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Árajánlat elfogadása temetői kerítés nyomvonalához tereprendezésre 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. június 23-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2016, évben döntött arról, hogy a temetőben a kerítést  meg kell építeni, 
illetve a megrongálódott szakaszokat ki kell cserélni. A kerítést a tartalék részen is ki kell építe-
ni, ezért a pontos nyomvonalat kimérettük. A kimérést követően szembesültünk azzal, hogy 
egyes szakaszokon jelentős földmunkákat kell elvégezni. A földmunkák elvégzését a MOVENS 
Kft. vállalná, árajánlatát és szerződés-tervezetét megküldte. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület az árajánlatot elfogadja, a munkák 198.000 Ft + 53.460 Ft áfa 
(összesen 251.460 Ft) összegű ellenértékét a 2017. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. június 14.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
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22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( VI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat elfogadása temetői 
kerítés nyomvonalához tereprendezésre tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület MOVENS Kft. 198.000 Ft + 53.460 Ft áfa (összesen 251.460 Ft) összegű 
árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A munkák bruttó 251.460 Ft összegű ellenértékét a Képviselő-testület 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. A fedezet átvezetésére a költségvetés soron következő módosítása-
kor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2017. június 30., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



mely létrej ött egyrészről

Cégnévinév: Rétság Vríros onkormanyzata
Székhely/lakhely: 2651 Rétság, Rakóczi itt20.
Adószám:
mint M e g re ndelő ( a t ov áb b i akb an: Me gren de lő ), másrészről

Cégnév/név: MovENs KFT
Székhelyilakhely: 265l Rétság, Rózsavö|gy itt 42.
Adóigazgat.ísi jelzószém: l 263800 4-2.|2

mnt Vóllalkozó ( a tovóbbialrban: Vdllalkozó ) között, alulíroff napon és helyen az a|ábbi
feltételekkel:

|.l A Megrendelő megrendeli aVóllalkozd elvríllalja aza|ábbi munkrík elvégzését:

Rétsíg Temető kerités nyomvonalán tereporendezés.

2.l A Vdllalkozó a részletes ktiltségvetésben foglaltakkal össáangban köteles az 1. pontban
megielölt munkakat megvalósítani, melyek a jelen szetződés elválaszthatatlan, szerves részét
képezik.

3./ A Megrendelő 2017. 06 hó 06 ig. köteles a munkatertiletet kivitelezésre alkalmas
állapotban - a Vóllalkozó nak átadu.

4.l A munkálatok elvégzésének befeje#si haüírideje: 2017.06l5..
A munka befejezésekor a szerződő felek átadas.átvételi eljárást folytafiBk' melyről

jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

5,l Az 1. pontban megielölt munkálatok vállalkozói díja:

l98 000 + 53 460 = 25| 460 forint. aztz i kétszrízötveneryezernéryszázhatvan
forint, A mellékelt költségvetés szerínt.

A sámlrák kieryenlítésere banki áfutalással kerül sor.
Fizetési hatríridő : átadás-átv ételtől 8 munkanap.

6.l Ha a tervben (ICIltségvetésben) feltÍinteteu mYog, vagy termék a kivitelezés időpon$ában
nem szerezhető be, Vúllalkozó köteles enől Megrendetőt haladéktalanul értesíteni, utóbbi
pedig ríllaspontját az építési naplón keresztiil közölni köteles.



2

7.| A Megrendelő a munkavégzéshez sztikséges anyagok trírolrására alkalmas területet
biaosít.

8.l A Vtíllalkozd a munkríJatokat elsó osztályu minőségben végzi el. Ha a munkavégzés
minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vdllalhozót a hianyosságok
pótlásríra, illetve a minőség kijavítasríra, aki a megadott határidőn belül köteles azt
végrehajtani. Amennyiben a Vóllalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz
eleget, úgy a Megrendelő jogosult mrís személyt megbízni, melynek költségeit a
Vdllalko ruő felé érvényesítheti.

9.l A Vóllalkoztí köteles építési (és felmérési) naplót vezetni a kivitelezés teljes időtanamríra,
amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőriz. víta esetén az építési
naplóba tett bejegyzések az ínínyadók.

10./ A kivitelezéshez sziikséges elektromos energiát illetve vizet a Megrendelő
térítésmentesen biztosítj a.

Pót és többletmunka elismerésére nincs lehetőség a szeruődés részét képezi5 költségvetés
szerint jrírnak el.

11./ Szerződő felek megegyeznek, hogy a költségvetéstől eltérő és mtiszaki sztikségességből
adódó többlet. és pótrrrunkákat a Megrendelőjóvahagyó naplóbejegyzése utrán Vóllalkozó
elkészíti, és azt a naplóbejegyzésben foglaltaknak megfelelően szám|ázza|e.

t2.l A Vdllalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat
határidőre és első osztalyu minőségben elvégzi.

13'/ A kivitelezés befejezésekor a felek átadás.átvételi eljrárríst folytatnak le.
Az átadás.átvételi eljrírrás során a Vdllalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazoltását (a gépkönyveket, garancia
leveleket stb.).

14.I A Vóllalkoaí az e|végzett munkákra a jogszabályokban elöírt garanciá.lis és szavatossági
kötelezettséget biztosítj a.

15./ A Vtíllalkozó a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és
tűzrendészeti előírásokat betartani, illetve b€tartatni. A kivitelezéssel kapcsolatos
építészrendészeti, balesetvédelmi előírrísok megszegéséből származő következmények a
Vállalkozót terhelik. Vóllalkozó kizrírólagos felelőssege, hogy a munkateriileten csak a
magyar munkajogi és foglakoztatasi szabályoknak megfelelő papírokkal ellátott
munkavállalók dolgoznak.

|6.l A Vóllalkozó a szakmai eltiírások szerint köteles tevékenysógétvégenti. Az építési napló
nem' vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények aYóllalkoz Í terhelik. A
Vdllalkoztí a megrendelői utasítiísra csak abban az esetben hivatkozhat,kta az utasítiíst az
építési naplóba bejegyeáéko V&gY ha a megrendelői utasítas ínísban igazolható.

l7.l A kivitelezés soriín a felek együttmtiködni kötelesek. Mindegyik fel köteles a másik felet
haladéktlalanul értesíteni, ha szeruődéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése
akadáiyoz:ta illetve veszélyeztetve van' vary lehet. Minderyik fél köteles a krírok
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megelőzese, valamint a bektivetkezett esetleges kiírok enyhítése érdekében minden tőle
elvarható intézkedést megtenni. A kármegelőzés v4gy krírenyhítés körében . ha az
értesítésre lehetőség nincs. mindegyik fel köteles előzetes értesítés nélhil eljámi.

r8J A Vtúllalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege
bruttó összeg napi 0.3 %. A kötbér a késedelem teljes idótarlamára érvényes. Amennyiben
a Megrendelő az igazo|t szímlríkat késedelmesen fizeti, úgy erre vonatkozóan köteles a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő éves kamat megfizetésére.

19,l Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozasában a Ptk. ide vonatkozó
rendelkezései az irrínyadóak.

Felek a szetződést elolvasták azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írjá* alá.

Rétsag' 20|7 060|

Megrendelö

MOVENS KFT.
2651 Rétság, Rózsavö|gy u' 42

Adószám 12638004.2-12
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Vállalkozó



MOVENS KFT
nnrsÁc
Rózsaviilgy ut 42.

Név:Temető

Cím:RÉrsÁc Kelt: 20..év.....'.....hó...nap
Szrám :.............
KSH besorolas:............
Teljesítés:20.. év..'........hó...nap

A munka leíriísa:tereprendezés a kerités Készítette :....'....'......'....
nyomvonalában.

KészÍilt:

Költségvetés főösszesítŐ

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Epítmény közvetlen költsége 198.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen 198.000

2'1 AFA vetítési alap
2.2 Afa 27.00%

198.000
53.460

3. A munka ára 251.464

Aláírás

Készült a TERC Kft' TERC YIP kÖlÍségv€tés 20ló.3 . SILYER programcsomagiával. C1terc\tercvip\2010-1\onszla\Retság TemetÖ tercprendezés.slo8



1. oldal

Ssz. Tételszám Egrségre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF.)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

I 21-004-1.1.1 (1)
Kitermelt ft'ldfelrakás szállitóes zközr:e.

30 m3

2 21-004-1.1,2 Q)
Földelszíllitás 4 km-re.

30 m3

3 21-004-1.1.3 (3)
Földelteregeté s,ttikörképzés

30 m3

0 1.800 0 54.000

0 3.000 0 90.000

0 1.800 0 54.000

Munkanem összesen: 0 198.000

Késáilt aTERC Kft' TERC VIP ktltségvetés 20ló.3 - SILVER programcsomagiáva|.
A tételszámot krveó oN és jelÖlés garantálja a költségvetési tétel és az tN normagy{ijtemérryben szereplö szöveg egyezőségé! a n#n pedig a teljesltményigazolás létét.

C lterc\tercvip\2O l 0-1 \onsáa\Rétsfu Temető tereprendezés.s|o8


