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Tárgy:  Erdőalja terület, és a Barackos-Szabadság utca összekötő szakasz közvilágítás bővítés 

tervezésére fedezet biztosítása 

 

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

 

Rendelet    

Határozat   x normatív 

     egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nadap község közigazgatási területén szinte minden utcában kiépült a közvilágítási hálózat, 

kivéve a település Erdőalja területén (Erdőkerülő, Galagonya, Bodza, Tölgyes utcák), 

valamint Barackos és Szabadság utca összekötő szakaszán. Mivel a terület egyre jobban 

beépül lakóházakkal, mindenképpen szükséges az utcákban a közvilágítás kiépítése. Az 

önkormányzat szeretné a közvilágítási hálózatot kialakítani a lakosság biztonsága és a 

gépjármű és gyalogos közlekedés balesetveszélyének csökkentése érdekében. 

 

A térképen piros vonallal jelöltük az utcákat és utca szakaszokat, melyeken a közvilágítást 

szeretnénk megvalósítani. A Zengő park jelölt részén pedig a meglévő, és tervezett 

játszóterekhez szeretnénk a közvilágítást biztosítani. 

 

Kértünk árajánlatot a mellékelt térképrészleten is bemutatott területek, utcák közvilágítási 

hálózatának tervezése, egyeztetése és engedélyeztetése tárgyában. 

 

A tervezés az előzetes felmérések alapján megállapított becsült érték szerint nem tartozik a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és Nadap Község Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá. 

 

A közvilágítási hálózat bővítésének tervezésére egy ajánlat érkezett.  

 

Tóth Gyula tervező ev. (8095 Pákozd, Gábor Áron utca 25/A.) ajánlata a kivitelei tervek 

elkészítésére és engedélyeztetésére vonatkozóan összesen 695.000.-Ft + 0 % Áfa. 

 

Nadap, 2021. január 25. 

 

        Köteles Zoltán 

          polgármester 

 

 

Határozati javaslat  

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

/2021.(I.25.) 

határozata 

 

fedezet biztosítása a közvilágítási hálózat bővítés tervezésére 

 

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm.rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - Nadap 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta: 

 

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere Nadap Község Önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva az Erdőalja terület, és a Barackos-Szabadság utca összekötő 

szakasz közvilágítási hálózat bővítés tervezése tárgyában beérkezett ajánlatot áttekintettem és 

Tóth Gyula tervező ev. (8095 Pákozd, Gábor Áron utca 25/A., adószám: 67357859-1-27) 

ajánlatát elfogadom.  

Az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező Tervezői szerződést a 

vállalkozóval megkötöm és a munkát 695.000.-Ft + 0 % Áfa, mindösszesen bruttó 695.000.-Ft 

vállalkozói díj ellenében megrendelem. 



A beruházás fedezetét Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére rendelem 

biztosítani. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlattevővel történő szerződéskötésről. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  Köteles zoltán polgármester 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

 

 

…/2021.(I.25.) határozat 1. melléklet  

 

 

                         
TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

Szerződés száma:  
 

                      mely létrejött a Megrendelő:  

Név:  Nadap Község Önkormányzata 

Székhely: 8097 Nadap, Haladás út 56. 

Telefon: +36308377355 

e-mail: polgarmester@nadap.hu 

Statisztikai számjel: 15364524-8411-321-07 

Adószám: 15364524-2-07 

Bank neve: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám: 11736082-15364524 

Képviselő neve: Köteles Zoltán Jenő Polgármester  
 
                     és a Vállalkozó:  

Név: Tóth Gyula  e.vállalkozó 
Székhely: 8095 Pákozd, Gábor Áron út 21/a 
Telefon: +36309393490 
e-mail: tgyula954@gmail.com 
Nyilvántartási szám: 50112979 
Adószám: 67357859-1-27 
Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámlaszám: 11773487-11573696 
Képviselő neve: Tóth Gyula ( MK eng. szám:EN 07-0228) 
 
között, annak tervezői jogosultsága körében az alábbiak szerint . 

1. A szerződéskötés alapja a Megrendelő részéről tett megrendelés. 
2. Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az alábbi munka terveinek elkészítését:  

Nadap település Erdőalja területén (Erdőkerülő, Galagonya, Bodza, Tölgyes, Akácfa utcák)  
közvilágítás bővítés ( Villamos kiviteli terv) 

3. Megrendelő a tervek elkészítéséhez a következő adatokat szolgáltatja: 
A megvilágítandó útfelület pontos helyének meghatározása, tulajdonosi ,közútkezelői és az 
engedélyeztetéshez      szükséges önkormányzati nyilatkozatok és engedélyek. 

                   Fenti adatok szolgáltatásának határideje: 2021.01.30.  



4. Vállalkozó a tervezés során a Megrendelőtől a felsorolt adatokon kívül olyan egyéb   adatszolgáltatást   is    
kérhet, amelynek szükségessége a szerződéskötéskor még nem merülhetett fel. 

5. Megrendelő kijelenti és igazolja, hogy a tervezési díj fedezete az alábbi pénzügyi jelzőszám alatt áll 
rendelkezésre: Bankszámlaszám: 11736082-15364524-00000000 

6. Vállalkozót a szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért szabad árformában  

     

 

        azaz   hatszáz-kilencvenötezer forint tervezési díj illeti meg. 

7. A Megrendelő helyett beszerzett adatok (pl. előzetes egyeztetések E.ON EED zRt. -vel), Amennyiben előre 
nem látható többletköltség merül fel, ezeket a költségeket - előzetes egyeztetés után - a Megrendelő viseli. 

8. A szerződésben meghatározott díj a kiviteli terv egyszeri használati jogának ellenértékét tartalmazza. A terv a 
Vállalkozó szellemi terméke és hozzájárulása nélkül változtatni, illetve a szerződésben foglaltakon túlmenően 
felhasználni nem lehet. 

9. A szerződésben meghatározott díj a terv ismertetésének, a hatósági és közmű eljárásokon való 
közreműködésnek ellenértékét is tartalmazza.  A díj az oszlophely ill. nyomvonal-kitűzés, -kitűzetés díját nem 
tartalmazza. 

10. A szerződésben meghatározott díj az alapváltozat ellenértéke. Minden - írásban – megrendelt további változat, 
valamint az eredeti tervdokumentáció átdolgozása, módosítása, kiegészítése, korszerűsítése, engedélyeztetése 
esetén külön díjat számít fel a Vállalkozó. 

11. Vállalkozó a vállalási ára terhére jogosult alvállalkozót igénybe venni, alvállalkozója munkájáért teljes 
felelősséggel tartozik. 

12. A számla ellenértékének kiegyenlítése a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül esedékes, átutalással 
a Vállalkozó számláján feltüntetett elszámolási betétszámla javára. A számla a kiviteli és engedélyezési tervek 
leszállítása, beadása után benyújtható. 

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átutalás fizetési határidőn belüli elmulasztásával fizetési késedelembe 
esik és viseli az ezzel járó következményeket. 

14. Késedelmi kamat mértéke: a PTK. rendelkezései szerint. 
15. Tervszállítási határidő: 2021. 06.31.  
       Vállalkozó ezen határidőig leszállítja az engedélyezett kiviteli terveket. Amennyiben a terv készítése során 

olyan előre nem látható akadályoztatás merül fel, amely a tervszállítás határidőre történő teljesítését 
meghiúsítja (Tulajdonosi nyilatkozatok kiadásának elhúzódása, Környezetvédelmi és egyéb hatóság 
engedélyének kiadása),Vállalkozó kezdeményezheti  a tervszállítási határidő módosítását. 

16. A tervszállítás Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi 
kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a tervezési díj 0,5 %-a naponként, de legfeljebb a 
tervezési díj 20%-a. Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, amennyiben a késedelmes teljesítés nem 
vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, gondatlanságára, ill. amennyiben a késedelmes teljesítés oka a 
szerződéskötéskor előre nem látható akadályoztatás. 

17. A Megrendelő a munkát köteles átvenni a szerződésben vállalt teljesítési határidő előtt is, ebben az esetben a 
tervszállítás határideje a teljesítés időpontjára módosul. 

18. A megrendelés Megrendelő részéről történő visszavonása esetén Vállalkozó jogosult a felmerült költségeit 
kiszámlázni, továbbá jogosult az elvégzett munka után járó arányos díjazásra is. Ugyancsak jogosult felmerült 
költségei kiszámlázására, ha a csatlakozási ill. kiviteli terv elkészítése rajta kívül álló okok miatt meghiúsul. 

19. Fizetési feltételek: teljesítés igazolás után végszámla: 695 000 Ft   
20. Ha a tervezés során az elvárható gondosság mellett olyan előre nem látható körülmények adódnak, amelyek a 

tervezési díjat irreálissá teszik, Vállalkozó jogosult a díj és határidő felül bírálatát, valamint a szerződés 
módosítását kezdeményezni. 

21. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti a PTK. ide vonatkozó előírásainak betartása mellett. 
22. A szerződés csak az esetleges véleményeltérés eredményes egyeztetése után lép életbe. A véleményeltérés a 

szerződés melléklete. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettségüknek 
eleget tesznek. 

Nettó tervezési díj: 695 000

ÁFA 0

Bruttó tervezési díj: 695 000



23. A szerződő felek szerződésszegés, valamint a szerződés visszavonása esetén a mindenkor hatályos 
jogszabályok, ill. a PTK. ide vonatkozó §-i alapján járnak el. 

24. A szerződésben nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

 
              Nadap, 2021.01.26. 
 
 
 

Pákozd, 2021.01.26. 

………………………. 
cégszerű aláírás 
Megrendelő 

………………………. 
Cégszerű aláírás 

Vállalkozó 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Megrendelő neve :

Vállalkozó neve:

Különleges eljárás jelölése: közbeszerzés

építési engedély köteles

A teljesítés műszaki tartalmának megnevezése:

Szerződés szerinti teljesítési határidő:

A teljesítés tényleges időpontja:

nem volt (felróható) késedelem: X igen: nem:

Számlázható (megrendelésben szereplő) összeg:

nettó: Ft

bruttó: Ft

Dátum:

(ezen dokumentumokat a benyújtásra kerülő számla mellékleteként nem kell csatolni!!) 

 - tapasztalati értékelő lap (Megrendelő és Vállalkozó részéről elfogadva),

 - díjtételsor az elvégzett munkákról,

 - beépített anyagok jegyzéke

 - műszaki átadás-átvételi jkv.

 - egyéb ………………………………………………………………………….

Beruházási munkához

A teljesítés késedelme a Vállalkozó (előre nem jelzett és/vagy nem elfogadott) hibájából történt, ezért a 

Megrendelő kötbérigényét érvényesíteni kívánja?

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

TÓTH GYULA EV.

Nadap település Erdőalja területén (Erdőkerülő, Galagonya, Bodza, Tölgyes, 

Akácfa utcák)  közvilágítás bővítés 

  kiviteli terv

aláírása (cégszerű)

2021.06.31

Igazoló neve: 
(olvashatóan)

aláírása

Tóth Gyula

695 000 

695 000 

A Vállalkozó a megrendelt szolgáltatást a szerződési feltételeknek megfelelően, maradéktalanul teljesítette , így 

jogosult a megrendelésben/teljesítésigazoláson feltüntetett összegről szóló számla benyújtására!

Vállalkozó képviselőjének neve:
 (olvashatóan)

A teljesítés igazolás Megrendelőnél lévő példányához egyéb (a beruházási dokumentáció 

részeként) csatolt dokumentumai:

bélyegző helye:
bélyegző helye: 
(szerv. egység, társaság)
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