
MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészrıl 
Enying Város Önkormányzata (székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26.; KSH szám: 15362838-
8411-321-07; adószám: 15362838-2-07; képviseli: Tóth Dezsı polgármester), - a továbbiakban: 
Önkormányzat,  
 
másrészrıl a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (székhelye: 1024 Budapest, Lövıház u. 39.; 
statisztikai számjele: 15329358-8411-312-01; adószáma: 15329358-2-41; képviseli: 
Kerékgyártó Attila fıigazgató) a továbbiakban: KKK,  
 
harmadrészt a  
Magyar Közút Nonprofit Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1024 
Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; adószáma: 14605749-2-44, képviseli: Zsupponits Jenı 
vezérigazgató) a továbbiakban: Magyar Közút Zrt. 
 
(a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek)  
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek a megállapodás elızményeként rögzítik, hogy 2008. évben „Az országos közutak 
átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 
járm ővek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” 
címő pályázat kiírására került sor, melynek eredményeként a pályázatban leírtaknak 
megfelelıen a KKK az Útpénztár elıirányzatból hozzájárul Fejér megyében a: 

1. 64.  sz. fıút 33+438 km szelvényben autóbuszmegálló kiépítése öbölben, 
2. 64.  sz. fıút 33+527 km szelvényben autóbuszmegálló kiépítése öbölben, 

projektek társfinanszírozásához. Jelen megállapodás tárgya a fenti projektek 
finanszírozási kérdéseinek rendezése Szerzıdı Felek között. 

 
2. A hatályos közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései értelmében 

az építtetıi jogok gyakorlására jelen projekt esetében a Magyar Közút Zrt. jogosult.  
 

3. A Szerzıdı Felek megállapítják, hogy beruházás tervezett bruttó összköltsége 
13.017.683,- Ft (azaz tizenhárommillió tizenhétezer nyolcszázhatvanhárom forint), 
mely összeg 15,00 %-át, azaz 1.952.679,- Ft-ot az Önkormányzat saját 
költségvetésébıl, illetve 85,00 %-át, azaz 11.065.184,- Ft-ot a KKK a KHEM 
Útpénztár terhére biztosít. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a fent megjelölt önrész 
összege a rendelkezésére áll. 

 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 1.952.679,- Ft önkormányzati hozzájárulás teljes 

összegét legkésıbb a jelen megállapodás aláírását követı 8 napon belül átutalja a 
Magyar Államkincstárnál vezetett „KHEM Útpénztár Elıirányzat Felhasználási 
Keretszámlára” (10032000-00290737-51000008 számú számlaszámra), melyrıl az 
igazolást legkésıbb a befizetési határidıt követı 8 napon belül megküldi a KKK 



részére. /kapcsolattartó személy: Tima Ferenc forgalomtechnikai mérnök, KKK, 1024 
Budapest, Lövıház utca 39.; fax: 06-1/336-1738/. 

 
 
5. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy az építési beruházás lebonyolítása során ajánlatkérıként 

a Magyar Közút Zrt. járt el és kötött vállalkozási szerzıdést a kivitelezés 
vonatkozásában. Felek elıtt ismert tény, hogy a beruházás megvalósítása folyamatban 
van. 
 

6. A közbeszerzés dokumentációjában és ennek megfelelıen az eljárás nyertesével kötött 
vállalkozási szerzıdésben Magyar Közút Zrt rögzítette, hogy a nyertes ajánlattevı a 
teljesítést követıen a teljes vállalkozói díjat tartalmazó számlákat a Magyar 
Államkincstárnál vezetett „KHEM Útpénztár Elıirányzat” 10032000-00290737-
51000008 számú számlaszámra köteles kiállítani és a KKK részére megküldeni. A 
KKK a hozzá benyújtott és a Magyar Közút Zrt. által igazolt vállalkozói számlák 
ellenértékét a „KHEM Útpénztár Elıirányzat” terhére a kézhezvételtıl számított 30 
napon belül átutalással egyenlíti ki. A projekt megvalósításáért a Magyar Közút Zrt.-t 
lebonyolítói díj illeti meg, amit az adott évi Lebonyolítói Megbízási Szerzıdés 
keretében jogosult elszámolni, érvényesíteni. A vállalkozói számlák kibocsátásának 
feltétele, hogy a Magyar Közút Zrt a szerzıdésszerő teljesítést leigazolja. 
 

7. Felek elıtt ismert tény, hogy az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A §-a értelmében a jelen megállapodás tárgyát képezı munka 
tekintetében a KKK csak abban az esetben egyenlítheti ki a vállalkozó havi nettó 
200.000,- Ft-nál nagyobb összegő vállalkozási díjról kiállított számláját, ha a 
vállalkozó a kifizetés idıpontját megelızıen bemutat, átad vagy megküld egy, a 
kifizetés idıpontjához képest 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes 
adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása nincs. 
 

8. A szerzıdéskötést követıen esetlegesen felmerülı pótmunka csak az Önkormányzat 
és a KKK elızetes írásbeli hozzájárulása és a pénzügyi fedezet általuk történı 
biztosítása után rendelhetı el. A szerzıdés bármilyen jellegő módosításához 
ugyancsak szükséges az Önkormányzat és a KKK elızetes írásbeli hozzájárulása. 
 

9. A beruházás befejezésének várható idıpontja: 2010. május 11. 
Amennyiben a beruházás befejésére a fenti idıpontig nem kerül sor, a Magyar Közút 
Zrt. a KKK-t és az Önkormányzatot errıl haladéktalanul értesíti, és egyidejőleg a 
befejezés új idıpontjáról tájékoztatást ad. 
 

10. A beruházás eredményeképpen megvalósuló létesítmények a Magyar Állam 
tulajdonába kerülnek és üzemeltetésük a következık szerint oszlik meg: 

� autóbuszöböl útburkolat üzemeltetése a Magyar Közút Zrt. feladatát képezi, 
� gyalogos peron és váróépület üzemeltetése az Önkormányzat feladatát képezi 

 



11. Felek tudomásul veszik, hogy a KKK által kifizetett összeg, mint költségvetési 
pénzeszköz felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevıszéknek, illetve a 
Kormányzati Ellenırzési Hivatalnak ellenırzési jogosultsága van a vonatkozó 
hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 
 

12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény, a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény, továbbá 
a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezeléső 
elıirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal 
összefüggı feladatok ellátásáról szóló 5/2010. (II. 16.) KHEM rendelet elıírásai, 
illetve az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 

Enying Város Önkormányzata  
 
 
 

……………………………………………. 
Tóth Dezsı polgármester 

Enying, 2010.  

Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ 

 
 
……………………………………………… 

Kerékgyártó Attila fıigazgató 
Budapest, 2010.   

 
 
 

……………………………………………… 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Zsupponits Jenı vezérigazgató 

Budapest, 2010.   
 
 
Pénzügyi ellenjegyzı: Kok Éva 
Budapest, 2010.  


