
ELŐTERJESZTÉS 

víziközművek építéséről 
 

1. előterjesztés száma: 152 /2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Plant-Orient 2002 Kft. ajánlata 
3. melléklet: Sárépszer  
4. melléklet: Adu-Bau Kft. ajánlata 
5. melléklet: vállalkozási szerződés-tervezet 

5. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 - Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság 
 
Bicske városában még mindig találhatóak olyan belterületi településrészek, ahol nincs kiépített 
ivóvíz és szennyvízhálózat. Ilyen terület a Nyárfa utca és környezete. 
Továbbá a városban jelenleg tömbfeltárás van folyamatban a Madách Imre utca 
„folytatásában”, ezzel a későbbeikben kialakítva további beépítésre szánt területeket. 
 
Mindezekhez szükség van a víziközművek kiépítésére, hiszen csak a közműépítés után 
lehetséges használatbavételi engedélyt szerezni a felépült lakóingatlanokra. 
 
A Gördülő Fejlesztési Terv keretében lehetősége van az önkormányzatnak ezeket a munkákat 
elvégeztetni. 
 
A Beszerzési Szabályzatnak megfelelően a beszerzési eljárást lefolytattuk a két utca 
közműépítésre vonatkozóan. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés 2., 3., valamint 4. számú 
melléklete tartalmazza. A beérkezett ajánlatok alapján a két utcára vonatkozó kivitelezés nem 
éri el a közbeszerzési értékhatárt. 
Mindezeket figyelembevéve javasoljuk a kivitelezési szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel 
megkötni. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Bicske, 2022. október 11. 
 Bálint Istvánné 
                polgármester 
 



1. melléklet a 152/2022. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: víziközművek építéséről  
  
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a bicskei Nyárfa utca és Madách Imre utca ivóvíz és szennyvíz víziközmű építési 
munkálatait elvégezteti, 

2. az 1. pont szerinti építési feladatokkal a Plant-Orient 2002 Kft.-t (8086 Felcsút. Fő utca 
219., adószám: 12876569-2-07) bízza meg nettó 44 774 386 Ft, - + ÁFA, azaz bruttó 
56 863 470,- Ft díjjal, 

3. megállapítja, hogy a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezete a 2/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 31. melléklet 4. során rendelkezésre áll, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés megkötésére és az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 
kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 
 

Határidő:  2022. október 20. 
Felelős:  polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószám: 15727048-2-07, 
bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. Számla szám: 50420410-10000128, képviseli: Bálint Istvánné polgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről az …………………………………………………, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) – 
együttesen: Felek – között az alábbi feltételek mellett: 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata, mint Megrendelő 2022. október 4. napján 
ajánlatkérést tett közzé a Bicske, Nyárfa utca és Madách Imre utca víziközmű építése tárgyban. A Szerződő 
felek rögzítik, hogy a beérkezett ajánlatok közül Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 
………….. napján megtartott nyilvános ülésén ………… igen (egyhangú) szavazattal a Vállalkozó ajánlatát 
választotta nyertes ajánlatként és Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………….. Határozata 
alapján a szerződő felek a fenti munkálatok tárgyában az alábbi vállalkozási szerződést kötik: 

2. Jelen vállalkozási szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. 
számú mellékletét képező árajánlatban megjelölt feladat elvégzését az alábbiak szerint: 

Vállalkozó vállalja, hogy a Bicske, Nyárfa utcában és Madách Imre utcában ivóvíz és szennyvízhálózat 
gerincvezetéket épít.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a az építési feladatok műszaki paramétereit, részletes mennyiségi adatait a kiküldött 
Ajánlati felhívás tartalmazza.  

3. A megrendelő köteles az építési területet a Vállakozó részére a teljesítéshez alkalmas állapotban a szerződést 
követő 15 napon belül átadni. A Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a 
Vállalkozóval a munkaterület munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi természetvédelemi sajátosságait. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a kivitelezési munkálatok befejezésének határideje:  

…………..  

Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkálatok teljesítésének helye:  

Bicske, Nyárfa utca (526/37 hrsz.) 

Bicske, Madách Imre utca (2583/2, 2606/5, 2609/6 hrsz.) 

4. Megrendelő köteles a 2. pontban megjelölt munkák hiánytalan elvégzéséért vállalkozói díjat fizetni a         
Vállalkozó részére. A vállalkozói díj összege …………………………………………….. Forint. A vállalkozói díj 
magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka, és egyéb költséget. 

5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőnek írásban, készre jelentés megküldésével 
bejelenteni a munkálatok befejezését. Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül köteles 
megindítani a műszaki átadás-átvételi eljárást. 

Megrendelő köteles a 2. pontban megjelölt munkák hiánytalan elvégzését követően teljesítési igazolást kiadni a 
Vállalkozó részére. Vállalkozó a teljesítési igazolás alapján jogosult számla kibocsátására.  

A vállalkozónak a számlát a teljesítésigazolás kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül kell benyújtania. 

A vállalkozó jogosult a szerződéskötést követően 1 db előlegszámla benyújtására, vállalkozói díj 10 % - nak 
megfelelő összeg erejéig. 
 
A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség, az alábbiak szerint: 
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Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét, teljesítésigazolást követően Megrendelő az általános forgalmi adó 
nélküli kivitelezés szerződéses értékének 50%- át elérő megvalósult teljesítés esetén biztosítja, a vállalkozói díj 
50%- nak megfelelő összeg erejéig.  

A végszámla benyújtásának feltétele 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén, a hiba- és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezáráskori aláírásával valósul meg. A számla teljesítésigazolást követően nyújtható 
be. 

A szerződéskötéskor kifizetett 10 % előleg a végszámlából kerül levonásra. 

Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a helyesen kiállított számla kibocsátását követő 15 napon belül a fenti 
ütemezés szerint a Vállalkozó részére a Vállalkozó …………………… Bank Nyrt.-nél vezetett 
……………………………..számú számlájára utalással megfizetni. 

6. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az 
alábbiak szerint: 

Amennyiben Vállalkozó a 3. pontban rögzített határidőig az elvállalt feladatot neki felróható okból nem teljesíti, 
a késedelem minden egyes naptári napjára, a nettó vállalkozói díj 0,10 %-ának megfelelő összegű késedelmi 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.  
Jelen vállalkozási szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó köteles 
meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a. 
 

7.  Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés hatálya alatt olyan személyi állománnyal 
rendelkezzen, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, igény szerinti ütemezésű és minőségű 
teljesítését. 
Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátásának teljesítésében 
személyesen közreműködő munkavállalói a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátásához megfelelő 
szakmai tapasztalattal és jogszabályi ismeretekkel rendelkeznek, valamint a szerződésben meghatározott 
feladataik ellátása során az adott helyzetben általában elvárható szakmai gondossággal járnak el. 
 

8. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek megfelelően köteles a munkálatok 
elvégzésére. Megrendelő jogosult Vállalkozó részére a szerződés teljesítésére vonatkozó tevékenységekkel 
kapcsolatban utasításokat adni. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó 
köteles Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha 
Megrendelő figyelmeztetés esetére utasítását fenntartja, a Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint, de Megrendelő 
kockázatára köteles a munkát elvégezni.  

Szerződő felek kötelesek egymással együttműködni, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését 
befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.  

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás 
eredményességét, illetve elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
Vállalkozó felelős.  
Vállalkozó a feladatellátás során köteles a Megrendelő által kijelölt személy útján a folyamatos kapcsolattartásra 
és együttműködésre. 
Vállalkozó köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megrendelő bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse. 
 

9. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és akkor szűnik meg, amikor mindkét fél maradéktalanul teljesítette 
a kötelezettségeit. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

Ebben az esetben a Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a megállapodás megszűnésével 
kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési 
időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítését elmulasztja, majd a Megrendelő 
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felszólítására sem teljesíti és mulasztását kimenteni nem tudja, Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 

A szerződéstől való elállásra és a szerződés felmondására a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezési 
irányadóak. 

A szerződés bármely okból való megszűnésekor a Felek között elszámolási kötelezettség keletkezik, amely alapján 
a Vállalkozót megilleti a vállalkozási díj arányos része, illetve a Megrendelőt az addigi teljesítés, valamint a 
Vállalkozó a Megrendelő által átadott, a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, előkészítő és egyéb anyagokat 
köteles kiadni. 

A szerződés bármely feltételének módosítása kizárólag a Szerződő felek közös megegyezésével lehetséges. A 
módosítás csak írásban, a képviselők cégszerű aláírásával érvényes. A szóban vagy ráutaló magatartással létrejött 
módosítás érvénytelen. 

10. Átláthatóság 

Alulírott ………………………………………..  a jelen okirat aláírásával kijelentem az alábbiakat: 
  
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényes visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek és  megfelel 
a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül. 
A képviselő a jelen okirat aláírásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljes körű tudatában – nyilatkozik arról, 
hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) és az 50. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható 
szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának 
megfelelően és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. 
  
Tudomásul veszi, hogy az Áht. értelmében a kötelezettséget vállaló Megrendelő a törvényi feltételek ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet kell érteni. 

 
A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa Átláthatósági nyilatkozatban közölt adatok 
tekintetében bármilyen - az átlátható szervezeti minőségét befolyásoló – változás áll be, akkor a módosult adatokkal 
kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldi a BEMKK részére, 
vagy amennyiben már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelenti. 

 

11. A személyes adatok kezelésére, feldolgozására vonatkozó rendelkezések: 
 
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba 
kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok 
biztonságát garantálja. 
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 
27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok  
 
 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – 
általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 
 

12. Felek jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény vonatkozó előírásait tartják irányadónak.  
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13. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Vállalkozó által Bicske Város Önkormányzata részére 2022. október 11. napján tett árajánlat   

2. számú melléklet: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………………. Határozata 

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Bicske, 2022. október ……. 

 

…………………………… …………………………… 
Bicske Város Önkormányzata  

képviseletében  
Bálint Istvánné polgármester 

…………………………… 
………………………….. 

……………………… 
Megrendelő Vállalkozó 

 
 

 

 

---------------------------------------------------------- 
Pénzügyi ellenjegyzés, 
Molnár Enikő Pénzügyi és költségvetési Iroda 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Jogi ellenjegyzés 
dr. Kelemen Péter ügyvéd 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Jegyzői ellenjegyzés 
Fritz Gábor jegyző 
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