
    
  

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

24-16/2012/JT.                  Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 06-i üléséről. 

 

Napirend: Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek 

üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása 

  

263/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére 

és karbantartására cég megbízása 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Abony Város közvilágításának 

üzemeltetésére, karbantartására 2012. szeptember 01. – 2013. december 31. közötti 

időtartamra EH-SZER Energetikai és távközlés Hálózatépítő és Szerelő Kft-t bízza 

meg 253.160,- Ft + áfa/hó összeg vállalkozási díjért, melynek fedezete Abony Város 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének villamosenergia-szolgáltatási díjának 

kiadási során biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  2012. szeptember 

Felelős:      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

            Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

     Parti Mihály alpolgármester 

     dr. Balogh Pál jegyző 

     dr. Vörös Mária aljegyző 

     Valamennyi osztályvezető 

     Árajánlatot adó vállalkozások 

 
K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

     polgármester                jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. szeptember 07. 

 

Barabásné Polónyi Éva 

       jkv. 



 

263/ 2012. (IX. 06.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 

 

1. Szerződő Felek: 

 

egyrészről Abony Város Önkormányzata  

székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1 

levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1 

adószám: 15390709-2-13 

bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 

képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

a továbbiakban: „Felhasználó” 

 

másrészről:  

székhely:  

levelezési cím:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

cégjegyzékszám: 

képviseli:  

 

a továbbiakban: „Vállalkozó” 

 

a Felhasználó és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: a „Felek” között az alulírott napon 

és helyen alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

A szolgáltatás – jelen Szerződés időtartama alatt – a közvilágítási berendezés közvilágítási 

célra történő rendelkezésre állását és teljes körű üzemeltetését, karbantartását foglalja 

magában. 

Abony város közvilágítási rendszerének teljeskörű üzemeltetési és karbantartási feladatainak 

ellátása az alábbiakat tartalmazza: 

- az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek száma: 

2260 db+1%, melyekről szóló jegyzék a szerződés 1. számú mellékletét képezi 

- Abony Város  

- Közvilágítás biztosítása mintegy 15.371 lakos számára 

- összes beépített teljesítmény: 131 KW 

- 97 %-os üzemkészség biztosítása; 

- a közvilágítási berendezések folyamatos felügyelete; 

- eseti lámpabura pótlás; 

- lámpabura tisztítás, tükörtisztítás és beállítás  

- fényforrások és elektronikus szerelvények javítása, cseréje; 

- 24 órás telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján; 

- 14 naponta az önkormányzaton bejelentett hibacímek dokumentált átvétele, a javítási 

munkálatok elvégzése 



 

- az ajánlatkérő által balesetveszélyesnek ítélt esetekben a bejelentéstől számított 48 órán 

belüli hiba elhárítás 

- az önkormányzattal közös közvilágítás üzemkészségének évi kétszeri ellenőrzése; 

- javítási statisztika készítése, átadása, 

 

 

1.1. Fogalom meghatározások 

 

1.1.1. Közvilágítási berendezés 

 

A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az alábbi elemek: 

 

Aktív elemek: fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, 

sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem, búra, tömítés) együtt, 

bekötő vezetékek, kötőelemek. 

 

1.1.2. Létesítés, karbantartás 

 

- közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglévő közvilágítási berendezés 

felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: létesítés) 

 

- Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos 

üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése 

érdekében végzett tevékenység (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga 

(kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi 

eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja 

magában. (2000. évi CX. törvény a számvitelről)) 

 

 

2. Teljesítés helye 

 

2.1. A szolgáltatás teljesítésének helye 

 

A Felhasználó közigazgatási területén lévő, a mellékletben szereplő közvilágítási 

berendezések aktív elemei (fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal – gyújtó, előtét, 

foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, 

tömítés – együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek). 

 

2.2. A szolgáltatás teljesítési határa 

 

A teljesítés határa a 1.1.1. pontban szereplő aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen 

belül: 

- közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének 

összekötési pontja, az áramkötés nélkül; 

- önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési 

pontja, az áramkötés nélkül; 

- önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túl-áramvédelmi készülék elmenő 

kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül. 

- átfeszítés / falba épített kábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték 

összekötési pontja az áramkötés nélkül. 



 

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Káresemények kezelése, helyreállítás 

 

Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében Felhasználó felelőssége nem áll fenn, a 

Szolgáltató felelőssége, feladata a kár esetleges továbbhárítása (harmadik fél, kárbiztosító 

stb.) felé. 

 

A közvilágítási berendezésen, a káreset, rongálás során, elemi kár, tűzeset, nem természetes 

elhasználódásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállítás a 

Szolgáltató feladata és költsége. Szándékos vagy gondatlan rongálás esetén rendőrségi 

feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése esetén a Szolgáltató minden, a káreseménnyel 

összefüggő adatot felkutat és rögzít.  

 

A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a Szolgáltató feladata a vonatkozó 

szabályozás előírásai szerint. 

 

3.2. Aktív elemek működtetése 

 

Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű üzemeltetését és 

karbantartását jelenti a közvilágítási aktív elem tulajdonosa által előírt szakmai és képesítési 

szabályok maradéktalan betartása mellett a jelen Szerződésben meghatározott teljesítés 

helyen. Ezen belül: 

 

Hibacím kezelési feladatok 

 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt 

meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben 

biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert (WF) üzemelteti. 

 

- Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hiba-bejelentési lehetőségek:  

műszaki hibabejelentő  

telefon szám: 

fax szám: 

elektronikus úton :  

 

 A Szolgáltatóhoz beérkezett hibabejelentés, amennyiben az a passzív elemekre vonatkozik, 

Szolgáltató továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé a hibaazonosítást követő első 

munkanapon. 

 

Teljesítési határidők 

 

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét a Szolgáltató köteles 

mielőbb, de legkésőbb a saját felderítésétől, vagy Felhasználótól, illetve harmadik fél részéről 

történő hibabejelentéstől számítva: 

 

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba 

esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. 



 

- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos 

hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon belül, egyéb helyen 

fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni. 

- passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem hibaelhárítás 

befejezésétől kezdődik. 

 

 

Hibaelhárítási, karbantartási feladatok 

 

- A harmadik fél (pl. lakosság) által a közvilágítás üzemkészségével, fényforrás 

meghibásodásával (egyedi sötét cím) tett bejelentést a Szolgáltató rögzíti és a bejelentéseknek 

megfelelően, jelen Szerződésben meghatározott időn belül a Szolgáltató a hibát elhárítja. 

- A Szolgáltató köteles a közvilágítás berendezések állagának és rendeltetésszerű 

működésének biztosítása érdekében szükséges javító, hibaelhárítási és karbantartási munkákat 

elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatás feltételeit (a szabvány 

által elismert avulás figyelembevételével) folyamatosan biztosítani.  

- Szolgáltató köteles rendszeresen a meghibásodott fényforrásokat – a közvilágítási hálózat 

egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is – felderíteni és kicserélni. 

 

Csoportos (sorcserés) javítás 

 

- Rendszeres időközönként,- amennyiben az előző végrehajtott sorcsere óta eltelt időszakban 

a lámpák működési ideje eléri az adott fényforrásokra vonatkozó gazdaságos élettartamot, 

vagy a túlélő fényforrások aránya < 86%. Fényforrás cseréhez csak új, a lámpatesthez 

teljesítményben és típusban is megfelelő új fényforrásokat szabad használni. A lámpatest 

átalakítása más típusra tilos. 

 

3.3. Műszaki és minőségi követelmények 

 

A Szolgáltató a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú 

anyagokat használhat fel.  

 

3.4. A munkavégzést befolyásoló körülmények 

 

A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés feltételeit 

biztosítani kell.  

A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a 

lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Szolgáltatónak a karbantartási, valamint az 

üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető 

legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és 

költségtakarékos módon, lehetőleg a közvilágítás üzemeltetésével azonos időszakban 

történjen. 

 

3.5. Környezetvédelem 

 

- A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező tevékenysége során 

keletkező, a 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet és a 10/2002. (III. 26.) KÖM rendelet hatálya 

alá tartozó veszélyes hulladéknak, a jelen Szerződésben vállalt kötelezettség, továbbá a 

hivatkozott rendelet alapján Szolgáltató a tulajdonosa és a termelője. 



 

- A Szolgáltató saját hatáskörben köteles gondoskodni hulladékának telephelyén történő 

gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról, megfelelve a hatályos 

környezetvédelmi jogszabályoknak. 

 

3.6. A Szolgáltató egyéb kötelezettségei 

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az Elosztói Engedélyessel és a közvilágításra 

kötelezettel üzemviteli megállapodást köt az együttműködés szabályozása céljából, melyeket 

magára nézve kötelezően betartja. 

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá, hogy az Abony Város közigazgatási területén 

található közvilágytási aktív elemek használatára vonatkozóan bérleti/használati szerződést 

köt azok vagyonkezelőjével az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő 

Kft.-vel, mely aláírt szerződésből egy példányt átad Abony Város Önkormányzat részére. 

 

 

4. Szolgáltatói, vállalási díjak, fizetési feltételek 

 

4.1. Ajánlati ár feltétel nélküli, nettó fix díj Ft + Áfa/ 2260 db lámpatest / hónap egységben 

megadva, azaz …………………………Ft. 

 

Amennyiben a szerződéssel érintett lámpatestek száma a szerződés időtartama alatt ± 2%-ot 

meghaladó mértékben változik, akkor a szerződésben foglalt megbízási díjat a felek a változás 

arányában módosítják.  

 

4.3. Számlázás, fizetési mód 

 

- A Vállalkozó havonta egy számlát állít ki. A számla tartalma a 4.2. pontban foglalt 

szolgáltatási díj. 

- A Vállalkozó a számla kiállítására a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjától 

jogosult. A számla kiegyenlítésének határideje a Vállalkozó számlájának kézhezvételétől 

számított 30 nap. 

- A fizetés módja: átutalás, a számlában szereplő számlaszámra. 

 

4.4. Késedelmes fizetés 

 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Felhasználó 

késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat mértéke a Ptk. 301. § (1) bekezdésben 

meghatározott késedelmi kamat. 

 

 

5. A Szerződés időbeli hatálya 

 

A Szerződő Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, 2013. december 31. 24:00 óráig 

kötik.  

 

 



 

 

6. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

6.1. Szerződés felmondása 

 

- Jelen szerződés a határozott idő tartama alatt azonnali hatállyal egyoldalúan kizárólag súlyos 

szerződésszegés esetén mondható fel írásban bármelyik fél részéről. A vétlen Fél a másik Fél 

súlyos szerződésszegése esetén jogosult kártérítésre. 

- Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha valamelyik Fél a jelen Szerződésben foglalt 

kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget, és a hibát vagy mulasztást a másik fél 

írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül igazoltan nem orvosolja. 

- A jelen szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

7.1. Késedelmi kötbér 

 

Az Ajánlatkérő a vonatkozó határidők teljesítésének késedelme esetén, a késedelem minden 

naptári napja után a szerződött nettó havi díj egy tizenötöd részének a vállalását írja elő. Az 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot meghaladó 

késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére 

vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés 

rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő 

súlyos szerződésszegésnek tekinti.  

 

7.2. Meghiúsulási kötbér 

 

A meghiúsulási kötbér mértéke: 400.000.-Ft. 

A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az 

ajánlatkérő 11993609-06147486-10000104 fizetési számlájára történő megfizetése. 

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  

- az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja;  

- az Ajánlattevő a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  

- a szerződés teljesítése a Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;  

- az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 napot meghaladó 

késedelembe esik;  

- Ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 

 

Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(így különösen a Ptk. 246.§., 305. §.) alapján írta elő. 

 

7.3. Részleges érvénytelenség 

 

A jelen Szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt 

bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerződés többi 

rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül 

mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a jelen 

Szerződés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartamában és 



 

hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása 

érdekében. 

 

7.4. Értesítés 
 

A jelen Szerződéssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, 

kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet 

megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, térti-vevényes ajánlott 

levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban 

írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: 

személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, térti-

vevényes ajánlott levél esetén a térti-vevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő 

kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.  

 

Felhasználó részére: Abony Város Önkormányzata 

cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

címzett: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

telefonszám: (53) 562-120 

fax szám: (53) 360-010 

 

Vállakozó részére: 

cím: 

címzett: 

telefonszám: 

fax szám: 

 

7.5. Vonatkozó előírások 

 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

- a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény 

- a munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról rendelkező, többször 

módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek a 

végrehajtásáról rendel-kező 273/2007. (X.19.) Kormány rendelet 

- az erősáramú üzemi szabályzatról szóló MSZ 1585:2009 sz. szabvány 

- a közvilágításról szóló MSZ-EN 13201 2-4 sz. szabvány 

- az MK-4 jelű Üzemeltetési szabályzat 

- a jelű Feszültség alatti munkavégzésre (FAM) vonatkozó szabályzat 

- az U 1/1. jelű Munkavédelmi szabályzat 

- az U 3/1. jelű Környezetvédelmi szabályzat 

- a közvilágítási aktív elemek bérletére vonatkozó Bérleti szerződés 

- KFMU szabáyzat 

 

7.6. Vis maior 

 

Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely(ek) a Vállalkozó 

működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak) és nem 

meggátolható(ak), mint például: természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, 



 

tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet stb. 

Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megbízóval együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás 

fenntartásáért, mielőbbi helyreállításáért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják 

felül a Felek jelen Szerződés fenntarthatóságát. 

 

7.7. Jogviták rendezése  

 

A Felek az esetleges nézeteltéréseket mindenekelőtt tárgyalásos úton kívánják rendezni, 

ennek meghiúsulása esetén minden, a szerződés teljesítéséből és értelmezéséből fakadó 

jogvitára feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kikötik – a pertárgy értékétől függően – a 

Ceglédi Városi Bíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék jelen alávetési 

nyilatkozatukon alapuló kizárólagos illetékességét, amelynek ítéletét önként végrehajtják. 

 

7.8. Titoktartás 

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződést, valamint a Vállalkozó az Eljárásban tett 

nyertes Ajánlatát Felhasználó a honlapján közzéteszi, azok azon részeinek kivételével, 

amelyeket a Kereskedő az Eljárás során üzleti titoknak minősített, feltéve, hogy azok nem 

ellentétesek a vonatkozó jogszabályoknak.  

 

 

Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

Törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként 

kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják. 

Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt 

károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként 

történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően 

határozatlan ideig terheli. 

 

 

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a a Ptk., a VET és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A Vállalkozó általános szerződési feltételei kizárólag annyiban hatályosak, amennyiben nem 

ellentétesek jelen szerződéses feltételekkel. A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen 

Szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták. 

 

 

Abony, ………………. 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

           Felhasználó        Vállalkozó 

Romhányiné Dr. Balogh Edit      

          Polgármester 


