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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 az augusztus 31-i ülésen – tervezői műszaki paraméterek alapján – áraján-
lat bekérések mellett döntött a köztemető I. ütemének munkáira. 
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városi köztemető 
rendezésére készített műszaki felmérésről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a műszaki felmérésben szereplő munkarészek közül jelenleg 
az I. ütemben megjelölt feladatokat (jelenleg használt temetőrész kerítése, terep-
rendezése) kívánja elvégeztetni. A munka elvégzéséhez három árajánlatot és 
szerződés-tervezetet kell kérni az alábbi szakértelemmel rendelkezőktől: 
1.) Hafner János, 2641 Berkenye, Rákóczi út 45. 
2.) Laklet Kft., 1095 Budapest, Mester u. 48-52. 
3.) Holecz Gergely, 2685 Nógrádsáp, Béke u. 14. 
 
A munkák műszaki ellenőrzésére árajánlatot kell kérni Kovács Miklós tervezőtől 
(KOVATERV Kft.) 
 
Határidő: 2018. szeptember 17. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester”  

 
Az árajánlat kérések a megjelölt három vállalkozásnak – szeptember 05-i előkészítést követően 
– szeptember 06-án megküldésre kerültek. A felhívő levélben a testületi döntésnek megfelelően 
szerepelt,  

- árajánlatot és szerződés-tervezetet kérünk, 
- a tervező által elkészített, előkészített dokumentum szolgál az árajánlat elkészítésére, 
- az árajánlatokat 2018. szeptember 17-ig, zárt borítékban a Rétsági Polgármesteri Hiva-

tal címére kell megküldeni. 
 
2018. szeptember 17. napig egyetlen árajánlat sem érkezett. Két vállalkozás kifogásolta Város-
gondnok úrnál, hogy a határidő teljesíthetetlen volt, mivel a leveleket szeptember 14-én vették 
át. Azt a tájékoztatást adtuk a vállalkozóknak, hogy nyújtsák be határidőn túl árajánlataikat, 
majd a Képviselő-testület dönt arról, hogy elfogadja-e kifogásaikat. 
 
A mai napon kettő árajánlat érkezett egyikük sem volt zárt borítékban. Az árajánlatok szerző-
dés-tervezetet nem tartalmaztak.   
 
Az árajánlatok közül a kiadózó árajánlata alanyi mentes adószám alatt meghaladja az áfa ha-
tárt, tehát elfogadása esetén az ajánlott ár nem lesz egyenlő a számlázott összeggel. 
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A testületi döntés második része arról szól, hogy árajánlatot és szerződéstervezetet kellett kérni 
Kovács Miklós tervezőtől műszaki ellenőri tevékenységre. Az árajánlat és a szerződés-tervezet 
határidőben megérkezett, mindkét dokumentumot az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. augusztus 21. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Köztemető rendezésre érke-
zett árajánlatok készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület ……………………………….. vállalkozás ……………………….Ft összegű 
árajánlatát fogadja el. A munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. 
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A Képviselő-testület Kovács Miklós (Kovatarv Kft.) műszaki ellenőrzésre benyújtott 250.000 Ft + 
áfa (összesen: 317.500 Ft) árajánlatát elfogadja. A műszaki ellenőrzésre megküldött Megbízási 
szerződés-tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására.  
 
A köztemető rendezésének költséget a Képviselő-testület a 2018. évi tartalék terhére biztosítja. 
A költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatok átvezetésére javaslatot kell 
tenni. 
 
Határidő: 2018. október 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Köztemető rendezésre érke-
zett árajánlatok készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatokat nem fogadja el. A jelenlegi árajánlat kérési felhí-
vással azonos tartalommal új árajánlatokat kell kérni az alábbi vállalkozásoktól: 
 
1/ 
2/ 
3/ 
 
 
Határidő: 2018. október 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 
K O V A T E R V  
É p í t é s z  I r o d a  K f t .   

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11. 

Tel: 06-20-669-5622 

 email: kovacs.miklos@kovaterv.hu 

 

   

 

ÁRAJÁNLAT 
 
Ajánlatkérő: 
Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Hegedűs Ferenc Polgármester 
 
 
 
Ajánlatadó: 
Kovaterv Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi u. 11. 
adósz: 121841110-2-12 
cégjsz: 12-09-003904 
banksz.sz: 10404072-40721741-00000000 
 
Tárgy: Temető rendezés első ütemének műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
Megköszönve felkérésüket a tárgyban műszaki ellenőri feladatainak ellátására az alábbi ajánlatot 
tesszük: 
 
 
A teljes vállalkozási díj : 250.000.- + 27% ÁFA, azaz bruttó 317.500.- Ft 
 

Vállalási határidő: a kivitelezés időtartama. 
 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában üdvözlettel: 
               
 

              
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
                
Héhalom, 2018. augusztus 29. 





























 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

 
amely létrejött egyrészről a 

 
Rétság Város Önkormányzata 

székhely:2651. Rétság, Rákóczi u. 20. 
az aláírásnál képviseli Hegedűs Ferenc 

mint Megrendelő 
  

valamint a 
 

Laclett Kft 
székhely:1095 Budapest, Mester utca 48-52.  

adószám: 25952715-2-43 
Cégjegyzékszáma: 01-09-298230 

Bankszámlaszáma:10300002-10683893-49020018 
az aláírásnál képviseli Varga László ügyvezető 

mint Vállalkozó, 
 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
 

 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 
Megrendelő a kivitelezővel vállalkozási szerződést kötött a Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére a városi köztemető rendezésére. 
 

 
 

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 
 
ÁFA alap összesen 13 196 000 Ft
ÁFA 27 % 3 562 920 Ft
A munka ára 16 758 920 Ft
 
 
 
Az elszámolás módja: Keretösszeg. Számlák az elfogadott egységárak alapján, ütemezés 
szerint kerülnek kiállításra. 
 
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI 
 
A munka megkezdésének tervezett időpontja: 2018.10.01. 
A kivitelezés véghatárideje: 2019.01.10. 
 
A kivitelezés véghatárideje ill a munka üteme időjárás függvénye. 



4. MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítés igazolás alapján havonta 
vagy leegyeztetett ütemek alapján jogosult számlázásra. 
 
A Vállalkozó számlája összegének kifizetése készpénzben vagy átutalással, a számla 
kézhezvételétől számított 5 napon belül történik. 
 
A Vállalkozó jogosult két részszámla és egy végszámla leadására. 
 
Az első részszámla leadása bozótirtás után, a második durva földmunka után kerül kiállításra. 
Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületen kommunális hulladékot talál, annak elszállítása 
15 000 Ft/m3 áron történik. 
 
 
Szerződő felek nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

 
Megrendelő részéről: Hegedűs Ferenc 
 
 

            Vállalkozó részéről: Varga László 
 
 

 
     Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával, írásban lehet módosítani. Nem 

helyettesítheti és nem eredményezheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe 
tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

………………………………….. 
Megrendelő 

 
Rétság, 2018.            

 
 

…………………………………… 
Vállalkozó 

 
Budapest, 2018. 

 


