
 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-030. 
    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 

 
Szám:99-3/2017 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-én (kedden) 16.10 órai 

kezdettel megtartandó ülésére. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

Napirendi pontok tárgyalása előtt: 
 
1) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)  önkormányzati 
rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) Döntés pályázatokon való indulásról 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

6) Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása 
Előterjesztő: polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Utcanevek felülvizsgálata (Május 1. tér, Erdész utca) 

 
2) Településfejlesztési koncepció megvitatása 

 
3) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak) 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. április 19.                       
                   Fülöp Zoltánné  

polgármester 



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2017. március 30-ai testületi ülés óta végzett munkájáról a 

képviselő-testület 2017. április 25-ei ülésére 
 

1) Az év végén megítélt 70 millió Ft-os egyedi támogatásra megkaptuk a támogatói 
okiratot. A közbeszerzési eljárás kiírása a 44 millió Ft-os adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatásával együtt külön előterjesztés tárgyát képezi. 

2) Az Ady u. 20. sz. alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez a DRV Zrt jóváhagyta a 
kivitelezési tervet, a kivitelezésre az árajánlatok bekérése megtörtént, az árajánlattevők 
határidő hosszabbítást kértek, így a jelenlegi testületi ülésen 

3) Edőcs Ottó Úr közlekedés-tervezővel az E-Pannon Kft ügyvezetőjével a település 
közlekedési rendjének áttekintése és biztonságosabbá tétele érdekében a bejárás 
megtörtént. Amint küldi a javaslatát azt az aktuális testületi ülés napirendi pontjaiban 
szerepeltetjük. 

4) A Sportpálya mellett az SK által kötött szerződés alapján a parkoló építése megtörtént. 
Az SK részére támogatási szerződéssel az önkormányzat által vállalt és az 
önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő önrész átutalása megtörtént.  

5) A pályázatokhoz kapcsolódóan az árajánlatok kidolgozása, szükséges nyilatkozatok 
bekérése érdekében folyamatosan tartottam a kapcsolatot a vállalkozókkal, tervezőkkel. 

6) Április 8-án szombaton az óvodavezetővel, az iskolaigazgatóval és a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselőivel részt vettem Ritter Imre Német Nemzetiségi Szószóló által 
szervezett tájékoztatón. A tájékoztatón számos információ hangzott el a német 
nemzetiségi önkormányzatok által átvett, vagy jelenleg átvételre tervezett köznevelési 
intézmények finanszírozási lehetőségeiről. 

7) Április 14-én a az óvodavezetővel és az óvodavezető-helyettessel részt vettem az EMMI 
részvételével szervezett Megyeházán megtartott tájékoztatón, amely a bölcsődei ellátás 
feltételeinek lehetőségeiről szólt. 

8) A kulturális közfoglalkoztatás kereteiben Horváthné Rieger Anita április 18-ától 
munkába állt, illetve Lisztner János felvételére április 24-én sor kerülhet. 

9) Dr. Kovács Gabriella háziorvosi állásra pályázóval tartottam a kapcsolatot, április 21-
én kerül sor a személyes találkozásra. 

10) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a mellékelt levélben kereste meg az 
önkormányzatot, melyben az Ajkai Mentőszolgálat részére beszerzendő defibrillátor 
anyagi forrásához kérnek támogatást. Amennyiben a testület az anyagi hozzájárulással 
egyetért, akkor külön napirendi pontban döntünk az összegről és forrásáról. 

11) A képviselő-testület 3/2017.(II.14.) számú önkormányzati határozata alapján a 
szabadságom tényleges igénybevételével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a 
testületet: 
 
Tervezett szabadság    Igénybe vett szabadság  

 2017. IV. 18-21. ( 4 nap)   igénybevételére nem került sor 
 
Úrkút, 2017. április 19. 
        
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    …./2017. (....) önkormányzati rendelete  
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Úrkút település közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, a fogorvosi 
alapellátásra, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásra, a védőnői ellátásra, és az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 
2. §  (1) Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja a település 
közigazgatási területére kiterjedően. 

 
(2) A háziorvosi körzet székhelye: 8409 Úrkút, Május 1. tér 7. 

 
3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat Ajka 

Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. 
 
(2) A háziorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Magyar Imre Kórház 8400 Ajka, Korányi 

Frigyes u. 1. 
 
4. § (1) Az önkormányzat a fogorvosi alapellátást egy fogorvosi körzet működtetésével 

biztosítja Úrkút község közigazgatási területére kiterjedően. 
 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43. 
 
(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle u. 5/D. 

 
5. § Az önkormányzat egy védőnői körzet működtetésével biztosítja a védőnői ellátást a 

település közigazgatási területére. 
 
6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet a 8409 Úrkút, Május 1. tér 7. szám alatti ingatlanban biztosítanak. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Úrkút, 2017. április ... 
 
 

Fülöp Zoltánné                                                                       dr. Puskády Norbert 
 polgármester                                                                                 jegyző 
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Általános indokolás 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 6. § 
(1) bekezdés rögzíti: „A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” 
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve készítettük elő a rendelet-tervezetet, mely nóvumot 
a körzetek szempontjából nem tartalmaz, a jelenlegi rendszert foglalja jogszabályba. 
  

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
A rendelet hatályát szabályozza. A Törvény 5. § (1) bekezdés rögzíti: 
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.” 
A rendelet hatálya ezen ellátásokra terjed ki. 
 
 

2. §-hoz 
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról rendelkezik. 
 

3. §-hoz 
A háziorvosi ügyeleti ellátásról gondoskodik. 
 

4. §-hoz 
A fogorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról rendelkezik. 
 

5. §-hoz 
Védőnői körzetet szabályozza. 
 

6. §-hoz 
Az iskola-egészségügyi ellátásról rendelkezik. 
 

7. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet társadalmi hatása nincs. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
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A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, azonban az 
állampolgárok számára áttekinthető, hogy az önkormányzat milyen egészségügyi 
alapellátásokat biztosít. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezetnek adminisztratív hatása nincs.  
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet megalkotása minden önkormányzat számára kötelező, így a jogalkotás 
elmaradása jogszabálysértést eredményez. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Úrkút, 2017. április 19. 
 
 
 
                                                                                     Fülöp Zoltánné  

                                                                              polgármester 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-3/2017. 
2. számú napirendi pontjához 

 
Előterjesztés 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-i ülésére 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a szerint az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  
 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az 
abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 
Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa 
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben 
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 
 Úrkút Község Önkormányzata 2016-ban a Kormány 1818/2016. (XII.22.) kormány határozata 

szerint 70 000 000,- Ft támogatásban részesült. Az összeg a közbeszerzési terv elfogadásakor 
nem állt rendelkezésre, így az ennek terhére kiírandó közbeszerzési eljárással a közbeszerzési 
tervet ki kell egészíteni. 

 
Javaslom, hogy Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (III.30.) 
határozatának melléklete helyébe a jelen előterjesztés szerinti melléklet lépjen. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút 2017. április 19. 
   
 Fülöp Zoltánné 
 polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.30.) határozatának az 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
Felelő: polgármester 
Határidő: azonnal 
 



A beszerzés tárgya

Tárgyi 
beszerzés 

értéke                    
( ÁFA nélkül )

Beszerzés 
becsült értéke       
( ÁFA nélkül )

CPV kód

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja

A beszerzés 
fajtája              

A kötelezettség 
vállalás 

meghatározása

I. Árubeszerzés

II. Szolgáltatás 
megrendelése

III. Építési 
beruházás

Útak felújítása 
(Árok,Tüzér, 
Fenyves)

8 130 499   45233141-9 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás

támogatás 

Csapadékvizelvezet
ő árok  (Árok, 
Fenyves, Rákóczi)

21 040 969   45233141-9 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás

támogatás 

Csapadékvíz 
elvezető rendszer 
felújítása, 
kapcsolódó 
közterület felújítása 

55 118 110   45233141-9 2017. II. negyedév
Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás

támogatás 

 KÖZBESZERZÉSI TERV 2017.ÉV
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

84 289 579   



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030 

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
___________________________________________________________________ 
 
 
Szám:99-3/2017.                                                                                                    

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-i ülésére 

 
Tárgy: „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2016. (VIII.25.) határozatában 
döntött az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 
pályázat benyújtásáról. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így az Árok utca, Fenyves 
utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok felújítása 
valósulhat meg. (1. részfeladat). 
Magyarország Kormánya a 1818/2016. (XII.22.) kormányhatározatában 70 millió forint 
egyedi támogatásban részesítette Úrkút Község Önkormányzatát. A feltöltött adatlap alapján 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, és ehhez kapcsolódóan közterület felújítása 
valósulhat meg (2. részfeladat). 
 
A részfeladatok elvégzését megelőzően közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 

a) A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Firmiter Füred Betéti Társaság képviseletében 
Harsányi István ajánlatot nyújtott be. Az ajánlat szerint 300 000,- Ft + 0,- Ft Áfa 
összegért vállalja a Bt. az eljárás teljes körű lebonyolítását. Az eljárás szakszerű és 
teljes körű vitele érdekében javaslom, hogy az ajánlatot a Képviselő-testület fogadja 
el. 
 

b) Az 1. és 2. részfeladat tekintetében szükség van műszaki ellenőrre is. A Szignál 2001 
Bt-től kértünk árajánlatot, aki az 1. részfeladat tekintetében 157 480,- Ft+ÁFA, azaz 
bruttó 200 000,- Ft, a 2. részfeladat tekintetében 787 402,- Ft+ÁFA, azaz 1 000 000,- 
Ft – összesen bruttó 1 200 000,- Ft összegű ajánlatot nyújtott be. A műszaki tartalom 
megvalósulása érdekében javaslom, hogy a szerződést hagyja jóvá a Képviselő-
testület. 
 

c) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. §-a szerint az 
ajánlatkérő szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen 
rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - 
szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő Kbt. 
szerinti elbírálására és értékelésére. Javaslom a bírálóbizottság elnökének dr. Puskády 
Norbertet (jogi szakértelem), tagoknak Pichler Zoltánnét (pénzügyi szakértelem), 
Végh Zoltánt (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem), és Harsányi Istvánt 
(közbeszerzési szakértelem) megválasztani. 



 
d) A Firmiter Füred Bt. előzetesen elkészítette az ajánlattételi felhívást, valamint az 

ajánlati dokumentációt, melyek az előterjesztés mellékletét képezi. Az ajánlati felhívás 
tartalmazza a kivitelezés legfontosabb feltételeit. Javaslom, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el az ajánlati felhívást, valamint az ajánlati dokumentációt. Javaslom egyúttal, 
hogy az ajánlattételi felhívást öt cégnek, név szerint az „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft-
nek, a Baumidex Kft-nek, a Bottim Air Kft-nek, a Németh és Társa Kft-nek, valamint 
a Noszlopi és Fia Kft-nek legyen megküldve. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést alapján megvitatni, valamint az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. április 19. 
  
                                                                              Tisztelettel: 
 
                                                                            Fülöp Zoltánné 
                                                                            polgármester          
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megbízza a Firmiter Füred Bt-t az „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lefolytatásával. Utasítja a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést – 300 000,- 
Ft+ 0,- Ft Áfa összeg erejéig – kösse meg. 

b) jóváhagyja a Szignál 2001 Bt-t műszaki ellenőri feladatok elvégzésével kötött megbízási 
szerződést – az 1. részfeladat tekintetében 157 480,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 200 000,- Ft, a 2. 
részfeladat tekintetében 787 402,- Ft+ÁFA, azaz 1 000 000,- Ft – összesen bruttó 
1 200 000,- Ft összegben. 

c)  a bírálóbizottság elnökének dr. Puskády Norbertet (jogi szakértelem), tagoknak Pichler 
Zoltánnét (pénzügyi szakértelem), Végh Zoltánt (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem), és Harsányi Istvánt (közbeszerzési szakértelem) megválasztja. 

d) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt, egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az „AVÉP” 
Ajkai Építőipari Kft-nek, a Baumidex Kft-nek, a Bottim Air Kft-nek, a Németh és Társa 
Kft-nek, valamint a Noszlopi és Fia Kft-nek küldje meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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ELŐLAP 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 
Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár 
alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez az "Úrkút Község útrekonstrukciója" 
tárgyban. 
  
 
Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és az 
abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek. 
 
 
                            Harsányi István sk. 
               felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55  
                                                                                                    Firmiter Füred Betéti Társaság 
   

 
 
A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oldal 2 / 92 
 

1. KÖTET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1. Ajánlatkérő adatai:  
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:  
Úrkút Község Önkormányzata  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  
Telefon: +36 88230003 
Fax: +36 88230003 
E-mail: onkurkut@vnet.hu      
 
Közbeszerzési Szolgáltató:  
Firmiter Füred Betéti Társaság 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Telefon: +36 203929305 
Fax: +36 87341205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu 
Honlap: www.firmiterbt.hu  
   
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Harsányi István 
Lajstromszáma: 00055 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu 
Honlap: www.firmiterbt.hu  
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:  
 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával is, ha megfelelő számú alkalmas Gazdasági szereplőről van tudomása.  
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3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) 
bekezdésének megfelelően.  
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, 
korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen az ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg. 
 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Építési beruházás  
Kivitelezés  
 
Nómenklatúra:  
CPV: fő tárgy: 45233141-9 
További tárgyak: -- 
 
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és 
követelményeket be kell tartani.  
Mennyisége:  
1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok 
felújítása 
 

Építési munkák:  Árok u. Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Árok kiemelése új nyomvonalon a földút csatlakozás előtti területen    
föld elszállítása lerakó helyre 35 fm 

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből földmunkával, beton 
védelemmel,  41 fm 

Előregyártott előfej beépítése átereszek előtt 11 db 

Árok burkolás 332 fm     

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg - ban  199 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 199 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel,  
kiegészítő kézi  munkával 50 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  50 m3 

Előregyártott mederelem  leszállítása depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 664 db 
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Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 664 db 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 965 m2 

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító hengerléssel 965 m2 

Árok utca aszfaltozási munkái 76,0 * 3,0m 276,0 * 2,8m + delta Menny. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fentartása, bontása 1 db 

Pályatakarítás, tisztítás 1128,7 m2 

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 56 m 

Aszfalt burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre 8,5 m3 

Földkitermelés úttükörből 30 cm elszállítással, lerakóhelyre 22,5 m3 

Tükör készítése 75 m2 

Simító hengerlés 75 m2 

Murva ágyazat készítése talajcsere helyén 20 cm vtg-ban tömörítéssel 15 m3 

Ckt burkolatalap építése talajcsere helyén 10 cm vtg-ban tömörítéssel 7,5 m3 

Ckt kiegyenlítés építése csatlakozó deltánál /rakott köves területen/ 
átlag 10 cm vtg-ban tömörítéssel 12,8 m3 

Elzáró szekrény szintre emelése 4 db 

Csatorna fedlapok szintre emelése 3 db 

Aszfalt kiegyenlítés építése AC 11 kopó jelű aszfalt bedolgozásával 
átlag 3 cm vtg-ban 3,6 m3 

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt bedolgozásával átlag 
5 cm vtg-ban 56,4 m3 

Kétoldali padka építése, tömörítése 352 m2 

  
 

Építési munkák:  
Rákóczi u.   hídtól a hivatalig Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 
Meglévő burkolat bontása: 
     Járdalapok felszedése, raklapokra rakása, elszállítása a kijelölt  
      lerakóhelyre 
     Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék elszállítása  
     lerakóhelyi díjjal 

123 fm 

Árok burkolás 1/1 árokelemekből  123 fm hosszon     
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Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg - ban  37 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 37 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 18 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  18 m3 

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 123 db 

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkávalmeder elem 
melletti terület földfeltöltéssel tömörítéssel 123 db 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 462 m2 

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító hengerléssel 462 m2 

Művelődési ház kapubejáró bővítése  80 átm áteresszel 2 fm 

Előfej építése  80 átm 2 db 

Utcsatlakozás alatti átereszek cseréje  6  fm  

Burkolatszél vágás 12 fm 

Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal 8 m3 

80 átm áteresz elhelyezése murvaágyazatra 6 fm 

Vb lemez készítése áteresz felett 20 cm vtg - ban 13 m2 

Aszfaltburkolat helyreállítása Ac - 11 jelü aszfaltból  
kézi bedolgozással 15 m2 

Terület rendezés füvesítéssel 10 m2 

   

Építési munkák:  Fenyves u. Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

   Árok - folyóka  kiemelése új nyomvonalon föld elszállítással  48 m3 
   Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből földmunkával,  
   beton védelemmel,  30 átmérővel aszfalt bontással, helyreállítással 8 fm 

Árok burkolás  92   fm  
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Árokprofil kiemelése, meglévő betonfolyóka bontása magas padka 
nyesése, tgr - ra rakása   32 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 15 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  15 m3 

Előregyártott mederelem  leszállítása depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 92 fm 

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkávalmeder elem 
melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 92 fm 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 136 m2 

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító hengerléssel 136 m2 

      

Fenyves utca aszfaltozási munkái 141,0 * 3,0m Menny. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fentartása, bontása 1 db 

Pályatakarítás, tisztítás 423 m2 

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 10 m 

Tűzcsap szintre emelése 1 db 

Elzáró szekrény szintre emelése 2 db 

Csatorna fedlapok szintre emelése 5 db 

Meglévő csatorna tisztítása 20 m 

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt bedolgozásával átlag 
5 cm vtg-ban 21,2 m3 

Kétoldali padka építése, tömörítése 141 m2 
   

Tüzér utca aszfaltozási munkái 56,0 * 3,8m 17,0 * 4,4m 86,0 * 4,0m + 
delta Menny. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fentartása, bontása 1,00 db 

Pályatakarítás, tisztítás 691,60 m2 

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 20,00 m 

Csatorna fedlapok szintre emelése 5,00 db 

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt bedolgozásával átlag 
5 cm vtg-ban 34,10 m3 
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Kétoldali padka építése, tömörítése 159,00 m2 
 
 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása 
 

Építési munkák: Rákóczi u - a hivatal előtti csapadékvíz Menny. 

Térkő bontás, elszállítása önkormányzati lerakóhelyre 112 m2 

Törött átereszek kiemelése, bontási törmelék elszállítása lerakó helyre, 
lerakóhelyi díjjal 30 m3 

800 átm átereszek beépítése ágyazati réteggel együtt 6 fm 

Új tisztító akna építése előregyártott  60 x 60 öntöttvas  
fedlappal együtt   2 db 

Kiemelt szegély építése alapgerendával C - 12 jelü beton  
megtámasztással 32 fm 

Áteresz felett járdaburkolat helyreállítása térkővel  112 m2 

   

Építési munkák Mester u jobb oldal   Menny. 

Meglévő burkolat bontása: 
Járdalapok felszedése, raklapokra rakása, elszállítása a kijelölt  
lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék elszállítása  
lerakóhelyi díjjal 

475 fm 

Meglévő vb korlát bontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal 50 m3 

Árok burkolás 1/1 árokelemekből  475 fm 
hosszon    

Árokprofil kiemelése  változó vtg - ban, tükör készítése  
kiegészítő kézi munkával 142 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 142 m3 

Murva alap készítése 10 cm vtg - ban géppel,  
kiegészítő kézi munkával 48 m3 

Murva alap tömörítése 10 cm vtg - ban  48 m4 

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 475 db 

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
 meder elem melletti terület földfeltöltéssel tömörítéssel 475 db 
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Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 1900 m2 

   

Építési munkák  Mester u  - Főtér csomópont Menny. 

Meglévő burkolat bontása: Járdalapok felszedése, raklapokra rakása,  
elszállítása a kijelölt  lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék elszállítása  
lerakóhelyi díjjal 

60 fm 

Meglévő zárt csatornarendszer tisztítása 1 kts 

Árok burkolás 1/1 árokelemekből  60 fm 
hosszon    

Árokprofil kiemelése  változó vtg - ban, tükör készítése  
kiegészítő kézi munkával 18 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 18 m3 
Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi 
munkával 9 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  9 m3 

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 60 db 

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel tömörítéssel 60 db 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel,  
kiegészítő kézi munkával 240 m2 

   
Hivatal előtti csapadékvízelvezetőhöz kapcsolódó közterület 

felújítása Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Kiemelt szegély bontása, bontási törmelék  elszállítása lerakó helyre 
lerakóhelyi díjjal 32 fm 

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, helyreállítása a szegélyek mellett 30 fm 
Aszfalt, betonburkolat bontása, bontási törmelék  elszállítása 
lerakóhelyi díjjal 30 m3 

Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban CKT jelü anyagból 25 m3 

Ágyazati réteg tömörítése 32 m3 

Szegély készítése parkoló  ill. gyalogjárda mentén 45 fm 

Térkőburkolat készítése  6 cm vtg 20x10 cm-es szürke színű térkőből  168 m2 

Aknaemelés 1 db 
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Csatlakozó területek rendezése 0,5 m szélességben füvesítés           20     m2  

   

Mester u vége  jobb ív  Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Tábla áthelyezés  2 db 

Szalagkorlát kiemelése áthelyezése 26 fm 

Meglévő árok  bontása, törmelék elszállítással lerakóhelyi díjjal 12 m3 

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, helyreállítása a szegélyek mellett 40 fm 

Áteresz fektetés 40 átm betoncsővel vb védelemmel 22 fm 

Aknaépítés öntöttvas nyelőráccsal egybeépítve 1 db 

Burkolat melletti tükör kiemelése 50 cm vtg - ban föld elszállítással 20 m3 

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - ban tömörítéssel 10 m3 

CKT beépítés 20 cm vtg - ban tömörítéssel 8 m3 

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - ban 40 m2 

Padkarendezés murvából 20 cm vtg .- ban tömörtéssel 10 m3 

 

  

Mester u vége  buszmegálló előtt Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Meglévő árok  bontása, törmelék elszállítással lerakóhelyi díjjal 3 m3 

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, helyreállítása a szegélyek mellett 15 fm 

Áteresz fektetés 60 át m betoncsővel vb védelemmel 5 fm 
Aknaépítés öntöttvas nyelőráccsal egybeépítve 1 db 

Burkolat melletti tükör kiemelése 50 cm vtg - ban föld elszállítással 7 m3 

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - ban tömörítéssel 4 m3 

CKT beépítés 20 cm vtg - ban tömörítéssel 3 m3 

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - ban 15 m2 

Előfej építés átereszhez  1 db 

Mmeglévő árokba folyóka fektetés betomágyatzatra 6 fm 

Tábla áthelyezés 1 db 
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Mező köz csapadékvíz elvezetés Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, helyreállítása a szegélyek mellett 60 fm 

Tükör kiemelése szegély melletti szélesítésben 12 m3 

Kiemelt szegély építése 60 fm 
Előregyártott betonfolyóka beépítés öntöttvas nyelőráccsal 20 cm 
szélességben 6 fm 

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - ban tömörítéssel 8 m3 

CKT beépítés 15 cm vtg - ban tömörítéssel 6 m3 

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - ban 30 m2 

 

  

Csokonai u. csapadékvíz elvezetés Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg - ban  10 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 10 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 3 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  3 m4 

Előregyártott mederelem  ( 86 x 50 x 40 cm  ) leszállítása  
depóhelyre  anyag költséggel, helyszíni felrakodás tgk - ra,  
kiszállítás 

30 db 

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 30 db 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 150 m2 

Átersz beépítése a garázsok előtt 30 átm betoncsövekből vb  
védelemmel földmunkával murvás helyreállítással 50 fm 

Átersz beépítése a garázsok előtt 40 átm betoncsövekből vb  
védelemmel földmunkával murvás helyreállítással 14 fm 

Előfej építése helyszíni zsaluzással betonozással 6 db 
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Építési munkák:  Kossuth u. Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Meglévő átereszek bontásabontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 56 fm 

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből földmunkával,  beton 
védelemmel,  30 átmérővel   56 fm 

Előfej építése helyszíni zsaluzással betonozással 28 db 

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt depóhelyre 87 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 26 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  26 m3 

Előregyártott mederelem  leszállítása depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 174 fm 

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 174 fm 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 348 m2 

 
  

Építési munkák:  Erdő u. Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Meglévő átereszek bontása 
bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 8 fm 

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből földmunkával,  
beton védelemmel,  30 átmérővel   8 fm 

Előfej építése helyszíni zsaluzással betonozással 4 db 

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt depóhelyre 23 m3 
Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 7 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  7 m3 

Előregyártott mederelem  leszállítása depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 38 fm 

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 38 fm 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 92 m2 
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Építési munkák:  Erdő u. ( 68m )- Temető u. (76m) Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Meglévő átereszek bontása 
bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 12 fm 

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből földmunkával,  
beton védelemmel,  30 átmérővel   12 fm 

Előfej építése helyszíni zsaluzással betonozással 6 db 

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt depóhelyre 69 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 20 m3 

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  20 m3 

Előregyártott mederelem  leszállítása depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 132 fm 

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, tömörítéssel 132 fm 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 288 m2 

 
  

Iskolával szembeni murvás közterület felújítása Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Tükör  kiemelése, föld elszállítása kijelölt depóhelyre 200 m3 
Murva alap készítése 25 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 200 m3 

Murva alap tömörítése 25 cm vtg - ban  200 m3 
   

Béke u. - a falu elejétől a dobozgyárig Menny. 

Meglévő burkolat bontása: 
Járdalapok felszedése, raklapokra rakása, elszállítása a kijelölt  
lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék elszállítása  
 lerakóhelyi díjjal 

50 m3 

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg - ban  30 m3 

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, lerakóhelyi díjjal 30 m3 

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, kiegészítő kézi  
munkával 10 m3 
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Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  10 m3 
Meder burkoláa 60 x 40 x 10 cm mederlapokból  C- 12 jelü betonba 
ágyazva 120 db 

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, kiegészítő kézi munkával 400 m2 
   

Petőfi u. vízelvezetés, aszfaltburkolat építése Menny. 

Forgalomtechnikai munkák 1 kts 

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, helyreállítása a szegélyek mellett 322 fm 

Tükör kiemelése szélesítésben kiegészítő kézi munkával 146 m3 
Mechanikai stabilizáció beépítése 20 cm vtg - ban tömörítéssel 84 m3 
CKT beépítés 10 cm vtg - ban tömörítéssel 42 m3 

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - ban 419 m2 

   

Úrkút járda I. 11+582- 11+950 Béke utca hídtól a buszmegálló 
tábláig 

368*1,5=552 m2 + 10 m2 bejáró 
mennyiség 

Aszfalt burkolat bontása útburkolatnál 40 cm szélességben 20 cm vtg.-
ban 147,2 m2 

Kiemelt és süllyesztett szegély bontása 368 m 

Töremelék elszállítása 73,6 m3 

Aszfalt fűrészelése 368 fm 

Változó vastagságú murva kiegyenlítés tömörítéssel 56,2 m3 

KG 300-as cső fektetése komletten, bontással, vb. védelemmel, 
ideiglenes forgalomkorlátozással 25 m 

Víznyelőakna készítése, kompletten 2 db 

CKT betonalap építése 15 cm vtg-ban útnál 22,08 m3 

AC 8 Kopó réteg építése 4 cm vtg-ban 22,48 m3 

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 8,16 m3 

Kiemelt és K szegély építése 368 fm 

Akna szintreemelése 2 db 

Tereprendezés 239 m2 
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Úrkút járda II. vízelvezetés11+950- 12+210 Béke utca a 
buszmegálló táblától a Rózsa utcáig mennyiség 

KG 300-as cső fektetése komletten, bontással, vb. védelemmel, 
ideiglenes forgalomkorlátozással 10 m 

Víznyelőakna készítése, kompletten 1 db 

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 0,4 m3 

 
  

Úrkút járda III. vízelvezetés Rákóczi utca a  Kilenház utcától a 
földútig mennyiség 

KG 300-as cső fektetése kompletten, bontással, vb. védelemmel, 
ideiglenes forgalomkorlátozással 15 m 

Víznyelőakna készítése, kompletten 1 db 

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 0,4 m3 
 
 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza. 
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy 5%-os tartalékkeretet nem 
kíván kikötni a tárgyi eljárásban.  
 
5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:  
 
Vállalkozási szerződés keretében 1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai 
és csapadékvíz-elvezető árok felújítása 
Vállalkozási szerződés keretében 2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület 
felújítása 
 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
 
Értékelési szempont. A szerződéskötéstől számított max. 90 naptári nap. (értékelési szempont) 
 
7. A teljesítés helye:  
Úrkút Község közigazgatási területe 
NUTS: HU213  
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8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  
 
1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok 
felújítása esetében a fedezetet a Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztésének a támogatása keretében BMÖGF/52-16/2016. iktatószámú Támogatói okiratban 
foglaltak biztosítják. 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása esetében a fedezetet a 
Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat 
átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat keretében BMÖGF/375-2/2017. iktatószámú Támogatói 
okiratban foglaltak biztosítják. 
 
A teljesítés során 1 előlegbekérő, 2 részszámla és 1 végszámla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:  

 előlegbekérő, a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírtak alapján, a szerződés megkötését követő 15 naptári 
napon belül igényelhető. 

 1. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 30%-os készültségi fok beálltakor, a vállalási 
ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

 2. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 60%-os készültségi fok beálltakor, a vállalási 
ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

 végszámla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készültségi fokánál. Az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő 
műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás díjának a felhasználás esetén a tartalékkeret összegével 
továbbá a 1. és 2. részszámlával csökkentett összegével állítható ki a számla.  

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 
napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:  
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(7) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdései szerint;  

- amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályait a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában foglaltak rendezik. 
 
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában 
foglaltakat teljes körben alkalmazza.  
 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban rögzített költségátalányt fizet. 
 
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.  
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.  
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A számlák kifizetésének feltétele még, hogy Vállalkozó átlátható szervezetnek minősüljön. 
 
Vonatkozó jogszabályok különösen:  

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §  

 A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a 
részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:  
 
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.  
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, így ajánlat tehető egy részfeladatra, de akár mind a kettő 
részfeladatra is. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem korlátozza. 
 
10. Az ajánlatok értékelési szempontja:  
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint 

 
. Értékelési szempont  

 
Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  70 

2. Munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonságirányítási rendszer megléte 
építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) 
érvényességi területre (BS OHSAS 
18.001:2007 vagy azzal egyenértékű)  

20 

3. Felhívásban megadott befejezési 
határidőhöz kedvezőbb vállalt ajánlattevői 
befejezési határidő (naptári napban) 

10 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.  
 
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya 
alá tartozik.  
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A megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
 
Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
 
A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldé-sének dátuma.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről 
a kizáró ok az eljárás során következett be.  
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.  
 
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.  
 
13. Ajánlattételi határidő:  
2017. május 08. 11:00 óra 
Az ajánlatoknak ezen határidőig a felhívás 14. pontjában megadottak szerinti címen rendelkezésre kell állnia, a 
kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.  
 
14. Az ajánlat benyújtásának címe:  
 
Úrkút Község Önkormányzata  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Polgármesteri titkárság 
 
15. Az ajánlattétel nyelve:  
 
Magyar.  
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.  
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a 
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok 
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nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.  
 
16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  
 
Úrkút Község Önkormányzata  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. tárgyaló 
2017. május 08. 11:00 óra  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás során 
a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.  
 
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.  
 
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosíté-kokra vonatkozó információ:  
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.  
 
Előleg-visszafizetési biztosíték nem került meghatározásra. 
 
Vállalkozó a nettó (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben a későbbiek 
folyamán felmerülő jótállási igények teljesítésére jótállási biztosítékot nyújt a Kbt-ben meghatározott módozatok 
valamelyike szerint. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a teljesítés igazolás kiállításának 
időpontja. A jótállási biztosíték a 36 hónapos jótállási időszak lejártáig Megrendelőnél marad. A jótállás időtartamának 
lejárta előtt legkésőbb 15 nappal Vállalkozó és Megrendelő műszaki ellenőre helyszíni bejárást tartanak és 
megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után a jótállási biztosítékot Megrendelő 
felszabadítja, illetve visszafizeti. 
 
Vállalkozó a neki felróható, bármely teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme esetére kötbér megfizetésére 
köteles, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a, de összesen legfeljebb a nettó  vállalkozói díj 30 %-a. 
A késedelmi kötbér vonatkozik a használatbavétel (forgalomba helyezés) feltételeinek megteremtéséhez szükséges – 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó - adatszolgáltatásra, illetőleg az ezzel összefüggő tevékenységek elvégzésére is. 
 
Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított számviteli bizonylatával érvényesíti. 
 
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése, vagy a teljesítés 
megtagadása, továbbá Vállalkozó 30 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos dokumentumban (pld. 
megrendelői felszólítás) rögzített késedelme esetén meghiúsulási kötbért fizet, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 
30%-a. 
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Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 
 
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére 
megfizetni. 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy 
hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért ha azt vis major okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga 
viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a 
felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az 
érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és 
Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 
 
Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében 
foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 
1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?  
 
nem 
 
21. Egyéb információk:  
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.  

2. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen 
eljárásban nem alkalmazza.  

3. Értékelési szempont: Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer az alábbiak szerint.  
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 
pont.  
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok 
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kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere 
képlettel leírva:  
P = A (legjobb/ A vizsgált) × (P max - P min) + P min  

ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot 
fog használni a pontszámítás során).  
A 2. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 
meglétét értékeli a közvetlen pontkiosztás módszere segítségével. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik a meghatározott 
rendszerrel, úgy az adott szempontra 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik a meghatározott rendszerrel, 1 pontot 
kap.  
 
Ajánlattevő a 2. értékelési szempont vonatkozásában az adott rendszer meglétét igazoló dokumentumot köteles 
csatolni az ajánlata részeként.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.  
 
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt 
ajánlattevői befejezési határidő (naptári napban) a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (120 naptári 
nap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  
A 30 napot meghaladó vállalás nem érvénytelen, de ajánlatkérő ebben az esetben is a maximális 10 pontot fogja adni. 
Ami a 120 naptári napot meghaladóan ad ajánlatot az az ajánlat érvénytelenségét jelenti. 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:  
P = (A vizsgált / A legjobb) × 10  

ahol: P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma  

A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabá-lyoknak megfelelően két 
tizedesjegyre kell kerekíteni.  
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Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tette.  
 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). 
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, 
ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

 
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő 
feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni,  

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  
 
6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-
ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását 
sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.  

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös 
ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott 
tartalommal.  

 
8. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:  
- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó 
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;  

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy 
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, 
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is 
elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 
lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;  

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak;  
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- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati példányban 
(ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. 
formátumban is kérjük benyújtani);  

- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.  

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél 
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak;  

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;  
- a zárt csomagon „Ajánlat - "Úrkút Község útrekonstrukciója"  valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”  
 
9. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli  

 
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő 
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) 
aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó 
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a 

képviseletre való jogosultság igazolására.  

11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.  

12. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, pénteki napon 09.00-12.00 
óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra között lehet leadni.  

13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések 
és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon 
elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a 
válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével.  
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14. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során 
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.  

15. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  

16. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a 
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.  
17. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)  

18. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.  

19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.  

20. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.  

21. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott 
feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.  

22. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.  

23. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy 
kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §]  

24. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontokszerint a 

legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 

25. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen 
közbeszerzés tárgyának megfelelő a beszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 
a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 10%-a/év, és 5%-a/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító 
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társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy 
a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú 
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.  

26. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet 
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről. 

27. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre 
bocsátott költségvetést kitöltött formában.  

28. Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések 
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

29. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. április 26.  
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2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:  
 
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE  
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK  
5. KÖTET: MŰSZAKI FEJEZET 
 
 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy 
gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak 
alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény 
és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit.  
 
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít 
és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a 
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és 
az abban leírt szolgáltatások céljára.  
 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:  
 

Firmiter Füred Betéti Társaság 
Fax: +36 87341205 

E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  
 

2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon elérhetőségeit, 
melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésekor 
rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).  

2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax 
útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-
mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő 
tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű 
értesítés mellett nem vette át.  

2.4 A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36 87341205-as faxszámra vagy a 
firmiterbt@upcmail.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!  
 
 
2.5 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon 
meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági 
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szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz 
kerüljön.  
 
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA  
 
3.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát 
benyújtania.  

3.2 Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szerződéstervezet (vagy 
szerződéses feltételek) szövegét az ajánlattételi felhívásban megadott honlapjának a felületén elérhetővé 
teszi. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért 
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az 
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban 
szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen 
dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – 
szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.  

3.3 Formai előírások: ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás 21. Egyéb információk 8. pontjában foglaltak 
szerint kell elkészíteniük és benyújtaniuk ajánlatukat.  

3.4 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák 
szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 
személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.  

3.5 Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, 
vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

3.6 Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: az ajánlattételi felhívás 13. és 14. pontjában előírtak 
szerint. 
 
3.7 Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, pénteki 
napon 09.00-12.00 óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra között lehet leadni.  

3.8 Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig 
senki számára se válhasson hozzáférhetővé.  

3.9 Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. 
kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az 
ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben 
megfelelő más okirat is. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.  
 
3.10 Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk 
megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, 
benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket 
az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem 
kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses 
kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők 
feladata.  
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3.11 Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos 
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges 
pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-
kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi 
felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak 
megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.  

3.12 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
keretében kerülnek felhasználásra.  
 
4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL  

4.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

4.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében 
az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.  

4.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek.  

4.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) 
bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  

4.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az 
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.  
 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:  
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult 
képviselő szervezet megnevezését;  
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;  
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;  
- a számlázás rendjét.  
 
5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA  

5.1 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlattételi felhívás 16. pontjában 
előírtak szerint. 
 
5.2 Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

5.3 Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal 
lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.  

5.4 A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából 
bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA  

6.1 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

6.2 Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

6.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
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kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni.  

6.4 Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás 
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.  

6.5 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 
hiánypótlásra.  
 
7. ELŐZETES VITARENDEZÉS  

7.1 A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:  
 

Firmiter Füred Betéti Társaság 
Fax: +36 87341205 

E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  
 

7.2 A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési 
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény 
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját 
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - 
hivatkoznia kell.  

7.3 Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet 
nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal 
kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos 
időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési 
moratórium egyébként lejárna.  
 
8. Szerződés megkötése és teljesítése 
8.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös 
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell –az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel – 
a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.  

8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 
nappal meghosszabbodik.  
8.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:  

 nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak, 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti.  
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8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani –ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon- ha: 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában 
meghatározott feltétel; 

 a nyertes ajánlattevő közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
8.6. A küldöldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez, arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül.  
8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.  
8.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt –alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya altt.  
8.9. Szerződéskötésre csak átlátható szervezettel kerülhet sor, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény). 
9. Tájékoztatást nyújtó szervezetek 
9.1. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés alapján a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszrzési Hatóság- a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által minden évben rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján- tájékoztatást tesz közzé 
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről.  
9.2. A Kbt. 73.§ (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon kövelelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk, nem mondanak-e 
ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti kövteleményeknek.  
9.3. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a 
nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Cím: 8200 Veszprém, József Attila utca 36. 
Telefon:  06-88-424-210, (88) 424-866 
Fax: 06-88-425-484 
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E-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu  
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
8200 Veszprém, Batsányi u. 5. 
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20.  
Tel: 06-88-566-800 
Fax: 06-88-566-900 
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége 
8200 Veszprém, Batsányi u. 5. 
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390.  
Tel: 06-88-564-730 
Fax: 06-88-563-500 
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 
3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

külön került dokumentálásra 
 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
külön került dokumentálásra 
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3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

"Úrkút Község útrekonstrukciója" 

1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és 
csapadékvíz-elvezető árok felújítása 

amely létrejött egyrészről 

 név: Úrkút Község Önkormányzata  
 cím: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  
 KSH. szám:  
 adóigazgatási szám:  
 bankszámlaszám:  
 képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
  

továbbiakban mint Megrendelő 

 

másrészről 

 név: … 
 cím: … 
 cégjegyzékszám: … 
 adószám: … 
 bankszámlaszám: … 
 képviseli: … 
 
továbbiakban mint Vállalkozó  együttes említés esetén Felek 

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények 

Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok 
felújítása esetében a fedezetet a Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztésének a támogatása keretében BMÖGF/52-16/2016. 
iktatószámú Támogatói okiratban foglaltak biztosítják. 

2. Szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmények teljes körű 
megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján és az azokban meghatározott feltételek 
szerint.  

"Úrkút Község útrekonstrukciója" 

1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és 
csapadékvíz-elvezető árok felújítása 
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3. Vállalkozói díj 

A 2. pontban körülírt munka vállalkozói díja: 
 

 Vállalkozói díj: …,- Ft 

 Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 

 27% ÁFA: …,- Ft 

      Bruttó vállalkozói díj:  …,- Ft 

 

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény) 142. §-a értelmében előírtak nem vonatkoztathatóak rá.  

 
3.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű 

átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a 
közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal 
összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a 
létesítmény megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges 
hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő 
felé jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet. 

3.2. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az 
ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített 
tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját. 

3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4. Határidők 

4.1. A munkaterület átadása: a szerződés aláírásától számított 8 naptári napon belül. 

4.2. A kivitelezés befejezési határideje: legkésőbb a szerződés aláírásától számított 90 naptári 
nap (értékelési szempont). 

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – a 
szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés 
nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami csak a Megrendelő 
előzetes jóváhagyását követően lehetséges. 

 

5. Kivitelezés műszaki feltételei 

5.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok 
megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az építési napló készenlétbe 
helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és folyamatosan 
vezet, egészen az építés befejezéséig. 

5.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 
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Fülöp Zoltánné polgármester 
Úrkút Község Önkormányzata  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  
Telefon: +36 88230003 
Fax: +36 88230003 
E-mail: onkurkut@vnet.hu        
 
 
Végh Zoltán műszaki ellenőr 
Telefon: +36 306455742 
Kamarai szám: 19-5018 
 
 

Jogkörük a szerződés teljesítése során: 

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 
utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé, 

- a teljesítésigazolás kiállítása, 

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása, 

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján 
intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-
szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé. 

 
Vállalkozó részéről: 
 
Képviselő: 

Név: … 
Cím: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 

 
Felelős Műszaki Vezető: 

Név: … 
Cím: … 
Jogosultsági szám: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 
NÜJ: … 

 
Építésvezető: 

Név: … 
Cím: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 
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5.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben 

Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. 

5.4. A Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban 
átadni. 

5.5. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, 
illetve értesítéséről. 
 

5.6. A munkaterület állapotának rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelezettsége, az ekkor 
készített fénykép-, illetőleg video felvételeket legkésőbb a tényleges munkakezdésig köteles 
átadni Megrendelőnek digitális adathordozón. 

5.7. Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 8 naptári nappal írásban 
értesíti Megrendelőt. 

5.8. Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárulásáig 
a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a 
munkahely elkerítése és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért. 

5.9. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárulásának időpontjáig Vállalkozó 
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, 
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, a terveken jelölt és nem jelölt 
közművezetékek megrongálását, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. 

5.10. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó 
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő műszaki ellenőre írásban határoz 
meg számára. 

5.11. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal érintett 
természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. A Vállalkozó 
kötelezettsége a forgalomkorlátozások helyi médiában történő meghirdetése, valamint az 
érintett lakosok lezárásról történő értesítése a lezárást megelőzően legalább 8 nappal 
korábban.  

5.12. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az építési naplóban 
rögzíteni. 

5.13. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, 
összegek, stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható 
végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései szerint lehet megtenni. 

5.14. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az 
eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban 
(3 munkanappal korábban) értesíteni. 
Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5.15. A tervekben, közmű egyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban, illetve a 
közműszolgáltató által a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel kapcsolatos 
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káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában Vállalkozó vállalja a közművek 
pontos helyének meghatározását. 

5.16. A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges – esetlegesen nem jelzett közművek 
kiváltásában történő – közreműködés, a kiváltáshoz tartozó gépi illetve kézi földmunka 
elvégzése a vállalkozó feladata. 

5.17. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény 
miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a 
befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség 
szerint – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – jelen szerződést Feleknek 
írásban módosítaniuk kell. 

5.18. Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja. 

5.19. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy 
Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek 
beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről – a Kbt. rendelkezéseit figyelembe 
véve - Felek csak szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg.  

5.20. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek 
és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében nemzeti 
elbánást kell nyújtani. 

5.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, 
illetve elvégezteti.  

5.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel összefüggő 
zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó 
előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést 
folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, 
azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 

5.23. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül az általa végzendő 
munkákról heti bontású sávos műszaki ütemtervet készít, amelyet Megrendelővel szükséges 
jóváhagyatnia. 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység előrehaladásában, időbeli ütemezésében változás 
várható, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt írásban tájékoztatni, ezzel egyidejűleg az 
ütemtervet aktualizálni és Megrendelőnek jóváhagyásra átadni. 

5.24. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, 
úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott törmelék, 
sár, porszennyezés folyamatos takarítása, a közterület külső csatornarendszer eldugulása 
nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az 
építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.  

5.25. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét 
ezen akadályoztatásokra időben felhívni. 

5.26. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, anyagi 
kötelezettségvállalás mellett. 
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5.27. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó(k) 
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Vállalkozó az alvállalkozó(k) 
munkáját köteles összehangolni, és az általuk végzett munkarészeket egyeztetni. Az 
alvállalkozó(k) személyét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési 
eljárásban köteles megnevezni. 

6. Minőségi követelmények 

6.1. Vállalkozó köteles a szerződés 2. pontjában leírt munkákat a szerződés 3. pontja szerinti 
nettó ellenszolgáltatásért a 6. pontban megfogalmazott minőségi elvárásoknak megfelelően 
kivitelezni. 

6.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar Szabvány 
és előírások szerint, azok betartásával végzi. 
A munka minőségének meghatározására a kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok 
és az érvényben lévő műszaki előírások (nemzeti szabványok, útügyi műszaki előírások 
(UME)) követelményei szolgálnak. 

6.3. Vállalkozó Technológiai Utasítást (TU) és Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT) készít 
és ad át jóváhagyásra Megrendelőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül. 

6.4. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles jelen szerződés értelmében a kivitelezést 
a Megrendelő által szolgáltatott anyagok alapján szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozó 
magyar technológiai előírásoknak, hatályos magyar és EU műszaki szabványoknak, 
valamint a technika mai állásának megfelelően határidőben, a szakvállalt gondosságával 
megvalósítani, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni és az előállított művet Megrendelő részére átadni. A kivitelezés szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.  

6.5. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák 
meg a minőséget. A vizsgálatok költségei a minőséget tévesen megítélő felet terhelik. 

6.6. A jelen szerződés tárgyát képező építményekbe építési terméket csak az építményekre 
vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék 
beépítésre akkor alkalmas, ha: 

- Az európai Parlament és a tanács 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelete az építési 
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  (továbbiakban: 305/2011/EU 
rendelet) 4. cikkében és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben maghatározott gyártói teljesítmény 
nyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy 

- a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az 
ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki 
teljesítményeknek való megfelelést, vagy 

- az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. 
Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártói 
teljesítménynyilatkozatot beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. 
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6.7. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely 
próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. 

6.8. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles a saját költségén 
minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni.  

6.9. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány 
szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az 
importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos 
minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 

6.10. Beépítésre csak Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő olyan 
anyagok és termékek használhatók, amelyek minősége biztosítja az ajánlatban 
meghatározott műszaki feltételeket. 

7. Pénzügyi feltételek 

7.1. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben rögzített 
kivitelezési tevékenység az ÁFA törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem tartozik 
mivel nem építési hatósági engedély-kötelesek. Erről Megrendelő jelen szerződésben 
tájékoztatja Vállalkozót.  

7.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a tartalékkeret és Általános Forgalmi 
Adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékben biztosítja előleg 
igénybevételének lehetőségét. 

7.3. 1. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 30%-os készültségi fok 
beálltakor, a vállalási ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

7.4. 2. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 60%-os készültségi fok 
beálltakor, a vállalási ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

7.5. végszámla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készültségi fokánál. Az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által 
igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás 
díjának a felhasználás esetén a tartalékkeret összegével továbbá a 1. és 2. részszámlával 
csökkentett összegével állítható ki a számla.  

7.6. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó számláit Megrendelő köteles a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára történő 
átutalással kiegyenlíteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

7.7. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem 
Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 60 naptári napon túl 
szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül 
leszámlázni. 

7.8. Vállalkozó a nettó (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 
összegben a későbbiek folyamán felmerülő jótállási igények teljesítésére jótállási 
biztosítékot nyújt a Kbt-ben meghatározott módozatok valamelyike szerint. A jótállási 
biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a teljesítés igazolás kiállításának 
időpontja. A jótállási biztosíték a 36 hónapos jótállási időszak lejártáig Megrendelőnél 
marad. A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal Vállalkozó és Megrendelő 
műszaki ellenőre helyszíni bejárást tartanak és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. 
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A rögzített hibák kijavítása után a jótállási biztosítékot Megrendelő felszabadítja, illetve 
visszafizeti. 

7.9. Vállalkozó a neki felróható, bármely teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme 
esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a, 
de összesen legfeljebb a nettó  vállalkozói díj 30 %-a. 
 

7.10. Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított 
számviteli bizonylatával érvényesíti. 

7.11. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése, 
vagy a teljesítés megtagadása, továbbá Vállalkozó 30 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, 
vagy egyéb írásos dokumentumban (pld. megrendelői felszólítás) rögzített késedelme 
esetén meghiúsulási kötbért fizet, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

7.12. Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval 
szemben. 

7.13. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi 
kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

7.14. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért ha azt vis major 
okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében 
felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka 
a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és 
amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A 
felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, 
felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 

7.15. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy 
a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 
1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban 
foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

8. Átadás-átvétel 

8.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, 
melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles értesíteni. Az 
eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja 
a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 

8.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul. A 
használatbavétel feltételeinek megteremtésében Vállalkozó köteles együttműködni. 

8.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan 
minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült 
létesítmények átvétele. 
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8.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

8.5. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó(k) meghívása és a jelenlétükről való 
gondoskodás. 

8.6. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a 
Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, 
benne  

a. a megvalósulási tervet,  
b. a hulladék nyilvántartási lapot,  
c. az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait,  
d. a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát,  
e. a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait, 

teljesítmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU 
rendelet szerint ),  

f. mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,  
g. egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket,  
h. kezelési és karbantartási utasításokat, 
i. Az üzembe helyezéshez szükséges árazott létesítmény jegyzéket a hatályos 

jogszabályok szerinti formátumban papír alapon és xls formátumban  valamint  
j. a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben rögzítésre kerül, 

hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint 
teljesítette. 

9. Szavatosság és jótállás 

9.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat 
a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától 
érvényes. 

9.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett 
munka minőségéért. 

9.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve 
létesítményrészekre 36 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az 
általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot 
vállalja. 

9.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt 
jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a 
hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. 
Amennyiben a kijavítást, vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi 
el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel 
elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási 
biztosítékból lehívni. 

9.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen 
munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket 
Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással 
végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetve, a jótállási biztosíték 
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értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon 
felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak 
ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. 

10. Különleges szerződéses feltételek 

10.1. Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt 
a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a 
munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó 
megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Felek a szerződés módosítása tekintetében a Kbt. irányadó rendelkezései szerint járnak el. 

11.2. A szerződő Felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, jogi vita esetére – perértéktől 
függően – a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

12. Szerződéshez tartozó dokumentumok 

12.1. A szerződés alapdokumentuma Megrendelő közbeszerzési ajánlattételi felhívása, 
ajánlattételi dokumentációja, Vállalkozó ezek alapján tett ajánlata, valamint a közbeszerzési 
eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum. 
A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. 

 
A szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 6 példányban írják alá. 
 
 
 
Úrkút, 2017. … 
 
 

 

 

 

 … Úrkút Község Önkormányzata 
 Vállalkozó Megrendelő 
 képviseletében képviseletében 
 … Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 
 
 
 

    Ellenjegyző: 
 dr. Puskády Norbert jegyző 

  jegyző 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

"Úrkút Község útrekonstrukciója" 

2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása 

amely létrejött egyrészről 

 név: Úrkút Község Önkormányzata  
 cím: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  
 KSH. szám:  
 adóigazgatási szám:  
 bankszámlaszám:  
 képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
  

továbbiakban mint Megrendelő 

 

másrészről 

 név: … 
 cím: … 
 cégjegyzékszám: … 
 adószám: … 
 bankszámlaszám: … 
 képviseli: … 
 
továbbiakban mint Vállalkozó  együttes említés esetén Felek 

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények 

Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása esetében a fedezetet a 
Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében 
történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat keretében 
BMÖGF/375-2/2017. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltak biztosítják. 

2. Szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmények teljes körű 
megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján és az azokban meghatározott feltételek 
szerint.  

"Úrkút Község útrekonstrukciója" 

2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása 

 

  



43 

3. Vállalkozói díj 

A 2. pontban körülírt munka vállalkozói díja: 
 

 Vállalkozói díj: …,- Ft 

 Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 

 27% ÁFA: …,- Ft 

      Bruttó vállalkozói díj:  …,- Ft 

 

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény) 142. §-a értelmében előírtak nem vonatkoztathatóak rá.  

 
3.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű 

átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a 
közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal 
összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a 
létesítmény megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges 
hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő 
felé jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet. 

3.2. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az 
ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített 
tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját. 

3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4. Határidők 

4.1. A munkaterület átadása: a szerződés aláírásától számított 8 naptári napon belül. 

4.2. A kivitelezés befejezési határideje: legkésőbb a szerződés aláírásától számított 90 naptári 
nap (értékelési szempont). 

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – a 
szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés 
nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami csak a Megrendelő 
előzetes jóváhagyását követően lehetséges. 

 

5. Kivitelezés műszaki feltételei 

5.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok 
megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az építési napló készenlétbe 
helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és folyamatosan 
vezet, egészen az építés befejezéséig. 

5.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 
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Fülöp Zoltánné polgármester 
Úrkút Község Önkormányzata  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  
Telefon: +36 88230003 
Fax: +36 88230003 
E-mail: onkurkut@vnet.hu        
 
 
Végh Zoltán műszaki ellenőr 
Telefon: +36 306455742 
Kamarai szám: 19-5018 
 
 

Jogkörük a szerződés teljesítése során: 

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 
utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé, 

- a teljesítésigazolás kiállítása, 

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása, 

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján 
intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-
szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé. 

 
Vállalkozó részéről: 
 
Képviselő: 

Név: … 
Cím: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 

 
Felelős Műszaki Vezető: 

Név: … 
Cím: … 
Jogosultsági szám: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 
NÜJ: … 

 
Építésvezető: 

Név: … 
Cím: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 
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5.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben 

Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. 

5.4. A Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban 
átadni. 

5.5. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, 
illetve értesítéséről. 
 

5.6. A munkaterület állapotának rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelezettsége, az ekkor 
készített fénykép-, illetőleg video felvételeket legkésőbb a tényleges munkakezdésig köteles 
átadni Megrendelőnek digitális adathordozón. 

5.7. Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 8 naptári nappal írásban 
értesíti Megrendelőt. 

5.8. Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárulásáig 
a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a 
munkahely elkerítése és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért. 

5.9. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárulásának időpontjáig Vállalkozó 
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, 
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, a terveken jelölt és nem jelölt 
közművezetékek megrongálását, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. 

5.10. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó 
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő műszaki ellenőre írásban határoz 
meg számára. 

5.11. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal érintett 
természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. A Vállalkozó 
kötelezettsége a forgalomkorlátozások helyi médiában történő meghirdetése, valamint az 
érintett lakosok lezárásról történő értesítése a lezárást megelőzően legalább 8 nappal 
korábban.  

5.12. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az építési naplóban 
rögzíteni. 

5.13. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, 
összegek, stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható 
végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései szerint lehet megtenni. 

5.14. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az 
eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban 
(3 munkanappal korábban) értesíteni. 
Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5.15. A tervekben, közmű egyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban, illetve a 
közműszolgáltató által a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel kapcsolatos 
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káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában Vállalkozó vállalja a közművek 
pontos helyének meghatározását. 

5.16. A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges – esetlegesen nem jelzett közművek 
kiváltásában történő – közreműködés, a kiváltáshoz tartozó gépi illetve kézi földmunka 
elvégzése a vállalkozó feladata. 

5.17. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény 
miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a 
befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség 
szerint – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – jelen szerződést Feleknek 
írásban módosítaniuk kell. 

5.18. Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja. 

5.19. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy 
Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek 
beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről – a Kbt. rendelkezéseit figyelembe 
véve - Felek csak szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg.  

5.20. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek 
és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében nemzeti 
elbánást kell nyújtani. 

5.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, 
illetve elvégezteti.  

5.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel összefüggő 
zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó 
előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést 
folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, 
azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 

5.23. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül az általa végzendő 
munkákról heti bontású sávos műszaki ütemtervet készít, amelyet Megrendelővel szükséges 
jóváhagyatnia. 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység előrehaladásában, időbeli ütemezésében változás 
várható, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt írásban tájékoztatni, ezzel egyidejűleg az 
ütemtervet aktualizálni és Megrendelőnek jóváhagyásra átadni. 

5.24. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, 
úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott törmelék, 
sár, porszennyezés folyamatos takarítása, a közterület külső csatornarendszer eldugulása 
nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az 
építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.  

5.25. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét 
ezen akadályoztatásokra időben felhívni. 

5.26. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, anyagi 
kötelezettségvállalás mellett. 
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5.27. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó(k) 
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Vállalkozó az alvállalkozó(k) 
munkáját köteles összehangolni, és az általuk végzett munkarészeket egyeztetni. Az 
alvállalkozó(k) személyét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési 
eljárásban köteles megnevezni. 

6. Minőségi követelmények 

6.1. Vállalkozó köteles a szerződés 2. pontjában leírt munkákat a szerződés 3. pontja szerinti 
nettó ellenszolgáltatásért a 6. pontban megfogalmazott minőségi elvárásoknak megfelelően 
kivitelezni. 

6.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar Szabvány 
és előírások szerint, azok betartásával végzi. 
A munka minőségének meghatározására a kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok 
és az érvényben lévő műszaki előírások (nemzeti szabványok, útügyi műszaki előírások 
(UME)) követelményei szolgálnak. 

6.3. Vállalkozó Technológiai Utasítást (TU) és Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT) készít 
és ad át jóváhagyásra Megrendelőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül. 

6.4. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles jelen szerződés értelmében a kivitelezést 
a Megrendelő által szolgáltatott anyagok alapján szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozó 
magyar technológiai előírásoknak, hatályos magyar és EU műszaki szabványoknak, 
valamint a technika mai állásának megfelelően határidőben, a szakvállalt gondosságával 
megvalósítani, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni és az előállított művet Megrendelő részére átadni. A kivitelezés szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.  

6.5. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák 
meg a minőséget. A vizsgálatok költségei a minőséget tévesen megítélő felet terhelik. 

6.6. A jelen szerződés tárgyát képező építményekbe építési terméket csak az építményekre 
vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék 
beépítésre akkor alkalmas, ha: 

- Az európai Parlament és a tanács 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelete az építési 
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  (továbbiakban: 305/2011/EU 
rendelet) 4. cikkében és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben maghatározott gyártói teljesítmény 
nyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy 

- a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az 
ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki 
teljesítményeknek való megfelelést, vagy 

- az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. 
Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártói 
teljesítménynyilatkozatot beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. 
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6.7. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely 
próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. 

6.8. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles a saját költségén 
minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni.  

6.9. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány 
szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az 
importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos 
minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 

6.10. Beépítésre csak Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő olyan 
anyagok és termékek használhatók, amelyek minősége biztosítja az ajánlatban 
meghatározott műszaki feltételeket. 

7. Pénzügyi feltételek 

7.1. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben rögzített 
kivitelezési tevékenység az ÁFA törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem tartozik 
mivel nem építési hatósági engedély-kötelesek. Erről Megrendelő jelen szerződésben 
tájékoztatja Vállalkozót.  

7.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a tartalékkeret és Általános Forgalmi 
Adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékben biztosítja előleg 
igénybevételének lehetőségét. 

7.3. 1. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 30%-os készültségi fok 
beálltakor, a vállalási ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

7.4. 2. részszámla: a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés legalább 60%-os készültségi fok 
beálltakor, a vállalási ár 30%-nak megfelelő összegről állítható ki számla. 

7.5. végszámla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készültségi fokánál. Az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által 
igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás 
díjának a felhasználás esetén a tartalékkeret összegével továbbá a 1. és 2. részszámlával 
csökkentett összegével állítható ki a számla.  

7.6. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó számláit Megrendelő köteles a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára történő 
átutalással kiegyenlíteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

7.7. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem 
Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 60 naptári napon túl 
szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül 
leszámlázni. 

7.8. Vállalkozó a nettó (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 
összegben a későbbiek folyamán felmerülő jótállási igények teljesítésére jótállási 
biztosítékot nyújt a Kbt-ben meghatározott módozatok valamelyike szerint. A jótállási 
biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a teljesítés igazolás kiállításának 
időpontja. A jótállási biztosíték a 36 hónapos jótállási időszak lejártáig Megrendelőnél 
marad. A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal Vállalkozó és Megrendelő 
műszaki ellenőre helyszíni bejárást tartanak és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. 
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A rögzített hibák kijavítása után a jótállási biztosítékot Megrendelő felszabadítja, illetve 
visszafizeti. 

7.9. Vállalkozó a neki felróható, bármely teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme 
esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a, 
de összesen legfeljebb a nettó  vállalkozói díj 30 %-a. 
 

7.10. Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított 
számviteli bizonylatával érvényesíti. 

7.11. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése, 
vagy a teljesítés megtagadása, továbbá Vállalkozó 30 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, 
vagy egyéb írásos dokumentumban (pld. megrendelői felszólítás) rögzített késedelme 
esetén meghiúsulási kötbért fizet, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

7.12. Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval 
szemben. 

7.13. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi 
kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

7.14. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért ha azt vis major 
okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében 
felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka 
a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és 
amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A 
felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, 
felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 

7.15. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy 
a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 
1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban 
foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

8. Átadás-átvétel 

8.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, 
melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles értesíteni. Az 
eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja 
a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 

8.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul. A 
használatbavétel feltételeinek megteremtésében Vállalkozó köteles együttműködni. 

8.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan 
minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült 
létesítmények átvétele. 
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8.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

8.5. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó(k) meghívása és a jelenlétükről való 
gondoskodás. 

8.6. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a 
Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, 
benne  

k. a megvalósulási tervet,  
l. a hulladék nyilvántartási lapot,  
m. az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait,  
n. a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát,  
o. a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait, 

teljesítmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU 
rendelet szerint ),  

p. mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,  
q. egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket,  
r. kezelési és karbantartási utasításokat, 
s. Az üzembe helyezéshez szükséges árazott létesítmény jegyzéket a hatályos 

jogszabályok szerinti formátumban papír alapon és xls formátumban  valamint  
t. a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben rögzítésre kerül, 

hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint 
teljesítette. 

9. Szavatosság és jótállás 

9.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat 
a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától 
érvényes. 

9.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett 
munka minőségéért. 

9.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve 
létesítményrészekre 36 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az 
általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot 
vállalja. 

9.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt 
jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a 
hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. 
Amennyiben a kijavítást, vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi 
el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel 
elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási 
biztosítékból lehívni. 

9.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen 
munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket 
Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással 
végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetve, a jótállási biztosíték 
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értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon 
felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak 
ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. 

10. Különleges szerződéses feltételek 

10.1. Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt 
a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a 
munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó 
megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Felek a szerződés módosítása tekintetében a Kbt. irányadó rendelkezései szerint járnak el. 

11.2. A szerződő Felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, jogi vita esetére – perértéktől 
függően – a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

12. Szerződéshez tartozó dokumentumok 

12.1. A szerződés alapdokumentuma Megrendelő közbeszerzési ajánlattételi felhívása, 
ajánlattételi dokumentációja, Vállalkozó ezek alapján tett ajánlata, valamint a közbeszerzési 
eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum. 
A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. 

 
A szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 6 példányban írják alá. 
 
 
 
Úrkút, 2017. … 
 
 

 

 

 

 … Úrkút Község Önkormányzata 
 Vállalkozó Megrendelő 
 képviseletében képviseletében 
 … Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 
 
 
 

    Ellenjegyző: 
 dr. Puskády Norbert jegyző 

  jegyző
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4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1 
Alulírott .................................................... (név) ............................................. (cég) nevében 

eljárva aláírásommal igazolom, hogy a mai napon az Úrkút Község Önkormányzata, mint  

Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyú nemzeti a Kbt. 115. § (1) bekezdése 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárásában átvettem az Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumát 

az alábbiak szerint: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE  
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK  
5. KÖTET: MŰSZAKI FEJEZET 
 

............................., 2017...... ................................. nap 

 

 

............................................ 

Átvevő 

Cégnév: …………………………………………… 

Székhely: …………………………………………. 

Telefon: …………………………………………… 

Fax: ……………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………. 
 
 
 
1. számú melléklet  
 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 
                                  AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 

VONATKOZÁSÁBAN  
 

 

 oldalszám 
 
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)  

 

 
Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  

 

                                                
1KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN 
HALADÉKTALANUL KITÖLTVE, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA MEGKÜLDENI AZ +36 
87341205-ES FAXSZÁMRA, VAGY A FIRMITERBT@UPCMAIL.HU  E-MAIL CÍMRE! 
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A 3. értékelési részszempontra tett megajánlás igazolásaképpen (adott esetben) mi-
nőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló dokumentum  
 

 

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) (Eredeti,arra feljogosított személy(ek) ál-tal aláírt 
nyilatkozat nyújtható be.) 
 

 

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

 

A felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására 
vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (4.SZ.melléklet) 

 

II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

 

Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő-jének 
aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.  
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egy-szerű 
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazo-lására.  

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tar-
talmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (5. sz. 
melléklet) 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljá-rás, úgy 
kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtani.  

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)   
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra (6. számú melléklet)   

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (7. számú melléklet)  
Nyilatkozat az összeférhetetlenség fenn nem állásáról (8. számú melléklet)  
Nyilatkozat az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példányáról (9. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvény átlátható szervezet 
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről (10. számú melléklet) 

 

Árazott költségvetés (xsl. formátumban is csatolandó)  
III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón  
(CD, DVD, Pendrive, stb.) 

 

 
 
 
 

2.1. számú melléklet  
 

FELOLVASÓLAP  
(önálló ajánlattétel esetén)  

1. Ajánlattevő  
 
Név: _____________________________________________________________________  

Székhely: _________________________________________________________________  

Telefon: ___________________________ Fax: _________________________________  
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E-mail: ____________________________  

 
2. Ajánlattétel tárgya:  
"Úrkút Község útrekonstrukciója" 
 
3. Ajánlat:  
1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-
elvezető árok felújítása 
 

 
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. Ft  

 
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási 
rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és 
mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 
18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

 
igen/nem  

 
3. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő 
(naptári napban) 

 
90-……=…… 

 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása 

 
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. Ft  

 
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási 
rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és 
mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 
18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

 
igen/nem  

 
3. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő 
(naptári napban) 

 
90-……=…… 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

______________________________  
      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 
2.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
(közös ajánlattétel esetén) 

 
1. Közös ajánlattevők 
 
Név: _____________________________________________________________________  

Székhely: _________________________________________________________________  

Telefon: ___________________________ Fax: _________________________________  

E-mail: ________________________________  

Tagok adatai (név, székhely): _________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

Tagok adatai (név, székhely): _________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 
2. Ajánlattétel tárgya:  
 
"Úrkút Község útrekonstrukciója" 
 
3. Ajánlat:  
 
1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási munkálatai és csapadékvíz-
elvezető árok felújítása 
 

 
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. Ft  

 
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási 
rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és 
mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 
18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

 
igen/nem  

 
3. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő 
(naptári napban) 

 
90-……=…… 

 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület felújítása 

 
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. Ft  

 
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási 
rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és 
mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 
18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

 
igen/nem  

 
3. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő 
(naptári napban) 

 
90-……=…… 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

______________________________  
      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
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3. számú melléklet  
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 

részfeladatonként kitöltendő! 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. 

(ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 

(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), 

az Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyában ……….. 

részfeladat esetében megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.  

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján25, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbi-akban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe26: 
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A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján27, hogy a szerződés teljesítéséhez a fenti pontban 

meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 

igénybe: 

 
Alvállalkozó neve, címe  A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog kötni  
 

  
 

  
 

 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 

teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.  

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul 

teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati 

kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.  

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 

megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.  

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

 

  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………-vállalkozásnak minősül /  

  nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá29.  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 
rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
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4. számú melléklet  
 
 

NYILATKOZAT 
a kizáró okok vonatkozásában 

 
 
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője az Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:  

I. 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott 
kizáró okok hatálya alá.  
 

II. 
 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 
q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.  
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III. 

 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet  
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.  
 
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy 
  
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) al-pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosról32:  
 
neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________ 
 

vagy 
 

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé-séről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa.  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

…………….…...………………………………………..  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

                                                                                 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 

 
 

5. számú melléklet  
 

MEGHATALMAZÁS 
részfeladatonként kitöltendő! 

 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ (székhely: 

______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó34 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

meghatalmazom ____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; 

lakcím: ______________________________), hogy a Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő 

"Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyában ……….. részfeladat esetében tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.  
34 A  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
______________________________    ______________________________  
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult         (meghatalmazott aláírása)  
        képviselőjének aláírása)  
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
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Aláírás: ……………………………….    Aláírás: …………………………… 

Név:  ……………………………….    Név: …………………………….. 

Lakcím: ……………………………………..    Lakcím:…………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. számú melléklet  
 
 
 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 
részfeladatonként kitöltendő! 

 
 
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegy-zésre jogosult 

képviselője az Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" 

tárgyában ……….. részfeladat esetében tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 

teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában:  

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján 

megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok 

vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

 



61 

Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a 

Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban 

foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 

_____________________________________  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírás) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. sz. melléklet  
 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
részfeladatonként kitöltendő! 

 
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegy-zésre jogosult 

képviselője az Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" 

tárgyában ……….. részfeladat esetében tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 

teszem.  

Ezúton  

n y i l a t k o z o m, hogy 
 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívásban előírt 

felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
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………………………………………………  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

összeférhetetlenség fenn nem állásáról 
részfeladatonként kitöltendő! 

Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyában 
……….. részfeladat esetében 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési 
eljárás során kijelentem, hogy a Kbt.  25. § foglaltakat figyelembevéve velünk szemben az 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………. 
           cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példányáról 
 

Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyában  
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési 
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példánya teljes 
egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.  
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………. 
           cégszerű aláírás 

 
 
 
 

10. számú melléklet 
Nyilatkozat 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvény 
átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről 

Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyában  
Alulírott, ……., mint a …….(székhely: …..) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen 

okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában  
nyilatkozom 

arról, hogy a ….. (szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Ezen nyilatkozatot, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, a visszterhes szerződés megkötése, illetve a 
kötelezettségből eredő kifizetések teljesítése érdekében tettem. Anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen nyilatkozat tekintetében a bekövetkező 
változásokat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi 
Szállás részére haladéktalanul bejelentem, és az általam ezen okiratban képviselt 
társaság/szervezet új képviselőjét jelen nyilatkozatomról, valamint ismételt 
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségéről haladéktalanul tájékoztatom. 
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Kelt, ….,…év…hónap…nap 
 
         ………………………………………. 
                   cégszerű aláírás 
 
3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam 

vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint  meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában 

vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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Műszaki leírás 
 
1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási 
munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok felújítása 
 
Meglévő állapot bemutatása: 
 
Az egész területen jelenleg a vízelvezetés járdalapokkal burkolt, és földmedrű árkok és a 
kapubejárók alatti csőátereszek rendszere szolgálja. A csatlakozó utcák alatt szintén 
csőátereszek vezetik el a vizet.  A meglévő árkok a nagy terepesések következtében 
feliszapolódtak, illetve elfajultak. A meglévő vízelvezetési rendszer alapkoncepciója, hogy az 
útburkolatra hulló csapadékot, illetve a nagyfelületű vízgyűjtő területről lefolyó 
vízmennyiséget burkolt árkokkal összegyűjtik, és a befogadó Csinger patakba vezetik. 
Az érintett útszakaszok meglévő vízelvezetési rendszerének megtartása mellett annak felújítása 
a feladat. Az árokba benőtt bozótot cserjét ki kell irtani, és annak tuskóját, gyökérzetét el kell 
távolítani. A meglévő árok fenék szélességet 0,5 m szélességre kell profilozni. 
A meglévő állapottól függően az árok rézsűhajlása 1:1 -  1:2 között változik. Az 
árokmélységeknek a hossz-szelvényeknek megfelelően minimum 0,7   méteresnek kell lenni. ( 
Árok utca)  A kivitelezőnek árokprofilozás esetén a hossz- szelvényi korrekciókat is el kell 
végezni. A tervezett vízépítési megoldás a burkolatra hulló, a pályaszerkezetbe szivárgó, a 
felszíni vagy a felszín alatti hozzáfolyásból eredő vizek káros hatásától a pályaszerkezetet és a 
földmunkát megóvja. 
A kiírásban szereplő utcák útburkolata repedezett, töredezett, egyenetlen. Ezért először 
kátyúzni, kiegyenlíteni szükséges, majd egy AC 11 jelű aszfalt szőnyeggel kell ellátni, majd a 
padkarendezést el kell végezni. 
Az útról lefolyó csapadékvíz bevezetése során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. 
A terep természetes lefolyási viszonyait a lehető legkisebb mértékben zavarjuk meg. 
Minden telekre biztosítandó a gépkocsival való bejárás.  A jelenleg is kiépített kapubejárók 
átépítése nem képezi a jelen tervezési feladat tárgyát. Azonban a kapubejárók alatti áteresz, 
javítása, tisztítása, új burkolat kiépítése bele tartozik a tervezett munkákba. 
 
Árok u. 
 
A hegy alatti utcában a hegyről, és a lakótelkekről lefolyó csapadékvizet a jelenlegi elfajult 
földárok vezeti el.  Azonban már kisebb esőzés is elönti a környező házakat udvarokat, ezért az 
ingatlanok vagyonbiztonsága, és az épületek állagmegóvása szükséges. 
Az árok az utca elején hiányzik, további részén teljesen elfajult, amit szükséges újra rendezni. 
Az utca elején az árkon áthaladó földút jelentős mennyiségű vizet hoz le a környező vízgyűjtő 
területről. Ennek vizét szükséges bevezetni a kialakítandó árokba, a földút alatt pedig átereszt 
kell építeni. 
A jelenleg meglévő földárkot ki kell tisztítani, profilozni. Az árok területén lévő bokrokat, 
cserjéket el, és azok gyökérzetét, tuskóit el kell távolítani.  15 cm vtg szintre húzott, tömörített 
murvaágyazat után kerül az ágyazatra 86 x 50 x 40 cm méretű előre gyártott meder elem. Az 
árokburkolása után szükséges tovább rendezni, füvesíteni a rézsűt és a környező területet.   
Az ároképítés után szükséges az egyenetlen útburkolat felújítás egy új aszfalt szőnyeggel. 
 
 
Rákóczi utca Mester utcai hídtól a hivatalig 
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Közút alatt lévő hídtól indul a nagy szelvényű árok, amely gyakorlatilag összeszedi az egész 
Mester utca és annak vízgyűjtő területeiről a vizet, és szállítja tovább a befogadó Csinger 
patakba. 
Ezenkívül ebbe a csapadékvíz elvezető árokba érkezik a Rákóczi u.  K- i részéről, és az egész 
Árok utcából a víz. 
Jelenleg az utcában a - környező vízgyűjtő terület miatt - egy nagy szelvényű árok található, 
melynek az alja járdalapokkal ki van lapozva. Ezek a lapok azonban teljesen szét vannak törve, 
be vannak dőlve. Az árok fel van iszapolódva.  
Az építés során ezeket a lapokat el kell távolítani. A mederben lévő hordalékot -15 cm 
mélységig ki kell szedni, gépkocsira rakni, és elszállítani. A tömörített murvaágyazatra kerül a 
40 cm fenékszélességű előre gyártott 1 m hosszú árokelem. Az árokburkolása után szükséges 
tovább rendezni, füvesíteni a rézsűt és a környező területet.   
   
Fenyves utca 
 
Az utca elején hiányzik, további részén pedig teljesen elfajult az árok, amit szükséges újra 
rendezni. 
A jelenleg meglévő földárkot ki kell tisztítani, profilozni. Az árok területén lévő bokrokat, 
cserjéket el, és azok gyökérzetét, tuskóit el kell távolítani.  15 cm vtg szintre húzott, tömörített 
murvaágyazat után kerül az ágyazatra 86 x 50 x 40 cm méretű előre gyártott meder elem. Az 
árokburkolása után szükséges tovább rendezni, füvesíteni a rézsűt és a környező területet.  A 
burkolt árokból a csapadékvíz zárt rendszerű áteresz építésével jut el a befogadóig. 
Az ároképítés után szükséges az egyenetlen útburkolat felújítása egy új aszfalt szőnyeggel. 
 
Tüzér utca 
 
Az utca jelenlegi burkolata elöregedett, repedezett egyenetlen burkolat. A fedlapok szintre 
emelésével az utca egy új aszfaltszőnyeg burkolatot kap. 

 

2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, 
kapcsolódó közterület felújítása 

Mester utca jobb oldal   
Mester utca  - Főtér csomópont 
 
A Mester u. gyakorlatilag a falu központjából indul É – i irányba. Az utca eleje a mélypontról, 
befogadó ároktól indul és emelkedik teljesen az utca végéig. A Mester utcára merőlegesen 
vannak rákötve a Tüzér, Kossuth, Erdő, Honvéd, és Ady utcák, melynek csapadékvizét szintén 
ez a csapadékvíz elvezető árok vezeti le. Az utcák mögötti hatalmas vízgyűjtő területről ( erdő, 
legelő) szintén ezek az utcák vezetik le a vizet. 
Jelenleg az utcában a - környező vízgyűjtő terület miatt - egy nagy szelvényű árok található, 
melynek az alja járdalapokkal ki van lapozva. Ezek a lapok azonban teljesen szét vannak törve, 
be vannak dőlve. Az árok fel van iszapolódva.  
Az építés során ezeket a lapokat el kell távolítani. A mederben lévő hordalékot -15 cm 
mélységig ki kell szedni, gépkocsira rakni, és elszállítani. A tömörített murvaágyazatra kerül a 
40 cm fenékszélességű előre gyártott 1 m hosszú árokelem. Az árok burkolása után szükséges 
tovább rendezni, füvesíteni a rézsűt és a környező területet.     
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A Mester utca alján a buszfordulóban zártrendszerű csapadékcsatorna található, melyet Woma 
berendezéssel ki kell tisztítani. 
 
Rákóczi u. - a hivatal előtti csapadékvízelvezető és a hozzá kapcsolódó közterület 
felújítása 
  
 
A Rákóczi utcán az Önkormányzati Hivatal előtt a nagyszelvényű árok 800 átm. átereszben 
halad tovább.  Ezek az átereszek azonban mind meg vannak roppanva, repedve.  
Néhány áteresz darab már benn fekszik a folyásfenéken megakadályozva a víz és a hordalék 
tovább haladásának az útját. 
Az átereszek felett térburkolat lett építve, ami gyakorlatilag a megroppant átereszek miatt az 
egyenetlen felületen már balesetveszélyes. A kiemelt szegélyek szintén ennek hatására már ki 
vannak dőlve a járda szélén. 
A hivatal előtti területen teljesen szét kell bontani az átereszeket, térkő burkolatot, és a kiemelt 
szegélyeket. Megfelelő ágyazat megépítése után új átereszek beépítése szükséges 2 db új 
tisztítóaknával, öntöttvas fedlappal. Helyre kell állítani az áteresz felett elhelyezkedő térköves 
járdaburkolatot kiemelt szegélyekkel együtt.  
 
 
Mester utca vége jobb ív  
 
Az ív miatt a burkolatot szélesíteni szükséges. A padka mellett egy járdalapokkal kirakott 
burkolt árok található, amit 40 átm. áteresszel szükséges kiváltani. A padka helyén burkolatot 
építünk, és aszfaltburkolattal látjuk el. Az elvégzett munkák után hozzá kell igazítani az 
átereszek feletti padkát és területet. 
 
Mester utca vége a buszmegálló előtt 
 
Az utca alatti áteresz meghosszabbítása szükséges a kifordulási ív miatt. Hozzá kell igazítani 
az árokba befolyó csapadékvizeket is. 
 
Mező köz csapadékvíz elvezetés 
 
A vízgyűjtő területről érkező víz a burkolat széléről a szomszédos telekre folyik. Ezt 
megakadályozva épül a burkolat szélén egy kiemelt szegély, amely elvezeti a vizet egy előre 
gyártott folyókába, amely az úton keresztirányba kerül elhelyezésre.  
 
 
Kossuth utca 
Erdő utca I. 
Erdő utca II. ( 68m )- Temető utca (76m) 
 
A hegy alatti utcában a hegyről, és a lakótelkekről lefolyó csapadékvizet a jelenlegi elfajult 
földárok vezeti el.  Azonban már kisebb esőzés is elönti a környező házakat udvarokat, ezért az 
ingatlanok vagyonbiztonsága, és az épületek állagmegóvása szükséges. 
Az utca elején hiányzik, további részén teljesen elfajult az árok, amit szükséges újra rendezni.  
A jelenleg meglévő árkot ki kell tisztítani. 15 cm vtg szintre húzott, tömörített murvaágyazatra 
kerül az előre gyártott meder elem. Az árok burkolása után szükséges tovább rendezni, 
füvesíteni a rézsűt és a környező területet.   
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Csokonai u. csapadékvíz elvezetés 
 
A vízgyűjtő területről egy földúton keresztül rendezetlenül érkezik a víz az utcába. Ennek 
rendezése végett épül először a burkolt árok, majd a garázssor előtt áteresz. 
A felszíni vizeket bukóaknán, nyelő rácson keresztül vezetjük az átereszbe, amelyből tovább 
folyik a befogadó árokba. A munka végén a területet szükséges hozzáigazítani a burkolatokhoz. 
 
Iskolával szembeni murvás közterület felújítása 
 
Az iskolával szemben jelenleg egy széles feltöltődött földes padka található, melyet az iskolás 
szülők parkolásra használnak. 
A burkolatról lefolyó csapadékvíz elvezetése miatt a murvás közterület felújításra kerül. 
 
Béke utca. - a falu elejétől a dobozgyárig 
 
Közút alatt lévő hídtól indul a nagy szelvényű árok, amely gyakorlatilag összeszedi az egész 
Mester u, és annak vízgyűjtő területeiről a vizet, és szállítja tovább a befogadó Csinger patakba. 
Jelenleg az utcában a - környező vízgyűjtő terület miatt - egy nagy szelvényű árok található, 
melynek az alja járdalapokkal ki van lapozva. Ezek a lapok azonban helyenként szét vannak 
törve, be vannak dőlve. Az árok fel van iszapolódva.  
Az építés során ezeket a lapokat el kell távolítani. A mederben lévő hordalékot -15 cm mélységi 
ki kell szedni, gépkocsira rakni, és elszállítani. A tömörített murvaágyazata előre gyártott 
mederelemekből készül az árokburkolat. Az árok burkolása után szükséges tovább rendezni, 
füvesíteni a  rézsűt és a környező területet.   
 
Petőfi u. vízelvezetés, aszfaltburkolat építése 
 
Az utca közepétől az épület melletti földes padkán folyik a víz a befogadóig, amely padka 
kimosódáshoz vezet. Ezért ezt a földpadkát aszfaltból burkolni szükséges. 
 
Járda I. Béke utca hídtól a buszmegálló tábláig 
Járda II. vízelvezetés Béke utca a buszmegálló táblától a Rózsa utcáig 
Járda III. vízelvezetés Rákóczi utca a Kilencház utcától a földútig 
 
A közút mellett lévő járda burkolata a rendezetlen csapadékvíz elvezetés miatt egyenetlen, 
repedezett, sok területen már elmosódott, így közlekedésre már nem alkalmas. Az irányított 
csapadékvíz elvezetés érdekében a járda felújítása elengedhetetlen. 
 
Kockázatelemzés 
 
Kockázati tényezőként az alábbi tényezőket lehet megemlíteni: 

- Építés ideje alatt az árokburkoló elemek rakodása, tárolása 
- Meglévő forgalom alatt az árok átépítése 
- Közúton folyó aszfaltozási munkák 

 

Kockázat csökkentése: 
- Árokelem tárolásához a tároló hely körülhatárolása, táblázása  
- Munkaterület kitáblázása, körülhatárolása az előírt forgalomtechnikai előírásoknak 

megfelelően. 
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A megépült beruházásnak - a munkaterület visszaadása után  - már nincs valós kockázati 
tényezője 
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Csapadékvíz elvezetés, útburkolat felújítás munkái 
   

Árazatlan költségvetés 
   

        

Építési munkák:  Árok u. Menny. Egységá
r 

Összese
n 

   

Forgalomtechnikai munkák 1 kts                        
-     

   

Árok kiemelése új nyomvonalon a földút 
csatlakozás előtti területen    
föld elszállítása lerakó helyre 

35 fm                        
-     

   

Áteresz  fektetés előre gyártott 
betoncsövekből földmunkával, beton 
védelemmel,  

41 fm                        
-     

   

Előregyártott előfej beépítése átereszek 
előtt 

11 db                        
-     

   

Árok burkolás 332 fm                            
-     

   

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása 
változó vtg - ban  

199 m3                        
-     

   

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon 
belül, lerakóhelyi díjjal 

199 m3                        
-     

   

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban 
géppel,  
kiegészítő kézi  munkával 

50 m3                        
-     

   

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  50 m3                        
-     

   

Előregyártott mederelem  leszállítása 
depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 

664 db                        
-     

   

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkával 
meder elem melletti terület 
földfeltöltéssel, tömörítéssel 

664 db                        
-     

   

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

965 m2                        
-     

   

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító 
hengerléssel 

965 m2                        
-     

   

Összesen:                                                                  
-     

   

          
   

Árok utca aszfaltozási munkái 76,0 * 
3,0m 276,0 * 2,8m + delta 

Menny. Egységá
r 

Összese
n 
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Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, 
fentartása, bontása 

1 db   0 
   

Pályatakarítás, tisztítás 112
8,7 

m2   0 
   

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 56 m   0 
   

Aszfalt burkolat bontása, törmelék 
elszállítása lerakóhelyre 

8,5 m3   0 
   

Földkitermelés úttükörből 30 cm 
elszállítással, lerakóhelyre 

22,5 m3   0 
   

Tükör készítése 75 m2   0 
   

Simító hengerlés 75 m2   0 
   

Murva ágyazat készítése talajcsere helyén 
20 cm vtg-ban tömörítéssel 

15 m3   0 
   

Ckt burkolatalap építése talajcsere helyén 
10 cm vtg-ban tömörítéssel 

7,5 m3   0 
   

Ckt kiegyenlítés építése csatlakozó 
deltánál /rakott köves területen/ átlag 10 
cm vtg-ban tömörítéssel 

12,8 m3   0 
   

Elzáró szekrény szintre emelése 4 db   0 
   

Csatorna fedlapok szintre emelése 3 db   0 
   

Aszfalt kiegyenlítés építése AC 11 kopó 
jelű aszfalt bedolgozásával átlag 3 cm vtg-
ban 

3,6 m3   0 
   

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű 
aszfalt bedolgozásával átlag 5 cm vtg-ban 

56,4 m3   0 
   

Kétoldali padka építése, tömörítése 352 m2   0 
   

Összesen:       0 
   

        

Építési munkák:  
Rákóczi u.   hídtól a hivatalig 

Menny. Egységá
r 

Összese
n 

   

Forgalomtechnikai munkák 1 kts                        
-     

   

Meglévő burkolat bontása: 
     Járdalapok felszedése, raklapokra 
rakása, elszállítása a kijelölt  
      lerakóhelyre 
     Összetört betonelemek, betonjárdák 
törmelék elszállítása  
     lerakóhelyi díjjal 

123 fm                      
-     

   

Árok burkolás 1/1 árokelemekből  123 
fm hosszon 

                           
-     
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Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása 
változó vtg - ban  

37 m3                        
-     

   

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon 
belül, lerakóhelyi díjjal 

37 m3                        
-     

   

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban 
géppel, kiegészítő kézi  
munkával 

18 m3                        
-     

   

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  18 m3                        
-     

   

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása 
depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - 
ra, kiszállítás 

123 db                        
-     

   

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkávalmeder elem melletti terület 
földfeltöltéssel tömörítéssel 

123 db                        
-     

   

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

462 m2                        
-     

   

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító 
hengerléssel 

462 m2                        
-     

   

Művelődési ház kapubejáró bővítése  80 
átm áteresszel 

2 fm                        
-     

   

Előfej építése  80 átm 2 db                        
-     

   

Utcsatlakozás alatti átereszek cseréje 6 
fm 

                           
-     

   

Burkolatszél vágás 12 fm                        
-     

  
  

Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 
lerakóhelyi díjjal 

8 m3                        
-     

   

80 átm áteresz elhelyezése 
murvaágyazatra 

6 fm                        
-     

   

Vb lemez készítése áteresz felett 20 cm 
vtg - ban 

13 m2                     
-     

   

Aszfaltburkolat helyreállítása Ac - 11 jelü 
aszfaltból  
kézi bedolgozással 

15 m2                        
-     

   

Terület rendezés füvesítéssel 10 m2                        
-     

   

Összesen:                                                                   
-     
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Építési munkák:  Fenyves u. Menny. Egységá
r 

Összese
n 

   

Forgalomtechnikai munkák 1 kts                        
-     

   

   Árok - folyóka  kiemelése új 
nyomvonalon föld elszállítással  

48 m3                        
-     

   

   Áteresz  fektetés előre gyártott 
betoncsövekből földmunkával,  
   beton védelemmel,  30 átmérővel aszfalt 
bontással, helyreállítással 

8 fm                        
-     

   

Árok burkolás 92 fm                            
-     

   

Árokprofil kiemelése, meglévő 
betonfolyóka bontása magas padka 
nyesése, tgr - ra rakása   

32 m3                        
-     

   

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban 
géppel, kiegészítő kézi  
munkával 

15 m3                        
-     

   

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  15 m3                        
-     

   

Előregyártott mederelem  leszállítása 
depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 

92 fm                        
-     

   

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkávalmeder elem melletti terület 
földfeltöltéssel, tömörítéssel 

92 fm                        
-     

   

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

136 m2                        
-     

   

Füvesítés 4gr/m2 mennyiségben simító 
hengerléssel 

136 m2                        
-     

   

Összesen:                            
-     

   

          
   

Fenyves utca aszfaltozási munkái 141,0 
* 3,0m 

Menny. Egységá
r 

Összese
n 

   

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, 
fentartása, bontása 

1 db   0 
   

Pályatakarítás, tisztítás 423 m2   0 
   

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 10 m   0 
   

Tűzcsap szintre emelése 1 db   0 
   

Elzáró szekrény szintre emelése 2 db   0       
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Csatorna fedlapok szintre emelése 5 db   0 
   

Meglévő csatorna tisztítása 20 m   0 
   

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű 
aszfalt bedolgozásával átlag 5 cm vtg-ban 

21,2 m3   0 
   

Kétoldali padka építése, tömörítése 141 m2   0 
   

Összesen:       0 
   

        

Tüzér utca aszfaltozási munkái 56,0 * 
3,8m 17,0 * 4,4m 86,0 * 4,0m + delta 

Menny. Egységá
r 

Összese
n 

   

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, 
fentartása, bontása 

1,00 db   0 
   

Pályatakarítás, tisztítás 691,
60 

m2   0 
   

Aszfalt vágása, bontása csatlakozásoknál 20,0
0 

m   0 
   

Csatorna fedlapok szintre emelése 5,00 db   0 
   

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű 
aszfalt bedolgozásával átlag 5 cm vtg-ban 

34,1
0 

m3   0 
   

Kétoldali padka építése, tömörítése 159,
00 

m2   0 
   

Összesen:       0 
   

        

        
        

Összesen:                                       
-     

    

27 %-os ÁFA:  0    
    

Mindösszesen:  0    
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Csapadékvíz elvezető árkok, járdák felújítási munkái  
 
 

  

Árazatlan költségvetés 
  

       

Építési munkák: Rákóczi u - a hivatal előtti 
csapadékvíz 

Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Térkő bontás, elszállítása önkormányzati 
lerakóhelyre 

112 m
2 

                                 
-     

  

Törött átereszek kiemelése, bontási törmelék 
elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal 

30 m
3 

                                 
-     

  

800 átm átereszek beépítése ágyazati réteggel 
együtt 

6 f
m 

                                 
-     

  

Új tisztító akna építése előregyártott  60 x 60 
öntöttvas  
fedlappal együtt   

2 d
b 

                                 
-     

  

Kiemelt szegély építése alapgerendával C - 12 
jelü beton  
megtámasztással 

32 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz felett járdaburkolat helyreállítása 
térkővel  

112 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                                                             
-     

  

       

Építési munkák Mester u jobb oldal   Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Meglévő burkolat bontása: 
Járdalapok felszedése, raklapokra rakása, 
elszállítása a kijelölt  lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék 
elszállítása  
lerakóhelyi díjjal 

475 f
m 

                                 
-     
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Meglévő vb korlát bontása, elszállítása 
lerakóhelyi díjjal 

50 m
3 

                                 
-     

  

Árok burkolás 1/1 árokelemekből 475 fm 
hosszon 

        
  

Árokprofil kiemelése  változó vtg - ban, tükör 
készítése  
kiegészítő kézi munkával 

142 m
3 

                                 
-     

  

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, 
lerakóhelyi díjjal 

142 m
3 

                                   
-     

  

Murva alap készítése 10 cm vtg - ban géppel,  
kiegészítő kézi munkával 

48 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 10 cm vtg - ban  48 m
4 

                                 
-     

  

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása 
depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - ra, 
kiszállítás 

475 d
b 

                                 
-     

  

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi 
munkával 
 meder elem melletti terület földfeltöltéssel 
tömörítéssel 

475 d
b 

                                 
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

1900 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                                                            
-     

  

       

Építési munkák  Mester u  - Főtér 
csomópont 

Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Meglévő burkolat bontása: Járdalapok 
felszedése, raklapokra rakása,  
elszállítása a kijelölt  lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék 

60 f
m 

                                 
-     
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elszállítása  
lerakóhelyi díjjal 

Meglévő zárt csatornarendszer tisztítása 1 kt
s 

                                 
-     

  

Árok burkolás 1/1 árokelemekből 60 fm 
hosszon 

        
  

Árokprofil kiemelése  változó vtg - ban, tükör 
készítése  
kiegészítő kézi munkával 

18 m
3 

                                 
-     

  

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, 
lerakóhelyi díjjal 

18 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

9 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  9 m
3 

                                 
-     

  

Előregyártott 1/1 árokelem  leszállítása 
depóhelyre  
anyag  költséggel, elyszíni felrakodás tgk - ra, 
kiszállítás 

60 d
b 

                                 
-     

  

Árokelem beemelése,  géppel, kiegészítő kézi 
munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel 
tömörítéssel 

60 d
b 

                                 
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel,  
kiegészítő kézi munkával 

240 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                                                            
-     

  

       

Hivatal előtti csapadékvízelvezetőhöz 
kapcsolódó közterület felújítása 

Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     
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Kiemelt szegély bontása, bontási törmelék  
elszállítása lerakó helyre lerakóhelyi díjjal 

32 f
m 

                                 
-     

  

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, 
helyreállítása a szegélyek mellett 

30 f
m 

                                 
-     

  

Aszfalt, betonburkolat bontása, bontási 
törmelék  elszállítása lerakóhelyi díjjal 

30 m
3 

                                  
-     

  

Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban CKT 
jelü anyagból 

25 m
3 

                                 
-     

  

Ágyazati réteg tömörítése 32 m
3 

                                 
-     

  

Szegély készítése parkoló  ill. gyalogjárda 
mentén 

45 f
m 

                                 
-     

  

Térkőburkolat készítése  6 cm vtg 20x10 cm-
es szürke színű térkőből  

168 m
2 

                                 
-     

  

Aknaemelés 1 d
b 

                                 
-     

  

Csatlakozó területek rendezése 0,5 m 
szélességben füvesítés 

           
20     

 
m
2  

                                 
-     

  

Munkadíj:                                                                            
-     

  

       

Mester u vége  jobb ív  Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Tábla áthelyezés  2 d
b 

                                 
-     

  

Szalagkorlát kiemelése áthelyezése 26 f
m 

                                   
-     

  

Meglévő árok  bontása, törmelék elszállítással 
lerakóhelyi díjjal 

12 m
3 

                                 
-     
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Aszfalt burkolatszél vágása bontása, 
helyreállítása a szegélyek mellett 

40 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz fektetés 40 átm betoncsővel vb 
védelemmel 

22 f
m 

                                 
-     

  

Aknaépítés öntöttvas nyelőráccsal 
egybeépítve 

1 d
b 

                                 
-     

  

Burkolat melletti tükör kiemelése 50 cm vtg - 
ban föld elszállítással 

20 m
3 

                                 
-     

  

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - 
ban tömörítéssel 

10 m
3 

                                 
-     

  

CKT beépítés 20 cm vtg - ban tömörítéssel 8 m
3 

                                 
-     

  

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - 
ban 

40 m
2 

                                 
-     

  

Padkarendezés murvából 20 cm vtg .- ban 
tömörtéssel 

10 m
3 

                                 
-     

  

Munkadíj:                                                                      
-     

  

       

Mester u vége  buszmegálló előtt Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Meglévő árok  bontása, törmelék elszállítással 
lerakóhelyi díjjal 

3 m
3 

                                 
-     

  

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, 
helyreállítása a szegélyek mellett 

15 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz fektetés 60 át m betoncsővel vb 
védelemmel 

5 f
m 

                                 
-     

  

Aknaépítés öntöttvas nyelőráccsal 
egybeépítve 

1 d
b 

                                 
-     
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Burkolat melletti tükör kiemelése 50 cm vtg - 
ban föld elszállítással 

7 m
3 

                                 
-     

  

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - 
ban tömörítéssel 

4 m
3 

                                 
-     

  

CKT beépítés 20 cm vtg - ban tömörítéssel 3 m
3 

                                 
-     

  

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - 
ban 

15 m
2 

                                 
-     

  

Előfej építés átereszhez  1 d
b 

                                 
-     

  

Mmeglévő árokba folyóka fektetés 
betomágyatzatra 

6 f
m 

                                 
-     

  

Tábla áthelyezés 1 d
b 

                                   
-     

  

Munkadíj:                                                                            
-     

  

       

Mező köz csapadékvíz elvezetés Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, 
helyreállítása a szegélyek mellett 

60 f
m 

                                 
-     

  

Tükör kiemelése szegély melletti 
szélesítésben 

12 m
3 

                                 
-     

  

Kiemelt szegély építése 60 f
m 

                                 
-     

  

Előregyártott betonfolyóka beépítés öntöttvas 
nyelőráccsal 20 cm szélességben 

6 f
m 

                                 
-     

  

Mechanikai stabilizáció beépítése 25 cm vtg - 
ban tömörítéssel 

8 m
3 

                                 
-     
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CKT beépítés 15 cm vtg - ban tömörítéssel 6 m
3 

                                 
-     

  

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - 
ban 

30 m
2 

                                 
-     

  

Munkadíj:                                                                            
-     

  

       

Csokonai u. csapadékvíz elvezetés Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg 
- ban  

10 m
3 

                                 
-     

  

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, 
lerakóhelyi díjjal 

10 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

3 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  3 m
4 

                                 
-     

  

Előregyártott mederelem  ( 86 x 50 x 40 cm  ) 
leszállítása  
depóhelyre  anyag költséggel, helyszíni 
felrakodás tgk - ra,  
kiszállítás 

30 d
b 

                                 
-     

  

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, 
tömörítéssel 

30 d
b 

                                   
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

150 m
2 

                                 
-     
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Átersz beépítése a garázsok előtt 30 átm 
betoncsövekből vb  
védelemmel földmunkával murvás 
helyreállítással 

50 f
m 

                                  
-     

  

Átersz beépítése a garázsok előtt 40 átm 
betoncsövekből vb  
védelemmel földmunkával murvás 
helyreállítással 

14 f
m 

                                 
-     

  

Előfej építése helyszíni zsaluzással 
betonozással 

6 d
b 

                                 
-     

  

Munkadíj:                                                                            
-     

  

       

Építési munkák:  Kossuth u. Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Meglévő átereszek bontásabontási törmelék 
elszállítása lerakóhelyre 

56 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből 
földmunkával,  beton védelemmel,  30 
átmérővel   

56 f
m 

                                 
-     

  

Előfej építése helyszíni zsaluzással 
betonozással 

28 d
b 

                                 
-     

  

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt 
depóhelyre 

87 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

26 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  26 m
3 

                                 
-     
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Előregyártott mederelem  leszállítása 
depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 

174 f
m 

                                 
-     

  

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, 
tömörítéssel 

174 f
m 

                                   
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

348 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                    
-     

  

       

Építési munkák:  Erdő u. Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Meglévő átereszek bontása 
bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 

8 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből 
földmunkával,  
beton védelemmel,  30 átmérővel   

8 f
m 

                                 
-     

  

Előfej építése helyszíni zsaluzással 
betonozással 

4 d
b 

                                 
-     

  

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt 
depóhelyre 

23 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

7 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  7 m
3 

                                 
-     

  

Előregyártott mederelem  leszállítása 
depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 

38 f
m 

                                 
-     
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Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, 
tömörítéssel 

38 f
m 

                                 
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

92 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                    
-     

  

       

Építési munkák:  Erdő u. ( 68m )- Temető u. 
(76m) 

Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Meglévő átereszek bontása 
bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 

12 f
m 

                                 
-     

  

Áteresz  fektetés előre gyártott betoncsövekből 
földmunkával,  
beton védelemmel,  30 átmérővel   

12 f
m 

                                 
-     

  

Előfej építése helyszíni zsaluzással 
betonozással 

6 d
b 

                                 
-     

  

Árokprofil kiemelése, föld elszállítása kijelölt 
depóhelyre 

69 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

20 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  20 m
3 

                                 
-     

  

Előregyártott mederelem  leszállítása 
depóhelyre anyag költséggel,  
helyszíni felrakodás tgk - ra, kiszállítás 

132 f
m 

                                 
-     

  

Mederelem beemelése,  géppel, kiegészítő 
kézi munkával 
meder elem melletti terület földfeltöltéssel, 
tömörítéssel 

132 f
m 

                                 
-     
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Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

288 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                    
-     

  

       

Iskolával szembeni murvás közterület 
felújítása 

Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Tükör  kiemelése, föld elszállítása kijelölt 
depóhelyre 

200 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap készítése 25 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

200 m
3 

                                 
-     

  

Murva alap tömörítése 25 cm vtg - ban  200 m
3 

                                   
-     

  

Összesen:                                                                            
-     

  

       

Béke u. - a falu elejétől a dobozgyárig Menny. Egysé
gár 

Összesen 
  

Meglévő burkolat bontása: 
Járdalapok felszedése, raklapokra rakása, 
elszállítása a kijelölt  
lerakóhelyre 
Összetört betonelemek, betonjárdák törmelék 
elszállítása  
 lerakóhelyi díjjal 

50 m
3 

                                 
-     

  

Árokprofil kiemelése  tgr - ra rakása változó vtg 
- ban  

30 m
3 

                                 
-     

  

Kiemelt föld elszállítása 5 km távolságon belül, 
lerakóhelyi díjjal 

30 m
3 

                                 
-     
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Murva alap készítése 15 cm vtg - ban géppel, 
kiegészítő kézi  
munkával 

10 m
3 

                                   
-     

  

Murva alap tömörítése 15 cm vtg - ban  10 m
3 

                                 
-     

  

Meder burkoláa 60 x 40 x 10 cm 
mederlapokból  C- 12 jelü betonba ágyazva 

120 d
b 

                                 
-     

  

Árokszél, rézsű, padkarendezés géppel, 
kiegészítő kézi munkával 

400 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                                                            
-     

  

       

Petőfi u. vízelvezetés, aszfaltburkolat 
építése 

Menny. Egysé
gár 

 Összeg  
  

Forgalomtechnikai munkák 1 kt
s 

                                 
-     

  

Aszfalt burkolatszél vágása bontása, 
helyreállítása a szegélyek mellett 

322 f
m 

                                 
-     

  

Tükör kiemelése szélesítésben kiegészítő kézi 
munkával 

146 m
3 

                                 
-     

  

Mechanikai stabilizáció beépítése 20 cm vtg - 
ban tömörítéssel 

84 m
3 

                                 
-     

  

CKT beépítés 10 cm vtg - ban tömörítéssel 42 m
3 

                                 
-     

  

AC - 11 jelü aszfaltbeton beépítése 6 cm vtg - 
ban 

419 m
2 

                                 
-     

  

Összesen:                                                                            
-     

  

       

Úrkút járda I. 11+582- 11+950 Béke utca 
hídtól a buszmegálló tábláig 
368*1,5=552 m2 + 10 m2 bejáró 

mennyisé
g 

Egysé
gár 

Összesen     
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Aszfalt burkolat bontása útburkolatnál 40 cm 
szélességben 20 cm vtg.-ban 

147,2 m
2 

  0 
  

Kiemelt és süllyesztett szegély bontása 368 m   0 
  

Töremelék elszállítása 73,6 m
3 

  0 
  

Aszfalt fűrészelése 368 f
m 

  0 
  

Változó vastagságú murva kiegyenlítés 
tömörítéssel 

56,2 m
3 

  0 
  

KG 300-as cső fektetése komletten, bontással, 
vb. védelemmel, ideiglenes 
forgalomkorlátozással 

25 m   0 
  

Víznyelőakna készítése, kompletten 2 d
b 

  0 
  

CKT betonalap építése 15 cm vtg-ban útnál 22,08 m
3 

  0 
  

AC 8 Kopó réteg építése 4 cm vtg-ban 22,48 m
3 

  0 
  

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 8,16 m
3 

  0 
  

Kiemelt és K szegély építése 368 f
m 

  0 
  

Akna szintreemelése 2 d
b 

  0 
  

Tereprendezés 239 m
2 

  0 
  

Összesen:       0 
  

       

Úrkút járda II. vízelvezetés11+950- 12+210 
Béke utca a buszmegálló táblától a Rózsa 
utcáig 

mennyisé
g 

Egysé
gár 

Összesen 
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KG 300-as cső fektetése komletten, bontással, 
vb. védelemmel, ideiglenes 
forgalomkorlátozással 

10 m   0 
  

Víznyelőakna készítése, kompletten 1 d
b 

  0 
  

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 0,4 m
3 

  0 
  

Összesen:       0 
  

       

Úrkút járda III. vízelvezetés Rákóczi utca a  
Kilenház utcától a földútig 

mennyisé
g 

Egysé
gár 

Összesen     

KG 300-as cső fektetése komletten, bontással, 
vb. védelemmel, ideiglenes 
forgalomkorlátozással 

15 m   0 
  

Víznyelőakna készítése, kompletten 1 d
b 

  0 
  

AC 11 Kopó réteg építése 5 cm vtg-ban útnál 0,4 m
3 

  0 
  

Összesen:       0 
  

       
       
       
       

Összesen: 
 

                                                               
-     

  

27 %-os ÁFA:  
 

0    
  

Mindösszesen:  
 

0    
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Beszerzés tárgya: "Úrkút Község útrekonstrukciója" 
 
Bíráló Bizottság személyi összetétele: 

 Név Szakértelem 
Bíráló Bizottság elnöke dr. Puskády Norbert  Jogi szakértelem  

Bíráló Bizottság tagja 
 

Pichler Zoltánné Pénzügyi szakértelem  

Végh Zoltán Közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem  

Harsányi István Közbeszerzési szakértelem  

 
 

 
Úrkút, 2017. április …. 
                        Fülöp Zoltánné  
                               polgármester 

 
 
Kbt. 27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen 
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy 
testületeket.   
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő 
közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való 
eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően 
kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.   
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, 
építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az 
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.   
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a 
hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti 
elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 
készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági 
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munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - 
részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.   
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási 
joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében 
név szerinti szavazást kell alkalmazni. 
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NYILATKOZAT A BECSÜLT ÉRTÉK 
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERTANÁRÓL 

 
Alulírott Végh Zoltán műszaki szakértő nyilatkozom, hogy az "Úrkút Község 
útrekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítására az 
alábbi módszer alkalmazásával került sor: 
 
I. A becsült érték meghatározásának módszere: 
 
a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérésével 

Megnevezés: "Úrkút Község útrekonstrukciója" 

meghatározás: 

1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási 
munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok felújítása esetében a fedezetet a 
Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztésének a támogatása keretében BMÖGF/52-16/2016. 
iktatószámú Támogatói okiratban foglaltak biztosítják. 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület 
felújítása esetében a fedezetet a Belügyminisztérium az egyes települési 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat 
átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat keretében 
BMÖGF/375-2/2017. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltak biztosítják. 

 
Indikatív ajánlatok összege 
(bruttó HUF)  
 

1. részfeladat: Árok utca, Fenyves utca, Tüzér utca aszfaltozási, felújítási 
munkálatai és csapadékvíz-elvezető árok felújítása esetében:36.380.000,-HUF 
2. részfeladat: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó közterület 

felújítása esetében:70.000.000,-HUF 
  
II. A becsült érték számítása/meghatározása a részekre bontás tilalmára is 
tekintettel: 
 

A beszerzés tárgya építési beruházás 

Az adott szerződés becsült értéke (az 
I. pontban meghatározott módszer 
alapján) 

br. 106.380.000,-HUF 

További szerződések, és azok értéke, 
amelyeket a Kbt. 17-20. §-aira 
tekintettel a becsült érték 
meghatározása során figyelembe kell 
venni 

nem releváns 

Az adott közbeszerzés becsült értéke br. 106.380.000,-HUF 

Az eljárásrend meghatározása során 
- adott esetben - figyelembe vett 
egyéb körülmények 

nem releváns 

Az eljárásrend meghatározása nyílt 

 
Kelt: Úrkút, 2017. április ….  

 
………………………………… 

 Végh Zoltán 
 műszaki szakértő 
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Szám:99-3/2017.         4. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés pályázatokon való indulásról 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1) Kiírásra került a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. 

törvény alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó 
pályázat, amelynek céljai: 

 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

(intézményfejlesztés). 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (sportfejlesztés), 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (infrastruktúra-fejlesztés). 

 
A pályázati kiírás szerint az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be 
pályázatot. 

  
A pályázati kiírás szerint az érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint 
nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak 
megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás. 
Tavalyi év során megtörtént az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, valamint lehetőség van 
a TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtására 
is, amelynek keretében a szolgálati lakás is felújítható. 
 
Ezen indokok mentén a c) alpont szerinti infrastruktúra-fejlesztésre javasoljuk beadni a 
pályázatot. 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg infrastruktúra-fejlesztésre 2 500 M Ft, a maximálisan 
igényelhető támogatás 15 millió Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy 
lakosra jutó adóerő-képességétől. 

  
Az infrastruktúra alcél tekintetében a Rákóczi és Béke utca melletti járda  felújítását tartjuk 
indokoltnak, mivel funkcióját jelenlegi állapotában nem tudja betölteni. 



Ezen alcél támogatási aránya Úrkút adóerőképessége alapján 85 %, azaz 15 % önrész 
biztosításával a halaszthatatlan felújítási feladatok elvégezhetők. 
 
A pályázatot május 2-ig kell benyújtani, a Belügyminisztérium a döntését első körben  
július 17-ig hozza meg.  

 
2) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz. 

melléklet I/1. pontja alapján megjelent a „Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
támogatása” pályázati kiírás. 
 
A pályázati kiírás alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt a szükséges számításokat 
elvégezte.  
A számítások alapján tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Úrkút település fajlagos 
ráfordításai meghaladják a pályázati kiírásban meghatározott küszöbértékeket, így a 
pályázat benyújtására jogosultak vagyunk. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2017. április 27-e, a támogatói döntésről az önkormányzat 
2017. augusztus 25-ig értesül. 
 
Az elnyert támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben 2017. augusztus 31-ig 
utalványozza az önkormányzat részére, amelyet 3 munkanapon belül kell átutalni a DRV 
Zrt, mint településünk vízi közmű szolgáltatója részére. 
 
A szolgáltató az átutalt támogatást a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – 
tisztítás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. 
 
A pályázat elektronikus benyújtásához szükséges adatokat, dokumentumokat a szolgáltató 
rendelkezésünkre bocsátotta, a pályázat benyújtásához azonban testületi döntés, valamint 
a kiírásban szereplő nyilatkozatok becsatolása szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2017. április 19. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, 

járdák alcélú támogatási igény benyújtásával a Béke és Rákóczi utca melletti járda részbeni 
felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 15 % önrészt 
(2 647 059,- Ft-ot) az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének K7 pályázatokhoz 
önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja 

2. a Béke és Rákóczi utca melletti járda részbeni felújítása érdekében kötelezettséget vállal 
további 1 076 753,- Ft forrás biztosítására a gazdasági tartalék terhére. 

 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 2017. május 2. 
 
 



Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2017. évi 
lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 
Határidő: legkésőbb 2017. április 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-3/2017. 
5. számú napirendi ponthoz 

 
Előterjesztés 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-ei ülésére 
 
 
Tárgy: Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 
 
Összeállította: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
Az Úrkúti Községi Önkormányzat tulajdonában lévő és fenntartásában működő Közösségi Ház 
és Könyvtár 2007. júliusában került átadásra feladatainak ellátása érdekében, 1 fő könyvtáros, 
művelődésszervező heti 30 órás foglalkoztatásával.  
 
A könyvtár csak hétköznapi nyitvatartási idejét a központi támogatás jogszerű igénybevétele 
miatt első alkalommal 2015. januárjában módosította a testület, amellyel hétvégi, illetve heti 
egy alkalommal 21 óráig tartó nyitvatartási időt állapított meg. 
 
Azóta már több alkalommal került sor nyitvatartási idő módosítására a könyvtárhasználók 
igényei és visszajelzések alapján. 
 
A költségvetési törvény jelenleg már nem tartalmaz előírást hétvégi, illetve 21 óráig tartó 
nyitvatartásra és a könyvtár használat gyakorlata is – amit a könyvtárosunk is többször jelzett - 
azt mutatja, hogy nem életszerű és nincs is rá igény. 
 
Az Ajka Városi Könyvtár dolgozói is javasolták, hogy változtassa meg az önkormányzat a 
nyitvatartási időt, mert szombatonként ritkán és kevés - max. 1-2 - látogató van és a 
megszüntetett hétfői nyitvatartást pedig igényelnék az olvasók, illetve a közösségi ház látogatói. 
 
Fentiek szerint a javasolt nyitva tartás: 
 
hétfő: 13.00 – 19.00 óráig 
kedd:  13.00 – 19.00 óráig 
szerda: 9.30 – 15.30 óráig 
csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig 
péntek: 13.00 – 19.00 óráig 
szombat és vasárnap:  Zárva 
 
Kérem fenti előterjesztés megtárgyalását majd a határozati javaslat elfogadását. 
 
Úrkút, 2017. április 18. 
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 



Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő Közösségi Ház és 
Könyvtár nyitvatartási idejét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
hétfő: 13.00 – 19.00 óráig 
kedd:  13.00 – 19.00 óráig 
szerda: 9.30 – 15.30 óráig 
csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig 
péntek: 13.00 – 19.00 óráig 
szombat és vasárnap:  Zárva 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-3/2017.        6. napirendi ponthoz               
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-i ülésére 
 
Tárgy: 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakás bérbeadása 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Az úrkúti Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakást Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 26/2017. (IV.26.) határozata alapján Fuchsné Kungl Anita bérli. A bérleti 
jogviszony 2017. április 30-val a határozott idő letelte miatt megszűnik, ezért bérlő a bérleti 
jogviszony meghosszabbítása iránt kérelmet nyújtott be. 
 
Kérelmében előadta, hogy alacsony jövedelemmel rendelkezik a család (egy főre jutó 
jövedelem körülbelül 47 000,- Ft), de lehetőségeikhez képest gondoskodnak a lakás 
felújításáról, karbantartásáról. 
 
Javaslom a bérleti jogviszony meghosszabbítását (2017. 10. 31-ig) és a többi bérlemény 
bérleti díjához hasonlóan a bérleti díjat 130,- Ft/m2-ben, vagyis 9 815,-Ft-ban meghatározni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. április 19. 
 
                                                                   Fülöp Zoltánné 
                                                                             polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 
1. ajtó alatti lakást fél éves határozott időre (2017. 10. 31-ig), 9 815,- Ft/hó ellenében, 
Fuchsné Kungl Anita kérelmező részére bérbe adja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. május 1. 
 


