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2018/96. Sz. HATÁROZAT 
a közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, valamint a székelyudvarhelyi városi 

díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási tevékenységei 
ügyvitelére vonatkozó szerződésnek az EDA Elekes Kft. számára történő odaítéléséről 

 
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendes ülésén; 
 

Figyelembe véve: 
• A Műszaki Igazgatóság polgármester által jóváhagyott 2018.03.22/14524 sz. 

indoklását és szakjelentését, 
• Tekintettel a Közvilágítási szolgáltatás Szervezési és működési szabályzata, a 

Teljesítménymutatók, a Célszerűségi tanulmány, az ügyvitel módjának, a 
Közvilágítási szolgálat Tenderfüzetének és a Közvilágítási szolgálat karbantartási és 
javítási tevékenységei, illetve az ünnepi díszítmények ellenőrzése/javítása, 
szerelése/elbontása ügyvitelének Megbízási keretszerződése jóváhagyására 
vonatkozó 2017/198 sz. Helyi Tanácshatározatra 

• A Közvilágítási Szolgálatra vonatkozó szerződés koncesszió révén történő 
odaítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás következtében az EDA Elekes Kft. által 
tett ajánlat volt kiválasztva 

• Az újból közzétett közösségi közműszolgáltatásokra vonatkozó 2006/51 sz. Törvény 
1. cikkely (2) bekezdés „f” betűje, 3. cikkely (1) bekezdése, 8. cikkely (1) bekezdése, 
22. cikkelye és 29. cikkelye előírásait 

• Gazdasági, költségvetési, pénzügyi, városi magán- és közterület- igazgatási, jogi és 
helyi közigazgatási Bizottság, vaalmint Urbanisztikai, területrendezési, regionális 
fejlesztési, épitészeti, turisztikai és környezetvédelmi Bizottság kedvező 
véleményezését 
 

Tiszteletben tartva a helyi közigazgatás döntéshozatali átláthatóságára vonatkozó 2003/52 
sz. Törvény előírásait; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215 sz. Helyi Közigazgatási 
Törvény 36.cikkely (2) bekezdés „d” betűje és (6) bekezdés „a” betű 14. pontja, illetve a 45. cikkely 
(1) bekezdése  rendelkezései alapján;  
 

ELHATÁROZZA: 
 

1.Cikkely. Jóváhagyja a közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, a székelyudvarhelyi városi 
díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási tevékenységei 
ügyvitelére vonatkozó szerződésnek az EDA Elekes Kft. számára való  odaítélését, a jelen határozat 
szerves részét képező 1. sz. mellékletnek megfelelően;  
 
2.Cikkely. Jelen határozat előírásainak végrehajtásával megbízza a:   
- Műszaki Igazgatóságot, 
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3.Cikkely. Jelen határozat a jegyző gondoskodása révén közölve lesz:  
- Hargita Megye Prefektusi Intézményével, 
- Műszaki Igazgatósággal.  
 
 

Székelyudvarhely, 2018. március 29-én. 
 

 
 

                                 Ülésvezető,                                                               Ellenjegyzi,                                                                                                              
                          ORBÁN BALÁZS                                                               Jegyző  
                     *olvashatatlan kézjegy                                                BALÁZS KINGA 

                                                              *olvashatatlan kézjegy 
                                                                                P.H. 
 
 
 
                
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

Alulírott, RUSU CRISTINA, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott 38414/2017. számú engedéllyel rendelkező 
hiteles fordító, tanúsítom az általam láttamozott fordításnak a román nyelvű szöveget tartalmazó irathoz 

viszonyított pontosságát. 
 

 

A 2018/96  sz. Helyi Tanácshatározat 1. sz. Melléklete 

 
 
 

A közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, a székelyudvarhelyi városi 
díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási 

tevékenységei ügyvitelére vonatkozó ............................. dátumon kelt ............................. számú  
ATRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS  

 
 
A közvilágítási szolgálatról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2006/230 sz. Törvény-, a 
közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó utólagosan módosított és kiegészített 2006/51 sz. Törvény-, a 
közvilágítási szolgálat keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2007/86 sz. Rendelet, illetve a a 
közvilágítási szolgálat Tenderfüzetének jóváhagyására vonatkozó 2007/87 sz. Rendelet 
rendelkezéseinek értelmében 
 
 
1. SZERZŐDŐ FELEK 
 
Jelen átruházási Szerződés létrejött egyrészről Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ajánlatkérő hatóság, székhelye Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, 
telefon/fax 0266-218383, adószáma 4367558, számlaszáma RO62 TREZ 24A7 0060 0200 109X, 
amely a Székelyudvarhelyi Államkincstárban nyitott, képviseli GÁLFI ÁRPÁD polgármester, mint 
átruházó (kedvezményezett) 
 
másrészről   
 
az EDA Elekes vállalat, székhelye Felsőboldogfalva, Fő út 210/A, Hargita megye, a kereskedelmi 
nyilvántartásba J19/246/1998 sz. alatt iktatott, adószáma ..............................., számlaszáma 
..................................................................... , amely a ...................................  Államkincstárban nyitott, tel./fax. 
0266-245257,  képviseli ELEKES SÁNDOR, mint koncessziós jogosult (üzemeltető) 
 
a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbiak szerint:  
 
2. MEGHATÁROZÁSOK  
Jelen szerződés keretében az álábbi kifejezések értelmezése a következő: 
a. szerződés  - jelen szerződés és annak valamennyi melléklete 
b. átruházó (kedvezményezett) - helyi hatóság, amely meghatározott időtartamra biztosítja a jelen 
szerződés tárgyát képező tevékenység végzéséhez való jogot és kötelezettséget 
c. koncessziós jogosult (üzemeltető) – jogi személy, amely járulékfizetés fejében átvállalja a jelen 
szerződés tárgyát képező tevékenység végzésével járó jogot és kötelezettséget 
d. vis maior – olyan a jelen szerződés megkötésének pillanatában előre nem látható, a Felek akaratán 
túllépő, rendkívüli esemény, amely nem a felek hibájából ered és amely lehetetlenné teszi a jelen 
szerződés kivitelezését, illetve befolyásolja a jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését; 
ilyen eseménynek számítanak beleértve, de nem kizárólagosan a: háborúk, forradalmak, tűzvész, 
árvíz, vagy bármilyen természeti katasztrófa,  illetve zárlat, embargó következtében bekövetkezett 
korlátozás. Nem számítható vis maior tényezőnek egy olyan, a  fentiekben említettekhez hasonló 
esemény, amely anélkül, hogy lehetetlenné tenné  a kivitelezést, rendkívül költségessé teszi valamely 
fél kötelezettségeinek teljesítését; 
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3.ÉRTELMEZÉS 
3.1. Jelen szerződés keretében, minden olyan esetben, ahol azt maga a szövegkörnyezet megengedi,  
 kivételt képezve az egyes szám formájának használatára vonatkozó ellenkező rendelkezéseket, a 
többes szám formája lesz használva, vagy fordítva.   
3.2. A „nap” vagy „napok” kifejezés, illetve a napokra való hivatkozás munkanapként értelmezendő, 
hacsak az nincs másként pontosítva.  
 
4. AZ ÜGYVITEL ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
4.1. - A koncessziós jogosult vállaja, hogy a szerződéses időszak alatt és a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeknek megfelelően biztosítja a 50232100-1 CPV kód szerinti  „közvilágítási rendszer 
karbantartásának és javításának, a Székelyudvarhelyi ünnepi városi világítást szolgáló díszítőelemek 
ellenőrzésének/javításának, felszerelésének/eltávolításának tevékenységére vonatkozó  
szolgáltatás” elvégzését,  meghatározza a szolgáltatás minőségének és műszaki feltételeinek 
hatékonysági és biztonsági feltételek mellett történő működtetését.  
4.2. – A koncessziós jogosult az alábbi tevékenységeket teljesíti:  
4.2.1. – A közúti és gyalogosforgalom világításának karbantartását 
4.2.2. – Az építészeti világításhoz használt berendezések karbantartását 
4.2.3. – Az ünnepi városi világítás biztosítása, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának állományából származó kellékek használatával 
4.2.4. – Műszaki segélynyújtás az ünnepek és/vagy Székelyudvarhely Megyei Jogú Város által 
szervezett vagy támogatott kulturális, sport, vallási események alkalmával 
 
5. A SZERZŐDÉSES ÁR 
 
5.1. – A szerződés teljesítését illető egységárak a jelen szerződés 1. sz. mellékletében bemutatott 
ajánlatban vannak meghatározva.  
A szerződés teljesítsére az átruházó által a koncessziós jogosultnak fizetendő maximális ár 
2.857.506,98 lej, amelyhez hozzá adódik az ÁFA érték 542.926,33 lej összegben.  
5.2. – A szolgáltatási kategóriákra kínált árak rögzítettek (fixek) és  a szerződés teljes időtartama alatt 
érvényesek.  
Az átruházó fenntartja magának azon jogot, hogy az 5.1 pontban rögzített összeget nem költi el 
teljességében.  
 
6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
6.1.- A közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, a székelyudvarhelyi városi díszkivilágítást 
szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási tevékenységei ügyvitelére 
vonatkozó átruházási szerződés időtartama 4 év.  
6.2. – Az ügyvitel átruházási szerződés csak egyszer hosszabbítható meg és annak időtartama nem 
haladhatja meg a kezdeti időtartam felét.  
6.3. – Jelen szerződés időtartama alatt a koncessziós jogosult számára tilos a közvilágítási rendszer 
karbantartásának és javításának, a székelyudvarhelyi városi díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek 
ellenőrzési/javítási, felszerelései/elbontási tevékenységére vonatkozó szolgáltatás tovább 
átruházása.  
 
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
7.1. – Jelen-, a közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, a székelyudvarhelyi városi 
díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási tevékenységei 
ügyvitelére vonatkozó átruházási Szerződés kötelező mellékletei:  
a. A jelen szerves részét képező Tenderfüzet és annak mellékletei 



                    A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

Alulírott, RUSU CRISTINA, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott 38414/2017. számú engedéllyel rendelkező 
hiteles fordító, tanúsítom az általam láttamozott fordításnak a román nyelvű szöveget tartalmazó irathoz 

viszonyított pontosságát. 
 

 

b. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás szervezeti és működési Szabályzata 
c. A nyertesnek nyilvánított pénzügyi-műszaki ajánlat 
8. A FIZETÉS MÓDJA 
8.1. – Havonta, az üzemeltető a következő hónap 5. napjáig havi tevékenységi jelentést állít össze.  
8.2. – Az elszámolás az elvégzett szolgáltatásokat megillető tevékenységi jelentés kíséretében 
kiállított számlák alapján történik, azok a kedvezményezett számára történő felmutatását követő 30 
munkanapon belül.  
8.3. – A szolgáltató felel az adatok helyességéért és pontosságáért. 
8.4. – A számlázás a jelen szerződésben meghatározott árak alapján történik.  
8.5. – A számla tartalmazza az azonosító elemeket, a kiszámlázott mennyiségeket, az alkalmazott 
árat/tarifát, beleértve a jogalapot is.  
 
9. BÉRLETI DÍJ 
A közvilágítási szolgálat nem jövedelemtermelő tevékenység, hanem olyan szolgálttaás, amely csak 
költségeket generál.  
Emiatt az üzemeltető nem fizet bérleti díjat.  
 
10. A FELEK JOGAI 
10.1. A koncessziós jogosult (üzemeltető) jogai 
a) saját felelősségére közvetlenül üzemelteti a jelen szerződés tárgyát képező közjavakat, 
tevékenységeket és szolgáltatásokat 
b) behajtja a teljesített szolgáltatás/ szolgáltatások tevékenység/tevékenységek ellenértékét 
c) a jelen szerződésben jóváhagyott árat/tarifát alkalmazza 
d) az ügyvitel átruházását megillető szerződés időtartama alatt biztosítja a szerződéses egyensúlyt 
e) büntetőkamat nélkül és 5 munkanapos értesítéssel felfüggesztheti vagy korlátozhatja  a 
szolgáltatásnyújtást, amennyiben az esedékes összegeket a számla kézhezvételétől számított 90 
napon belül nem fizették meg 
f) jogában áll a követelések behajtását kérni a bíróság előtt 
 
10.2. Az átruházó (kedvezményezett) jogai 
a) jogában áll saját személyzete által ellenőrizni a szolgáltatásnyújtás módját a tevékenységek 
végrehajtása során, annak érdekében, hogy megállapítsa a nyújtott szolgáltatások érvényben lévő 
műszaki és jogi rendelkezéseknek való megfelelését 
b) jogában áll az átruházó által felhatalmazott személy által a koncessziós jogosult tudomására hozott 
meghibásodások orvoslatának módját ellenőrizni 
c) a jelen szerződésbe fogaltak, valamint a törvényes rendelkezéseknek megfelelően, joga van a 
kártérítést kérni és kapni az üzemeltetők által a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéseinek 
elmulasztása vagy a minőségileg és mennyiségileg, illetve a hatályos műszaki szabványokban 
meghatározott műszaki paraméterek viszonylatában alsóbbrendű szolgáltatásbiztosítás 
következtében  elkövetett károkért 
d) joga van értesíteni az üzemeltetőt a megállapított hiányosságokról és javaslatokat tenni azok 
eltávolítását illetően, továbbá a tevékenység javításának és a szolgáltatás minőségének javítására 
vonatkozóan 
e) jogában áll alkalmazni a szankcionális okokat, amennyiben az üzemeltető nem tartja be a 
szerződés rendelkezéseit, beleértve a Szolgáltatási Szabályzat rendelkezéseit és a jelen szerződéshez 
mellékelt Tenderfüzet előírásait 
 
 
 
11. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
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11.1 A koncessziós jogosult kötelezettségei 
Az üzemeltető az alábbi kötelezettségekkel rendelkezik:  
a) megszerzi a hatáskörrel rendelkező hatóságoktol az átruházott szolgáltatás nyújtásához szükséges 
valamennyi jóváhagyást, megállapodást és engedélyt 
b) betartja az ügyvitelre vonatkozó átruházási szerződésben vállalt kötelezettségeket 
c) tiszteletben tartja az átruházott szolgáltatás szabályzatának rendelkezéseit, a szolgáltatás 
Tenderfüzetének előírásait és az átruházott szolgáltatásra vonatkozó egyéb szabályokat. 
d) betartja az átruházott szolgáltatás szabályzatának mellékletében előírt teljesítménymutatókat 
e) ellátja az átruházót a kért információkkal és biztosítja annak az átruházott szolgáltatások 
működésének és fejlesztésének ellneőrzéséhez és értékeléséhez szükséges információkhoz való 
hozzáférését, az átruházási szerződés és a hatályban lévő jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően 
f) olyan vezetési technikákat alkalmaz, amelyek az üzemeltetési költségek csökkentését 
eredményezik, beleértve a hatályos jogi normák által előírt versenyeljárások alkalmazását 
g) az átruházott közszolgáltatást a szolgáltatás Szabályzatának és Tenderfüzetének rendelkezései 
szerint végzi, minőségi és hatékonysági feltételek mellett 
h) a koncesszió tárgyát képező javakat és szolgáltatást nem ruházhatja át 
i) megtesz minden szükséges intézkedést a visszaküldütt áruk vonatkozásában, hogy az átruházási 
szerződés megszűnésekor az árucikkeket megfelelő állapotban szolgáltassa vissza 
j) az ügyvitel átruházási szerződés határidőtől vagy a vis maior-tól eltérő okokból történő 
megszűnése esetén a megbízott köteles biztosítani a tevékenység folytonosságát a szerződésben 
meghatározott feltételek mellett mindaddig, amíg azt az átruházó átveszi, de legfeljebb 90 napon át 
k) értesítést tesz a tevékenységek hatékonyságának csökkentéséhez vezető okokról és azok 
folytonosságának biztosításához szükséges intézkedésekről 
l) megteszi a szükséges intézkedéseket a munkahelyi biztonság és higiénia, valamint a munkavédelmi 
normák tekintetében 
m) a szerződés megszűnésekor átadja az általa ügyvitelezett szolgáltatásra vonatkozó műszaki-
gazdasági dokumentációt, hogy az átruházó teljesíteni tudja a szolgáltatás kivitelezését 
n) a visszatérő árucikkeket, teljes tulajdonban, díjmentesen és tehermentesen szolgáltatja vissza 
o) betartja a termékek, tevékenységek és közszolgáltatások (az állami titok védelme, különleges 
rendeltetésű anyagok, üzembiztonsági feltételek, környezetvédelem, munkavédelem, a műkincs 
használatára és védelmére vonatkozó feltételek) jellege által megkövetelt feltételeket 
p) abban az esetben, ha a megbízott értesítést ad a tevékenység vagy a közszolgálat végrehajtásának 
lehetetlenségét okozó tényező fennállását vagy lehetőségét illetően, haladéktalanul értesíti a 
hatóságot a tevékenység vagy közszolgálat folytonosságának biztosítását megillető intézkedések 
elrendelése érdekében  
r) a rendszerbe való beavatkozás érdekében munkálati megállapodást köt a SC Electrica Distributie 
S.A. Részvénytársaság Székelyudvarhelyi kirendeltségével 
s) biztosítja a munkálatok végrehajtásához szükséges jellegzetes berendezéseket. A szolgáltatás 
tárgyát nem képező létesítményekbe való beavatkozás következtében keletkezett károk megtérítése 
a koncessziós jogosultat terhelik 
t) biztosítja saját alkalmazottai szakmai képzésének finanszírozását 
u) köteles engedélyezni a kedvezményezett által bérbe vett ünnepi díszek rendszerbe való fel és 
leszerelését az ünnepi időszakok ideje alatt 
 
11.2. AZ ÁTRUHÁZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
Az átruházó az alábbi kötelezettségekkel rendelkezik:  
a) az átruházási szerződés időtartama alatt vállaja tulajdonosi minőségéből eredő valamennyi 
feleősséget és kötelezettséget 
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b) megtesz minden szükséges intézkedést az általa felhasznált termékek pótlására annak érdekében, 
hogy fenntartsa az átruházott köszsolgáltatás kivitelezhetőségét 
c) nem zavarja a megbízottat a jelen átruházási szerződésből eredő jogok gyakorlása során 
d) az átruházási szerződést egyoldalúan nem módosítja, kivéve a törvényben kifejezetten 
meghatározott esetekben 
e) a megbízottra nézve nem módosít vagy teremt olyan körülményeket, amelyek érinthetik annak 
jogait 
f) rendszeresen ellenőrzi: a nyújtott közvilágítási szolgáltatásokat és azok minőségszintjét, a 
teljesítménymutatók teljesítését vagy azok teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó 
büntetések végrehajtását 
g) átveszi az elvégzett szolgáltatásokat  
h) az elvégzett szolgáltatások ellenében megfizeti a szerződésben meghatározott árat 
i) az átruházó köteles a koncessziós jogosult által kiállított számlákat a szerződésben meghatározott 
határidőn belül megfizetni 
j) az átruházó köteles a koncessziós jogosult rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, 
amelyet ez utóbbi a szerződés teljesítéséhez szükségesnek tart 
k) vállalja, hogy szükség szerint megadja a szükségesnek tartott utasításokat  
 
12. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
12.1. Amennyiben a koncessziós jogosult kizárólagos hibájából nem teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeket, az átruházónak jogában áll a nem teljesített megrendelés értékéból levonni, mint 
kötbér a 0,01%-ak megfelelő összeget minden késedelmi napra, a kötelezettségek tényleges 
teljesítéséig.  
12.2. Amennyiben a szerződő hatóság nem teljesíti a számlák kifizetését a szerződésben 
meghatározott határidőn belül, a koncessziós jogosult törvény által előírt késedelmi kamatot 
alkalmazhat a hátralékos fizetésből.  
12.3. A szerződésben vállalt kötelezettségek a Felek egyike általi, hibán alapuló és ismétlődő 
elmulasztása feljogosítja a sértett Felet arra, hogy a szerződést felbontottnak tekintse és kártérítésre 
való jogosultságot biztosít neki.  
12.4. A megrendelő fenntartja magának azon jogot, hogy bármikor felmondhatja a szerződést a 
koncessziós jogosultnak címzett írásos értesítés alapján, ha ez utóbbi csődbe megy, feltéve, hogy a 
szerződés felmondása nem sérti vagy befolyásolja a koncessziós jogosult kereseti jogát vagy 
kártérítését. Ebben az esetben a koncessziós jogosultnak csak a szerződésnek a szerződés egyoldalú 
felmondásáig végrehajtott részre kiterjedően áll  jogában kifizetést követelni.  
 
13. AZ ÜGYVITEL ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
13.1. A jelen ügyvitel átruházási szerződés az alábbi helyzetekben szűnik meg: 
a) az átruházási szerződésben meghatározott időtartam lejártakor, ha a felek írásban meg nem 
állapodnak annak a törvényes rendelekzéseknek megfelelően történő meghosszabbítsáról 
b) ha nemzeti vagy helyi érdek annak megszűnését megköveteli, az átruházó egyoldalú felmondása 
alapján, a koncessziós jogosultat megillető előzetes és jogos kártérítés megfizetése mellett 
c) a szerződéses kötelezettségek felek általi megszegése esetén, felmondás útján, a hibás felet terhelő 
kártérítés megfizetésével 
d) a rendszer vis maior tényezők hatására történő megszűnése vagy feltárásának a  koncessziós 
jogosult általi objektív képtelensége miatt, felmondás alapján, kártérítési megfizetés nélkül 
e) a koncessziós jogosult jogi reorganizációja vagy fizetésképtelensége esetén 
f) az átruházási szerződés megszűnéshez vezető egyéb, a Felek által elfogadott és a hatályos jogi 
rendelkezésekre sérelmet nem gyakorló kikötések esetén 
g) ha a koncessziós jogosult ANRSC [A Közösségi közszolgáltatások Nemzeti Szabályozó Hatósága] és 
ANRE [Az Országos Energiaügyi Szbályozó Hatóság]  által kibocsátott működési engedélyét 
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visszavonják vagy ha az engedély meghosszabbítására az érvényességi idő lejáratát követően nem 
kerül sor.   
 
14. VIS MAIOR 
14.1. - A vis maior megállapítását valamely illetékes hatóság végzi. 
14.2. – A vis maior felmenti a szerződő Feleket a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik 
teljesítése alól,  annak teljes időtartama alatt.  
14.3. – A szerződés teljesítése a vis maior időszaka alatt felfüggesztésre kerül, anélkül, hogy a feleket 
megillető és a vis maior bekövetkeztéig kijáró jogaikra sérelemmel lenne.  
14.4. – A vis maiorra hivatkozó szerződő fél köteles haladéktalanul és teljes körűen értesíteni a másik 
felet annak keletkezéséről, továbbá a következmények korlátozása érdekében köteles meghozni 
minden lehetséges intézkedést. 
14.5. - A vis maiorra hivatkozó szerződő fél köteles értesíteni a másik felet az elháríthatatlan külső 
ok megszűnését követő 15 napon belül.  
14.6. – Amennyiben a vis maior hatása ténylegesen vagy várhatóan több mint 6 hónapra kierjedő 
időszakot vesz fel, a szerződő felek mindegyikének joga van értesíteni a másik felet a szerződés 
megszűnéséről, anélkül, hogy a felek valamelyike kártérítésre való jogosultságot követelne a másik 
fél részéről.  
 
15. A JOGVITÁK RENDEZÉSE 
15.1. – A megrendelő és koncessziós jogosult mindent megtesznek annak érdekében, hogy a a jelen 
Szerződés végrehajtásával kapcsolatos viták rendezése peren kivüli eljárás során, közvetlen 
tárgyalások útján  történjen.  
15.2. – Amennyiben ezen tárgyalások kezdeményezését követő 15 napon belül a megrendelőnek és 
koncessziós jogosultnak nem sikerül a szerződéses vitákat peren kivüli eljárás során rendezni, úgy a 
felek kérhetik, hogy azok rendezését Románia illetékes bíróságai végezzék.  
 
16. A SZERZŐDÉS NYELVE 
16.1. – A szerződéskötés nyelve román.  
 
17. KAPCSOLATTARTÁS 
17.1. – (1) A szerződés teljesítésével kapcsolatos felek közötti kapcsolattartás írásos közlemény 
alapján történik.  
(2) Az írásos dokumentumokat mind a küldés időpontjában, mind az átvétel időpontjában be kell 
iktatni. 
17.2. – A felek közötti kapcsolattartás történhet telefonon, táviraton, telefaxon vagy e-mailen 
keresztül is, feltéve, hogy a felek írásban  megerősítik a közlemények kézhezvételét.  
 
18. A SZERZŐDÉSRE ALKALMAZANDÓ JOG 
18.1.-  A szerződés a Romániában érvényes jogszabályoknak megfelelően értelmezendő.  
 

Jelen szerződés tartalmának szerves részét képező mellékleteivel együtt a felek akaratát 
képviseli.  

A jelen Szerződés 3 egymással mindenben megegyező példányban kelt, mindegyik fél 

számára egy-egy mintapéldányban, ma, a szerződés aláirásának dátumán .................................... .  

 

                          Átruházó,                                                                          Koncessziós jogosult, 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata                               EDA Elekes Kft.  
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