
9. sz. melléklet 
 
 

A Szolgáltató használatába kerülő létesítmények, eszközök  
működtetésének és használatának feltételei 

 
 
1. Széchenyi téri autóbusz-állomás 

 
1.1. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Szerződés teljesítéséhez a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 3.§-ában foglaltak 
figyelembevételével Szolgáltató üzemeltetésébe és használatába kerülő építmények 
(továbbiakban: építmények) 
1.1.1. Kecskemét Széchenyi téri autóbusz-állomás hrsz.:3355/4 az alábbi 

részletezés mellett: 
Autóbuszmegálló járdasziget és fedett utasváró építmény, – az építményen 
belül kialakított árusító pavilonok kivételével – valamennyi 
felépítményével és berendezésével. 

1.1.2. Kecskemét Széchenyi tér hrsz:3447/1 közterületi járda az alábbi részletezés 
mellett: 
a) a Széchenyi téri autóbusz-állomás hrsz.:3355/4 ÉNY-i oldalánál lévő 

közútszakasznak az autóbusz-állomással ellentétes oldalán húzódó 
járda az autóbusz-állomás járdaszigetével párhuzamosan 90 m hosszon, 
1,5 m szélességben, 135 m2 területtel, 

b) a Széchenyi téri autóbusz-állomás hrsz.:3355/4 DK-i oldalánál lévő 
közútszakasznak az autóbusz-állomással ellentétes oldalán húzódó 
járda az autóbusz-állomás járdaszigetével párhuzamosan 35 + 25 m 
hosszon, 1,5 m szélességben, 90 m2 területtel, 

összesen 225 m2 területű térkő és aszfaltburkolatú járda. 
 
 

1.2. Az üzemeltetés és fenntartás időtartama azonos a Szerződés időtartamával. 
 

1.3. Szolgáltató az építményeket kizárólag a Szerződés szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásának céljára, saját költségére és kockázatára használhatja, 
azok használatát másra nem ruházhatja át. 
Szolgáltatónak az építmények használata során végzett tevékenységek folytatására 
a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő jogosultsággal kell rendelkeznie, 
a használat során végzett bármely tevékenységhez előírt hatósági engedélyt a 
Szolgáltató az átadás-átvételt követően haladéktalanul köteles beszerezni. A 
beszerzett engedélyeket köteles Megrendelő részére a használatbavételt követő 90 
napon belül bemutatni. 
 

1.4. Szolgáltató az építmények használatát Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül 
sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem 
ruházhatja át.  
 
 
 
 



1.5. Az építmények hó- és síkosság mentesítési feladatainak, valamint a fenntartási és 
üzemeltetési költségeinek megfizetése Szolgáltató feladata, ezért a közüzemi 
szolgáltatókkal közvetlenül köt szerződést. A megkötött szerződéseket köteles 
Megrendelő részére a használatbavételt követő 90 napon belül bemutatni. 
 

1.6. Szolgáltató köteles az építményeket karbantartani, a jó gazda gondosságával 
kezelni, létesítményben keletkezett valamennyi kárt megtéríteni.  
Szolgáltató köteles saját költségén gondoskodni arról, hogy az építmények 
környezete mindenkor esztétikailag megfelelő állapotban legyen. 
 

1.7. Szolgáltató a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 
érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat megtartani és 
az építményeket rendeltetés szerűen használni. 
 

1.8. Az építmények fenntartásán és üzemeltetésén felüli munkálatok elvégzésének 
kezdeményezése Megrendelő kötelessége, azonban Szolgáltató köteles a 
Megrendelőt értesíteni, ha a Megrendelőt terhelő munkálatok elvégzésének 
szükségessége merül fel. 

 
1.9. Szolgáltató köteles továbbá Megrendelőt értesíteni, ha az építményeket károsodás 

veszélye fenyegeti. 
 

1.10. Az építmények vagyon- és felelősségbiztosításáról Szolgáltató köteles 
gondoskodni.  

 
1.11. Szolgáltató az építményeken átalakítási, építési munkálatokat csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az építési munkákhoz szükséges 
valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzése, a megvalósítás, 
kivitelezés Szolgáltató feladata és költsége. A Megrendelő által jóvá nem hagyott 
átalakítást, építést a használati jogviszony megszűnésekor Szolgáltató köteles az 
eredeti állapotnak megfelelően saját költségén visszaállítani, ellenkező esetben 
Megrendelő jogosult a Szolgáltató költségére az eredeti állapotot helyreállítani.  
Szolgáltató felel minden olyan kárért, amelyet az építmények rendeltetésellenes 
használatával a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okoz, ideértve a 
hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is. 
 

1.12. Megrendelő bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult az építményekre a 
Szolgáltatóval megkötött szerződés rendelkezéseinek betartását és a 
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni.  
 

1.13. Szolgáltató a Szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles az 
építményeket - a rendszeres karbantartás melletti természetes avultságot 
figyelembe véve - kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Megrendelőnek visszaadni. A Szolgáltató a közszolgáltatási 
jogviszony megszűnésekor sem csereterület és építmény biztosítására, sem 
kártalanításra nem tarthat igényt.  
 
 
 
 



1.14. Egyebekben az építmények működtetésének, használatának feltételeire a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény használatra vonatkozó rendelkezései, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
 
2. Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbuszok 

 
1.1. A működtetés, pénzbeli térítés nélküli használat időtartama azonos a Szerződés 

időtartamával. 
 

1.2. A Szolgáltatónak a Megrendelő hozzájárulása alapján, a közszolgáltatás ellátásának 
megkezdéséig gondoskodnia kell az autóbuszok üzembentartójának személyében 
történt változás bejegyezésére irányuló kérelem illetékes közlekedési igazgatási 
hatósághoz történő benyújtásáról, a hatósági eljárás költségeinek viseléséről, 
továbbá az autóbuszokra kötelező felelősségbiztosítási és CASCO szerződés 
megkötéséről, melynek önrésze 10 %, de minimum 200.000 Ft összegnél 
kedvezőtlenebb nem lehet. A Szerződés időtartama alatt a kötelező 
felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás költségei Szolgáltatót terhelik. 
 

1.3. Szolgáltató az autóbuszokat kizárólag a Szerződés szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásának céljára, a közszolgáltatás vonalhálózatán, saját 
költségére és kockázatára használhatja, azok üzemeltetését, használatát másra nem 
ruházhatja át. 
 

1.4. Szolgáltató az autóbuszok üzemeltetése során jogosult azokkal utasokat szállítani, 
az utasoktól a Szerződésben rögzített, érvényben lévő díjszabásban foglaltak 
alapján ellenszolgáltatást kérni. Az utasok szállítására a Szerződésben, valamint a 
Megrendelő és Szolgáltató üzletszabályzataiban rögzített szabályok 
alkalmazandók. 
 

1.5. Az autóbuszokat kizárólag a Szolgáltató alkalmazásában álló azon munkavállalók 
vezethetik, akik vonatkozásában a Szolgáltató a megfelelő igazolások 
benyújtásával bizonyítja, hogy az autóbuszok vezetéséhez szükséges hatósági 
engedélyekkel rendelkeznek, az autóbuszok vezetésében és a típusra jellemző 
vezetési, üzemeltetési és karbantartási folyamatokra nézve, az EvoBus Hungária 
Kft. szakemberei által megtartott típus oktatásban részesültek, valamint ezekről az 
ismeretekről igazolható módon be is számoltatták őket. 
Az autóbuszok vezetése során a KRESZ, és egyéb közlekedéssel kapcsolatos 
jogszabályokban foglaltak megtartásáról Szolgáltató köteles gondoskodni, és az 
ezzel járó felelősséget vállalni. 
Megrendelő semmilyen módon nem felelős a Szolgáltató munkatársainak és az 
autóbuszon utazó utasok testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt 
bekövetkezett sérülésekért, anyagi károsodásért. 
 
 

1.6. A Szolgáltatónak az autóbuszok tárolásáról és őrzéséről elsősorban az ellátásért 
felelős tulajdonát képező műszaki telephelyen kell gondoskodnia, de ettől 



forgalomszervezési okból a közszolgáltatással kapcsolatos költségek csökkentése 
érdekében eltérhet, egyidejűleg azonban a Megrendelővel egyeztetett és 
jóváhagyott, szakszerviz által meghatározott és kivitelezett módon kell 
gondoskodnia az autóbusz külső behatolóval szembeni védelméről. 
Az őrzési kötelezettség vonatkozásában a Szolgáltató a kártérítés általános 
szabályai szerint felel mindazon kárért, melyek az őrzésében lévő autóbuszokban 
keletkeznek. 
Mentesül Szolgáltató a felelősség alól, ha a kárt elháríthatatlan külső ok, földrengés, 
árvíz, villámcsapás, rendkívüli erejű vihar, felhőszakadás, tűzvész, állat által 
okozott káresemény, terrorcselekmény általi károkozás idézte elő. 
 

1.7. Az autóbuszok üzemben tartásával és pénzbeli térítés nélküli használatával 
kapcsolatos javítási és karbantartási költségek Szolgáltatót terhelik, azzal, hogy az 
átadás-átvételi eljáráskor fel nem tárt, rejtett hibákból vagy az alkatrészellátás Felek 
érdekkörén kívül eső igazolt késedelméből, vagy lehetetlenüléséből származó hibás 
teljesítésért Feleket felelősség nem terheli. 
Szolgáltatónak az autóbuszokat, és tartozékaikat az azokra vonatkozó használati-
kezelési útmutatóban meghatározottak szerinti kellő gondossággal kell használnia, 
kezelnie és megóvnia.  Az autóbuszok üzemeltetése során kizárólag az autóbuszok 
karbantartási útmutatóiban foglaltak szerinti üzem-, kenő- és adalékanyagokat 
használhatja. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért a 
Szolgáltató teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
A gyári előírások szerinti kötelező átvizsgálások esedékességét a Szolgáltatónak 
figyelemmel kell kísérnie, és az átvizsgálásokat a Megrendelővel egyeztetett és 
jóváhagyott szakszervizben a használati-kezelési útmutató szerinti időszakonként, 
vagy futásteljesítményt követően, saját költségére és terhére elkell végeztetnie. A 
Szolgáltató az átvizsgálások elmaradásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
károkért – ideértve az autóbuszok szavatosságához kapcsolódó joghatások 
korlátozását, vagy elvesztését is – teljes körű felelősséggel tartozik. 
 

1.8. A Szolgáltató az autóbuszokon átalakítást kizárólag a Megrendelővel előzetesen 
egyeztetett és jóváhagyott, szakszerviz által meghatározott és kivitelezett módon 
végezhet. 
 

1.9. A Szolgáltató köteles haladéktalanul rendőrségi bejelentést (feljelentést) tenni, 
amennyiben bármelyik autóbuszban ismeretlen károkozó által okozott kár 
keletkezik (különösen: az autóbusz feltörése, parkoló autóbuszban keletkezett kár, 
rongálás, tartozék ellopása, stb.). 
 

1.10. A Szolgáltató köteles bármilyen káresemény, közlekedési baleset, előre nem 
tervezett szerviz- és karbantartási igény felmerülése esetén haladéktalanul 
tájékoztatni a Megrendelőt. 
 

1.11. Megrendelő az autóbuszok őrzését, a Szolgáltatónak az autóbuszokkal folytatott 
tevékenységét előzetes bejelentés nélkül jogosult ellenőrizni, mely ellenőrzést a 
Szolgáltató tűrni köteles. 
 

1.12. Szolgáltató 3 munkanapos előzetes bejelentést követően biztosítani köteles a 
Megrendelőnek a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 számú „Kecskemét város 
közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése 



soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című pályázata 
teljesítése érdekében az autóbuszokra vonatkozóan szükséges tevékenységek (pl. 
nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzések, pályázati irányító hatóság 
ellenőrzései) elvégzését, vagy elvégeztetését. 
 

1.13. Szolgáltató köteles a működtetés, használat időtartamának lejártakor, vagy a 
működtetés, pénzbeli térítés nélküli használat megszűnése esetén azautóbuszokat 
tisztán, a gyárilag meghatározott maximum szintig feltöltött üzem-, kenő- és 
adalékanyag tartályokkal, az átvételkor rögzített típusú, méretű és profil mélységű 
gumiabroncsokkal, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelő 
részére, a Megrendelő által a jogviszony megszűnésekor megjelölt telephelyen 
átadni. 
 

1.14. A pénzbeli térítés nélküli használatba átadott eszközök vonatkozásában az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 69. §-a alapján számított 
költségekre jutó általános forgalmi adót a Szolgáltató a Megrendelő által 
kibocsátott számla ellenében banki utalással, 30 napos fizetési határidővel fizeti 
meg. Az általános forgalmi adó alapját az eszközök átadásától a szerződés 
hatályának megszűnéséig az autóbuszok tulajdonosánál jelentkező költségek 
képezik. 
 

1.15. Egyebekben az autóbuszok pénzbeli térítés nélküli használatának feltételeire a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
 
3. Megrendelő által biztosított elektronikus utastájékoztatási és forgalomirányítási 

rendszer 
 
1.1. A működtetés, használat időtartama azonos a Szerződés időtartamával. 

 
1.2. Szolgáltató az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez 

tartozóeszközöket köteles kizárólag a Szerződés szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásának céljára használni.  

 
1.3. Szolgáltatónak az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer használata során 

végzett tevékenységek folytatására a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelő jogosultsággal, szakértelemmel és jártassággal kell rendelkeznie, a 
használat során végzett bármely tevékenységhez előírt hatósági engedélyt a 
Szolgáltató az átadás-átvételt követően haladéktalanul köteles beszerezni. A 
beszerzett engedélyeket köteles Megrendelő részére a használatbavételt követő 90 
napon belül bemutatni. 
 

1.4. Szolgáltató az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer használatát 
Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében 
– még ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja át.  
 



1.5. Az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó fedélzeti eszközök, 
hálózati kommunikációhoz szükséges technológia biztosítása és rezsi költségeinek 
megfizetése a Szolgáltató feladata, ezért a közüzemi szolgáltatókkal közvetlenül 
köt szerződést. A megkötött szerződéseket köteles Megrendelő részére a 
használatbavételt követő 90 napon belül bemutatni. 
 

1.6. Szolgáltató köteles az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó 
eszközöket rendeltetésüknek megfelelően és teljes funkcionalitásuk, valamint a 
jótállási és szavatossági feltételek betartása mellett üzemeltetni, karbantartani, a jó 
gazda gondosságával kezelni, a keletkezett valamennyi kárt megtéríteni, vagy 
megtéríttetni.  
 

1.7. Az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer használatához Megrendelő által 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátott eszközök javítása Szolgáltató, a használattal 
együtt járó egyéb kötelezettségek (avulás miatti pótlás, csere) a Megrendelő 
feladata. 
 

1.8. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a Megrendelőt terhelő 
munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. 
 

1.9. Szolgáltató köteles továbbá a Megrendelőt értesíteni, ha az utastájékoztatási és 
forgalomirányítási rendszerhez tartozó eszközöket károsodás veszélye fenyegeti. 
 

1.10. Szolgáltató a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 
érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat megtartani és 
az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó eszközöket 
rendeltetésszerűen használni. 
 

1.11. Szolgáltató köteles gondoskodni az utastájékoztatási és forgalomirányítási 
rendszerhez tartozó eszközöknek vagyon- és felelősségbiztosításáról. Az 
utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer üzemeltetéséhez Szolgáltató által 
biztosított egyéb eszközök és ingóságok vagyon- és felelősségbiztosítását 
Szolgáltató saját érdekkörében köti meg.  
 

1.12. Szolgáltatóaz utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó átalakítási 
munkálatokat csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A 
munkákhoz szükséges valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzése, 
a megvalósítás, kivitelezés a Szolgáltató feladata és költsége. A Megrendelő által 
jóvá nem hagyott átalakítást a Szerződés megszűnésekor Szolgáltató köteles az 
eredeti állapotnak megfelelően saját költségén visszaállítani, ellenkező esetben 
Megrendelő jogosult a Szolgáltató költségére az eredeti állapotot helyreállítani, 
vagy helyre állíttatni.  
Szolgáltató felel minden olyan kárért, amelyet az utastájékoztatási és 
forgalomirányítási rendszer rendeltetésellenes használatával a Megrendelőnek, 
vagy harmadik személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be 
nem tartásával okozott károkat is. 
 

1.13. Megrendelő bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult az utastájékoztatási és 
forgalomirányítási rendszerhez tartozó eszközökre a Szolgáltatóval megkötött 
szerződés rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.  



 
1.14. Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles az 

utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó eszközöket – a 
rendszeres karbantartás melletti természetes avultságot figyelembe véve – tisztán, 
rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek visszaadni.  

 
1.15. Szolgáltató 3 munkanapos előzetes bejelentést követően biztosítani köteles a 

Megrendelőnek a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 számú „Kecskemét város 
közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése 
soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” és az „IKOP-3.2.0-
15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 
autóbuszok beszerzése II. szakasz” című pályázatai teljesítése érdekében a 
dinamikus forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerre vonatkozóan 
szükséges tevékenységek (pl. nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzések, 
pályázati irányító hatóság ellenőrzései) elvégzését, vagy elvégeztetését. 
 

1.16. Egyebekben az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerhez tartozó 
eszközök működtetésének, használatának feltételeire a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában a kecskeméti 

8683/360 hrsz-ú ingatlanon a " Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadló 
autóbuszok beszerzésével – KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022" projekt, valamint 
annak folytatásaként a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 
autóbuszok beszerzése II. szakasz” című és IKOP-3.2.0-15-2016-00007 kódszámú 
projekt részeként megvalósult műszaki telephely 
 
1.1. Megrendelő beruházásában a kecskeméti 8683/360 hrsz-ú ingatlanon "a Kecskemét 

város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 
megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadló autóbuszok beszerzésével – 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022" projekt, valamint annak folytatásaként a 
„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós 
zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. 
szakasz” című és IKOP-3.2.0-15-2016-00007 kódszámú projekt részeként 
megvalósult műszaki (továbbiakban: telephely), továbbá annak használatához 
Megrendelő által a projekt keretében beszerzett és Szolgáltató pénzbeli térítés 
nélküli használatba adott eszközök működtetésének, használatának időtartama a 
telephely külön átadás-átvételi eljárás keretében történő átadásától a Szerződés 
időtartama.  
Megrendelő és Szolgáltató kötelezettséget vállal egymás irányába, hogy a telephely 
és az eszközök átadás-átvételét a jelen Szerződés megkötését követő 15 napon belül 
lebonyolítják. 
 



1.2. Szolgáltató a telephelyhez tartozó építményeket és az eszközöket kizárólag a 
Szerződés szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásának céljára, saját 
költségére és kockázatára használhatja.  
Szolgáltatónak a telephelyhez tartozó építmények pénzbeli térítés nélküli 
használata során végzett tevékenységek folytatására a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő jogosultsággal kell rendelkeznie, a használat során 
végzett bármely tevékenységhez előírt hatósági engedélyt a Szolgáltató az átadás-
átvételt követően haladéktalanul köteles beszerezni. A beszerzett engedélyeket 
köteles Megrendelő részére az átadás-átvételt, illetve az engedély megszerzését 
követő 90 napon belül bemutatni. A Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a 
műszaki telephelyre vonatkozó használatbavételi engedélyben foglalt feltételeket a 
Szolgáltatónak kell teljesítenie. 
 

1.3. Szolgáltató a telephelyhez tartozó építmények és eszközök használatát Megrendelő 
előzetes hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még 
ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja át.  

 
1.4. A telephelyhez tartozó építmények rezsiköltségének megfizetése Szolgáltató 

feladata, ezért a közüzemi szolgáltatókkal közvetlenül köt szerződést. A megkötött 
szerződéseket köteles Megrendelő részére az átadás-átvételt követő 90 napon belül 
bemutatni. 
 

1.5. Szolgáltató köteles a telephelyhez tartozó építményeket és eszközöket a jótállási és 
szavatossági feltételekben foglaltaknak megfelelően karbantartani, a jó gazda 
gondosságával kezelni, létesítményben keletkezett valamennyi kárt megtéríteni.  
A telephelyhez tartozó építmények állagmegóvásához szükséges munkálatok 
elvégzése a Szolgáltató feladata és költsége.   
Szolgáltató köteles saját költségén gondoskodni arról, hogy a telephelyhez tartozó 
építmények környezete mindenkor esztétikailag megfelelő állapotban legyen. Az 
üzemanyagtartály első feltöltése előtt a Szolgáltató köteles a tartályt arra 
feljogosított gazdasági társasággal kitisztíttatni, valamint a tisztítás során keletkező 
veszélyes hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 

1.6. A telephely pénzbeli térítés nélküli használatához Megrendelő által Szolgáltató 
rendelkezésére bocsátott eszközök javítása Szolgáltató, a használattal együtt járó 
egyéb kötelezettségek (avulás miatti pótlás, csere) Megrendelő feladata. 
 

1.7. Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a Megrendelőt terhelő munkálatok 
elvégzésének szükségessége merül fel. 
 

1.8. Szolgáltató köteles továbbá a Megrendelőt értesíteni, ha a telephelyhez tartozó 
építményeket és eszközöket károsodás veszélye fenyegeti. 
 
 
 

1.9. Szolgáltató a pénzbeli térítés nélküli használat teljes időtartama alatt köteles a 
mindenkori tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi 
előírásokat megtartani és a telephelyhez tartozó építményeket rendeltetésszerűen 
használni. 
 



1.10. Szolgáltató köteles gondoskodni a telephely építményeinek, továbbá az ahhoz 
tartozó eszközöknek vagyon- és felelősségbiztosításáról. A telephely 
üzemeltetéséhez a Szolgáltató által biztosított egyéb eszközök és ingóságok 
vagyon- és felelősségbiztosítását Szolgáltató saját érdekkörében köti meg.  
 

1.11. Szolgáltató a telephelyhez tartozó építményeken átalakítási, építési munkálatokat 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az építési 
munkákhoz szükséges valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzése, 
a megvalósítás, kivitelezés Szolgáltató feladata és költsége. A Megrendelő által 
jóvá nem hagyott átalakítást, építést a jogviszony megszűnésekor Szolgáltató 
köteles az eredeti állapotnak megfelelően saját költségén visszaállítani, ellenkező 
esetben a Megrendelő jogosult a Szolgáltató költségére az eredeti állapotot 
helyreállítani.  
Szolgáltató felel minden olyan kárért, amelyet az építmények rendeltetésellenes 
használatával a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okoz, ideértve a 
hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is. 
 

1.12. Megrendelő bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a telephelyhez tartozó 
építményekre és eszközökre a Szolgáltatóval megkötött szerződés 
rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.  
 

1.13. Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles a telephelyhez 
tartozó építményeket és eszközöket – a rendszeres karbantartás melletti természetes 
avultságot figyelembe véve – kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a Megrendelőnek visszaadni. Szolgáltató a szerződés 
megszűnésekor sem cserehelyiség biztosítására, sem kártalanításra nem tarthat 
igényt.  
 

1.14. Szolgáltató 3 munkanapos előzetes bejelentést követően biztosítani köteles a 
Megrendelőnek a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 számú „Kecskemét város 
közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése 
soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” és az „IKOP-3.2.0-
15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 
autóbuszok beszerzése II. szakasz” című pályázatai teljesítése érdekében a 
tevékenységek (pl. nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzések, pályázati 
irányító hatóság ellenőrzései) elvégzését, vagy elvégeztetését. 

 
1.15. A pénzbeli térítés nélküli használatba átadott eszközök vonatkozásában az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 69. §-a alapján számított 
költségekre jutó általános forgalmi adót a Szolgáltató a Megrendelő által 
kibocsátott számla ellenében banki utalással, 30 napos fizetési határidővel fizeti 
meg. Az általános forgalmi adó alapját az eszközök átadásától a szerződés 
hatályának megszűnéséig az önkormányzatnál jelentkező költségek képezik. 
 
 

1.16. Egyebekben a telephelyhez tartozó építmények és az ahhoz tartozó eszközök 
működtetésének, pénzbeli térítés nélküli használatának feltételeire a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és Kecskemét Megyei Jogú Város 



Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
 
 
 
 

 


