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Előterjesztés 

 
A Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 24/2017. (I.26.) sz. 

határozatában döntött a Juhász Ferenc szobor Faluház elé történő telepítéséről, és a 

szoborkészítés pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetés terhére biztosította.  A 

környezetrendezésre biztosított  2 millió Forint az alapozás és a villanyszerelés költségeit 

fedezi, melyek a következők: 

- alapozás bruttó 876.300,-Ft. 

- villanyszerelés: bruttó 463.550,-Ft. 

A teljes térburkolat tervdokumentációja elkészült.  A környezetrendezésre beérkezett 

kivitelezési árajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlat költsége bruttó 10.857.909,-Ft.  
 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szükséges anyagi fedezetet a 2017. 

évi  költségvetés terhére biztosítani szíveskedjen. 

 

 

Biatorbágy, 2017. augusztus 08. 

 

 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VIII. 10.) számú határozata 

A Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Juhász Ferenc 

szobor állításával kapcsolatos költségekről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

- biztosítja a  szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkák 

költségeit bruttó …………………,-Ft összegben …………………….. kivitelező 

árajánlata alapján, a 2017. évi költségvetés ………………… soráról. 

 

  

Határidő: 60 nap 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött  
 
egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata 

címe: 2051 Biatorbágy, Baross G.u. 2/a. 
képviseli: Tarjáni István polgármester 
szerződést ellenjegyzi:  dr. Kovács András jegyző 
    Czuczor Orsolya pénzügyi ov. 
adószám: 15730088-2-13 

mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő), 
 

másrészről:  
Székhely:  
Értesítési cím:  
Adószám: Fizetési számlaszám:  
Képviseletében eljár:  
e-mail:  

mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) 
között az alábbi feltételekkel: 

1./ Szerződés tárgya: Juhász Ferenc szobor elhelyezéséhez kapcsolódó térrendezés 
 
2./ Szerződés összege: ………………………,- Ft + 27% Áfa  
 

azaz + 27% Áfa  
 

Az elkészült műszaki tartalom az átadott Árajánlat alapján, az abban szereplő egységárakkal, de 
Felmérési Naplóban rögzített tételes mennyiségi elszámolás útján kerül elszámolásra.  
 
3./ Műszaki tartalom: I. ütem: Juhász Ferenc szobor alaptest elkészítése és  
     szobor környezetében a meglévő burkolat ideiglenes  
     helyreállítása  
    II. ütem A Juhász Ferenc szobor környezetének  
     térrendezése a szerződés mellékletében szereplő kiviteli  
     tervek alapján 
 
       
 
4./ Vállalt teljesítési határidők: 
Munkaterület átadásának időpontja:   2017. augusztus 7.  
Műszaki átadás-átvétel ideje:    I. ütem: 2017. augusztus 20. 
       II. ütem: 2017. augusztus 31. 
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
5./ Számlázási és fizetési feltételek: 
Megrendelő a pénzügyi fedezetet saját bankszámlájáról biztosítja. 

A szerződő felek az alábbi pénzügyi feltételekben állapodnak meg: 

A vállalkozó 1 számlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: 

A számla benyújtásának feltétele a teljes kivitelezés befejezése és a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás illetve a hibalistában felvett hibák, hiányosságok kijavítását követően, a 
meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok (Megvalósulási dokumentáció), tanúsítványok, 
igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után történhet. 

A számlák benyújtásának feltétele a szerződés szerint kiadott Teljesítési igazolás. 

Teljesítés igazolásra jogosult Megrendelő részéről:  Héjja Karolin  

      Tel:  06 30 371 8931 

      email:  hejja.karolin@biatorbagy.hu. 

mailto:hejja.karolin@biatorbagy.hu
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Megrendelő az óvadék terhére jogosult a Vállalkozó által határidőre el nem végzett garanciális 
munkákat elvégeztetni. Az óvadék mértéke a nettó vállalási ár 3,5%-a. Végszámla leadásakor 
Kivitelező Nyilatkozatában rögzíti, hogy az óvadék összege a végszámla összegéből Megrendelő által 
levonható. A visszatartás a jótállási garancia idejére történik, mely a műszaki átadás-átvételi eljárás 
napjától számított 12+2 hónap lejártát követő sikeres garanciális  bejárás után, teljesítésigazolás  
ellenében kiegyenlítésre kerül. 

 
Megrendelő a Vállalkozó által a megküldött számla ellenértékét, a számla kézhezvételétől számított 
15 napra, átutalással egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára, amennyiben a Vállalkozó a szerződést 
hibátlanul, és hiánytalanul teljesítette. 

Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla késedelmes átutalása miatti károkért nem 
felel. 

A kötbér mértéke késedelem esetén naptári naponként a pótmunkával növelt vállalkozói díj 
összegének 1%-a, amely levonásra vagy kiszámlázásra kerül. Kötbérmaximum: a pótmunkával növelt 
vállalkozói díj összegének 10%-a. A hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek mértéke 10-10%.  

6./ Alvállalkozó bevonása 

Vállalkozó a munkavégzés során alvállalkozót igénybe vehet. 

A munka ütem szerinti végzése és az alvállalkozók munkavégzésének koordinálása a Vállalkozó 
feladatát képezi. 

A Megrendelő az alvállalkozókkal – a rendkívüli ügyek kivételével – kapcsolatot nem tart, és nem 
kezdeményez. 

7./ Kapcsolattartás 

7.1 A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló rendelete 24. § alapján minden építési hatósági 
engedélyhez (bejelentéshez) kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési 
tevékenységről építési naplót kell vezetni.  

A szerződés tárgyát képező tevékenység nem építésügyi hatósági engedély köteles, és a kifizetés 
nem tartozik a Kbt. (Art.36/A.§) hatálya alá.  

A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési munkát Építési naplóban vezetik. Az Építési naplót a 
Vállalkozó vezeti a tárgyi munkáról. 

 Vállalkozó részéről felelős személy: 

 Név:  

  Tel. :  

8./ Egyéb rendelkezések 

Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen rögzítik, hogy az időjárási körülmények munkavégzés 
szempontjából kedvezőtlen változása határidő módosítást jelent. 

Kedvezőtlen időjárás alatt a munkavégzést kifejezetten lehetetlenné tevő időjárási körülményeket 
(hőmérséklet, csapadék) értik felek. Ennek bekövetkeztét írásban rögzítik felek. 

Vállalkozó építési-szerelési munkáját az adott munkanemre vonatkozó szabványnak megfelelően és I. 
osztályú minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelően végzi. 

A vállalkozó köteles a végzett munkára vonatkozó technológiai utasítások, a műszaki feltételek, 
műszaki irányelvek és alkalmazástechnikai útmutatók előírásait betartani. 

Vállalkozó köteles a kivitelezést mindenkor úgy megszervezni, hogy környezetét elvárható módon ne 
zavarja. 

Vállalkozó jogosult Megrendelői jóváhagyással a tervben szereplő anyagokkal és kivitelezési 
technológiával egyenértékű változtatásokra a költségek módosítása nélkül, amennyiben igazolni tudja, 
hogy a módosítások műszaki paraméterei minden tekintetben legalább elérik a tervben szereplőket, 
és azokat a Megrendelő elfogadja. 

A tervezett minőségtől eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása után lehet. 

A Vállalkozó a létesítmény átadása után 12+2 havi garanciát vállal. 
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Vállalkozó az általa megvalósított építési-szerelési munkákra, azok rendeltetésszerű használata 
esetén a 12/1988./XII.27./ ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM. sz. együttes rendeletben rögzített alkalmassági 
időket szavatolja. 

Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani az általános munkavédelmi, tűzvédelmi 
szabályokat, valamint megteremteni az egészség -, és környezetvédelem feltételeit. A munkaterület 
átadás-átvételekor Megrendelő képviselője tájékoztatja Vállalkozó munkahelyi vezetőjét a helyi 
sajátosságokról, a továbbiakban az elméleti és gyakorlati oktatás Vállalkozó kötelessége. A 
Vállalkozónak minden környezetvédelmi törvényt és előírást be kell tartania, különös tekintettel a 
hulladékgazdálkodásra és a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozókat. A Vállalkozó köteles a 
kivitelezési munkák során az általa alkalmazott technológiát, eszközöket, anyagokat úgy 
megválasztani és használni, hogy azok az építési helyet és annak környezetét indokolatlanul ne 
zavarják, a környezetet feleslegesen ne terheljék káros anyag kibocsátással és más környezet 
szennyezéssel  (por, égéstermék, zaj, rezgés stb.). A Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az 
igénybevett közterület – járda, úttest- folyamatos tisztántartása, hulladék, szemét és sitt 
munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Amennyiben a Vállalkozó megrongálja az építéshez 
kapcsolódó más vállalkozó munkaterületét, köteles azt haladéktalanul helyreállítani.  

Vállalkozó kijelenti, egyben kötelezi magát, hogy a tárgyi munkákon kizárólag olyan munkavállalókat 
foglalkoztat, akik jogszerű, írásban rögzített munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal 
rendelkeznek vagy jogszerűen töltött alkalmi munkavállalói kiskönyvvel rendelkeznek, melynek 
keretében a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések 
alkalmazásra és betartásra kerülnek.  

Mellékletek:   1.sz. : Árajánlat 

    2. sz.: Biatorbágy Városközpont I. ütemének  

    környezetrendezési kiviteli terve  

A szerződés kizárólag a mellékletekkel együtt érvényes! 

 
 
Kelt: Biatorbágy, 2017. augusztus ……………….. 
 
 

……………………………….. ……………………………. 
Megrendelő 

Tarjáni István 
Biatorbágy Város Önkormányzata 

Vállalkozó 
 
 

  
ellenjegyzi:  
  

…………………………….. 
dr. Kovács András 

jegyző 

 

 
 
 
 

…………………………….. 
Czuczor Orsolya 

pénzügyi ov. 
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