
 

Előterjesztés 

 
A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 

 

 

1. előterjesztés száma: 306 /2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 

 2. melléklet - ajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatallal folytatott folyamatos egyeztetések alapján beszerzési eljárást 

folytattunk le a járási hivatal építése miatt szükségessé vált kerítésépítéssel és tereprendezéssel 

kapcsolatban. Az Önkormányzat a telkek kialakításakor vállalta a kerítések kiépítését, melyet először 

ideiglenes jelleggel megépített, majd ezt most a járási hivatal átadása előtt véglegesíteni szükséges. A 

beruházást indokolja a kialakuló igazgatási centrum (járási- és polgármesteri hivatal együttese) 

vagyonvédelmi szempontja is. A munkák során elkészülne a kialakítandó új út és parkolók melletti 

ingatlanok kerítése, valamint a kerítéshez kapcsolódó tereprendezés is. A kerítés a rendezett 

terepszinttől 2 m magasságban épülne, színe törtfehér, lábazata szürke, szürke fedlappal lezárva. 

Az elvégzendő munkákra több ajánlatot kértünk, melyekből az előterjesztés késztéséig 3 érkezett meg. 

A rendelkezésre álló ajánlatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza, javaslom a legalacsonyabb 

ajánlatot adó Fejér-B.Á.L Zrt-t támogatni. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Bicske, 2017. október 20. 

 

 Pálffy Károly 

 polgármester 

 

 

 

http://www.e-kozbesz.hu/sites/default/files/pdf_files/aktualitasok/N74_MK91.pdf


 

 

 

1. melléklet a 306/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Járási Hivatalhoz kapcsolódó kerítésépítés tárgyú ajánlatkérésre beérkezett 

ajánlatokat megismerte, 

2.  nyertes ajánlattevőként a legalacsonyabb vállalási árat (nettó 7.872.460,- Ft) kínáló Fejér-

B.Á.L Zrt-t kiválasztja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében szereplő szerződéstervezet 

aláírására, 

4. a kivitelezési munkálatok fedezetét a 2017. évi költségvetésében, a 29. sz melléklet 19. 

pontjában megjelölt összeg felhasználásával, átcsoportosításával biztosítja. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  polgármester 

  



1. melléklet a 306/2017. számú határozati javaslathoz 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

 

mely létrejött egyrészről Bicskei Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószám: 

15727048-2-07, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736020-15727048, képviseli: Pálffy Károly 

polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a Fejér-B.Á.L (székhely: Felcsút, Fő u. 217., cégjegyzékszám: 07-10-001445, adószám: 

25308673-2-07, képviseli: Schmidt Zoltán), mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) – 

együttesen: Felek – között az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata, mint Megrendelő 2017. október 

20. napján ajánlatot kért 190 fm kerítés építésére. Szerződő felek rögzítik, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül az Önkormányzat a Vállalkozó ajánlatát választotta nyertes ajánlatként, ezért 

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 az ajánlata szerinti 190 fm kerítést 2 m magasságban, fedlappal, 

lábazati és homlokzati vakolattal megépíti, a kerítés megépítését követően az érintett 

szakaszokon 2, m szélességű sávban a szükséges tereprendezést elvégzi. 

 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kivitelezési munkálatok befejezésének határideje: 2017. 

december 15.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkálatok teljesítésének helye: a bicskei 

………………. hrsz. alatt felvett ingatlanok területe. 

 

4. Megrendelő köteles a 2. pontban megjelölt munkák hiánytalan elvégzéséért vállalkozói díjat 

fizetni Vállalkozó részére. A vállalkozói díj összege 7.872.460,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

kilencmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-huszonnégy forint.  

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles Megrendelőnek írásban, készrejelentés 

megküldésével bejelenteni a munkálatok befejezését. Megrendelő a készrejelentés kézhezvételét 

követő 15 napon belül köteles megindítani a műszaki átadás-átvételi eljárást. 

Megrendelő köteles a 2. pontban megjelölt munkák hiánytalan elvégzését követően teljesítési 

igazolást kiadni Vállalkozó részére. Vállalkozó a teljesítési igazolás alapján jogosult számla 

kibocsátására. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a helyesen kiállított számla kibocsátását 

követő 30 napon belül egyösszegben Vállalkozó részére a Vállalkozó OTP banknál vezetett 

11736020-29909874 számú számlájára utalással. 

 

5. 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 20%-a. 



 

6. 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 Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

vállalkozás eredményességét, illetve elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.  

 

7. Felek jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó előírásait tartják irányadónak. 

8.  

9. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Vállalkozó által Bicske Város Önkormányzata részére 2017. október 

20.  napján tett árajánlat; 

2. számú melléklet: Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………… számú 

határozata a Vállalkozó árajánlatának elfogadásáról. 

 

 

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írják alá. 

 

 
Bicske, 2017. …………….… 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

Bicske Város Önkormányzata  

képviseletében  

Bálint Istvánné alpolgármester 

 

Megrendelő Vállalkozó 

 

  



2. melléklet a 306/2017. sz. előterjesztéshez, árajánlatok 

 

 
  



 



 

 


