabályai” –it ismeri, annak iránymutatásai
követi.

8.

Értesítések
8.1. Minden értesítés az adott Fél részéről vagy részére írásban kerülhet csak benyújtásra
(ideértve a telefaxot és az email-t is). Amennyiben a Felek a jelen szerződésben
másképp nem állapodnak meg, abban az időpontban tekinthetők megfelelően
kézbesítettnek, amikor személyes kézbesítés esetében azt átadják, postai kézbesítéskor
tértivényes küldeményként a címzetthez megérkezik, illetve telefax üzenet esetén az
elküldésre kerül, (feltéve, ha az elküldés ténye a küldő telefaxán visszaigazolásra kerül),
email esetén 24 órán belül nem érkezik vissza a kézbesítés elutasításával küldőhöz.
8.2. A jelen szerződés módosítására, megszüntetésére és a teljesítési igazolásra vonatkozó
jognyilatkozatokat e-mailben nem lehet megtenni, azokat függetlenül a kijelölt
kapcsolattartók személyétől –aláírással ellátott okiratba kell foglalni.
8.3. A Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben kapcsolattartóként a
következő személyeket jelölik ki:
8.3.1.

Megbízott részéről,

név
: Lehoczky György
Tel
: +36 70 382 11 01
E-mail : info@szolnokaszfalt.hu
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8.3.2.Megbízó részéről,

név
: Sallai Róbert Benedek, polgármester
Tel
: 06-56/361-111
E-mail : polgarmester@turkeve.hu

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Megbízott az 1. pontban körülírt tevékenység során az ilyen témában kompetens
szakértőktől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.
9.2. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat
tájékoztatni köteles
9.3. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó további utasításainak megfelelően ellátni, az
utasítás szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót
felvilágosítani. A Megbízott közreműködőt, a Megbízó előzetes hozzájárulásával veheti
igénybe. Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha a
feladatot maga látta volna el.
9.4. A jelen okirat az annak tárgyában Felek között létrejött teljes megállapodást
tartalmazza, így a Felek közötti a jelen okirat keltét megelőző ilyen tárgyú, bármilyen
formájú jognyilatkozat, megállapodás, szerződés helyébe lép. Amennyiben a
szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, illetve hatálytalanok lennének, ez nem
érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve hatályosságát. Minden érvénytelen,
illetve hatálytalan rendelkezést olyan, a jogszabályoknak megfelelő érvényes és
hatályos rendelkezéssel kell pótolni, amely a szerződés céljára tekintettel az érintett
rendelkezésben foglalt, a Felek által kölcsönösen elismert és elfogadott üzleti céloknak
leginkább megfelel.
9.5. Jelen szerződés valamennyi rendelkezése a megkötése napján lép hatályba.
9.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Mellékletek :
1. Árajánlat
A szerződő felek jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Kelt:

................

................

…………………………….

………………………………..

Megbízott

Megbízó

4

