
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-99/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  augusztus  22-én
tartandó  rendkívüli  ülésére Rumi  László  István  és  társa  magánút  önkormányzati
tulajdonba adása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Rumi István László és Dr. Rumi Kriszta Éva Gyenesdiás, Kökény u. 25. szám alatti lakosok
tulajdonát  képezi  a  Gyenesdiás  78/1  hrsz-ú  „saját  használatú  út”  művelési  ágú,  60  m2
nagyságú útterület,  amely  a  valóságban a Kökény utca  része (térkép 2.  melléklet).  Az út
tulajdonosai kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz annak érdekében, hogy a jelzett út a
jövőben  önkormányzati  tulajdonba  kerüljön,  az  önkormányzat  részére  térítésmentesen
felajánlják (kérelem 1. melléklet).

Az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  35.  §  (3)
bekezdésében foglaltak alapján a térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának
feltétele, hogy
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az  a) pont  szerinti  kötelezettség  teljesítése  likviditási  problémát  ne  okozzon,  és  ne

zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

A jelzett út kialakítása a hatályos településrendezési terv alapján történt, ezért javaslom Rumi
István  László  és  Dr.  Rumi  Kriszta  Éva  ingatlantulajdonosok  kérelmének  elfogadását.  A
vagyonszerzés ajándékozási okirat aláírásával történik, az önkormányzat az illetékekről szóló
1990.  évi  XCIII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontja  alapján  teljes  személyes
illetékmentességben részesül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  Rumi István László és

Dr.  Rumi Kriszta  Éva Gyenesdiás,  Kökény u.  25.  szám  alatti  ingatlantulajdonosok
felajánlását, miszerint a tulajdonukban lévő 78/2 hrsz-ú „saját használatú út” művelési
ágú, 60 m2 nagyságú ingatlant  az önkormányzat  javára térítésmentesen átadják,  az
önkormányzat elfogadja. 

2.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti ingatlan művelési ágát „közút” művelési ágra
módosítja, egyidejűleg az önkormányzat forgalomképtelen vagyonába sorolja.

3.) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  ajándékozási  szerződés
elkészíttetésére és aláírására.  
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Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 15 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. augusztus 18.

Gál Lajos
polgármester







 

 

 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-100/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  augusztus 22-én
tartandó rendkívüli ülésére Tóth Csabáné orvosi rendelő helyiségbérlete tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Csabáné Gyenesdiás, Ady köz 2. szám alatti lakos (gyógytornász) az újonnan megépült 
fogorvosi rendelő egyik helyiségének bérletére kérelmet nyújtott be (1. melléklet).
Kérelmező  gyógytornászként  egyéni  mozgásterápiás  kezeléseket  végez,  ehhez  a
tevékenységhez  szeretne  bérelni  kb.  14-18  m2  nagyságú  helyiséget.  A  fogorvosi  rendelő
jelenleg üresen áll, a közeljövőben sem fog fogorvosi rendelőként működni. A rendelő első
helyisége  –  váró  –  kb.  15  m2  nagyságú,  jelenleg  tárolóként  (régi  bútorok)  használja  a
gyermekorvos és a védőnő. 

A bérleti díjra vonatkozóan kérelmező megkeresését kiegészítette azzal, hogy tevékenysége a
település javát szolgálja, segíti a lakók egészségi állapotának javítását, lehetőséget biztosít az
államilag finanszírozott rehabilitációs kezelések kiegészítésére a teljes gyógyulás érdekében.
Ezt figyelembe véve bérleti díj mentesen, a rezsiköltség fejében szeretné igénybe venni a kért
helyiséget. A helyiséget naponta 1-4 óra időtartamban használná.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti
vagyon  ingyenesen  kizárólag  közfeladat  ellátása,  a  lakosság  közszolgáltatásokkal  való
ellátása,  valamint  e  feladatok  ellátásához  szükséges  infrastruktúra  biztosítása  céljából  az
ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Fenti  szabályok  kizárják  az  ingyenes  használatba  adást,  ezért  mindenképpen  bérleti  díj
megállapítását javaslom.
A jelenlegi ingatlanhasznosításra vonatkozó hirdetések alapján a lakások/lakhatásra szolgáló
bérleti  díja  és  az  üzleti  célt  szolgáló  bérleti  díjak  is  közel  azonosak,  1.500,-Ft/m2/hó,  ez
kiegészül a rezsiköltségekkel.

A fogorvosi rendelő épülete ez év tavaszán készült el, így rezsiköltség kifizetésére ez idáig
nem került sor, ezért mindenképpen javaslom, hogy a bérleti jogviszony első alkalommal egy
rövid időszakra kerüljön megállapításra, hiszen az energiaárak is folyamatosan változnak, így
nem igazán lehet kalkulálni a várható költségeket.

Mindezek  figyelembevételével  javaslom,  hogy a  bérleti  díj  15.750,-Ft+  Áfa/hó,  összesen:
20.002,-Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.

Kérem az alábbi határozati javaslat megállapítását:
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Határozati javaslat:
1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonát  képező

Gyenesdiás,  Jókai  u.  3.  szám alatti  fogorvosi rendelő „váró” helyiségét  bérbe adja
Tóth Csabáné Gyenesdiás, Ady köz 2. szám alatti lakos részére 2022. szeptember 1.
napjától 2022. december 31. napjáig. A bérleti díj rezsiköltséggel együtt: 15.750,-Ft +
Áfa/hó.

2. A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a helyiség bérleti  szerződésének
aláírására.

Határidő: Bérlő értesítésére 15 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. augusztus 18.

Gál Lajos
          polgármester





GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-101/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  augusztus 22-én
tartandó rendkívüli ülésére  szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminiszter az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések számára szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot írt ki.

Az igényelhető tüzelőanyag mennyisége az alábbi mutatók alapján került meghatározásra:
- az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az  önkormányzat  2020.  évi,  OSAP 1206  szerinti  adatgyűjtés  alapján  aktív  korúak

ellátásában részesülők száma,
- az  önkormányzat  2020.  évi,  OSAP 1206  szerinti  adatgyűjtés  alapján  a  rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve 
- a 2021. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 16.500 Ft/erdei m3 + áfa.

Fentiek alapján önkormányzatunk 228 m3 tüzelőanyag vásárlásához igényelhet támogatást, a
vállalt önrész összege: 289.560 Ft, a szállítás költsége szintén az önkormányzatot terheli, kb.
900.000 Ft (a tavalyi szállítási költség 30%-kal megemelve).

A tavalyi évben  202 m3 tüzelőanyagvásárlásra nyújtottunk be támogatást,  az elnyert  tűzifa
140 m3 volt, 61 háztartás részére tudtunk így támogatást nyújtani. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi

önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  támogatás
igénybevételére pályázatot nyújt be. 

2. Az igényelt tűzifa mennyisége: 228 m3, az önkormányzatra jutó önrész összegét és a
szállítás költségét az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

3. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

Határidő. pályázat benyújtására 2022. augusztus 31. 16:00 óra
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző, Rajkiné Pintér Judit főtanácsos

Gyenesdiás, 2022. augusztus 18.
          Gál Lajos



             polgármester
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SP17/2022 

 

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS, 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 

a GYENESDIÁS, belterület 1888/6-14 és 1888/19-23 

helyrajzi számon tervezett kivett beépítetlen terület 

ingatlanokról, 

 a 2022. 08. 15. napi állapotról 

 

 
 

 

Megrendelő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata   

 (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.) 

 

Készült:   3 pld-ban  

 

Kapták:     2 pld. Megrendelő 

         1 pld. Szakértői iroda 

 

Készítette: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zalaegerszeg, 2022. 08. 18.

Simon Péter 
Ingatlanvagyon értékelő 

EUFIM szakértő 
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I. Értékelési bizonyítvány, összefoglaló 

I.1. Értékelési bizonyítvány, megbízás tárgya és értéke 

Az értékelt ingatlan megnevezése és adatai 

Az ingatlan megnevezése: Beépítetlen terület 

 

Irányítószám: 8315 

 

Település: Gyenesdiás 

 

Elhelyezkedés: Belterület 

 

Várható helyrajzi számok: 1888/6 

1888/7 

1888/8 

1888/9 

1888/10 

1888/11 

1888/12 

1888/13 

1888/14 

1888/19 

1888/20 

1888/21 

1888/22 

1888/23 

 

Tulajdonviszonyok 

Tulajdonos neve, tulajdoni hányada: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 1/1 

Értékelt érdekeltség: Tiszta tulajdonjog 

 

Az ingatlan főbb jellemzői 

Területe összesen: 29 105 m²  

Jelenlegi funkció: Kivett beépítetlen terület 

 

Értékbecslés 

Értékbecslés célja: Piaci forgalmi érték meghatározás 

Értékbecslésnél alkalmazott módszerek: Összehasonlító adatokon alapuló értékelési 

eljárás 

Megrendelő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

 

Értékbecslés fordulónapja 

2022. 08. 18. 

 

Értékbecslés érvényessége 

A fordulónaptól számított 180 nap. 
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Megállapított értékek 

Az értékelt ingatlanok piaci értéke,  kerekítve: 

 

Ssz. Település Hrsz Művelési ág

Terület 

(m2)

Tulajdoni 

hányad Forgalmi érték

1 Gyenesdiás 1888/6 beépítetlen terület 2 202 1/1 14 703 965 Ft

2 Gyenesdiás 1888/7 beépítetlen terület 2 355 1/1 15 725 630 Ft

3 Gyenesdiás 1888/8 beépítetlen terület 2 303 1/1 16 187 787 Ft

4 Gyenesdiás 1888/9 beépítetlen terület 2 259 1/1 15 878 511 Ft

5 Gyenesdiás 1888/10 beépítetlen terület 1 958 1/1 13 762 782 Ft

6 Gyenesdiás 1888/11 beépítetlen terület 1 962 1/1 13 790 898 Ft

7 Gyenesdiás 1888/12 beépítetlen terület 1 966 1/1 13 819 014 Ft

8 Gyenesdiás 1888/13 beépítetlen terület 1 992 1/1 14 001 768 Ft

9 Gyenesdiás 1888/14 beépítetlen terület 1 943 1/1 13 657 347 Ft

10 Gyenesdiás 1888/19 beépítetlen terület 2 092 1/1 13 969 435 Ft

11 Gyenesdiás 1888/20 beépítetlen terület 2 143 1/1 14 309 990 Ft

12 Gyenesdiás 1888/21 beépítetlen terület 1 970 1/1 13 154 774 Ft

13 Gyenesdiás 1888/22 beépítetlen terület 1 977 1/1 13 201 516 Ft

14 Gyenesdiás 1888/23 beépítetlen terület 1 983 1/1 13 241 582 Ft

29 105 199 404 998 FtÖsszesen:  
 

A megállapított érték a külön jogszabályban előírt mértékű ÁFA-t nem tartalmazza! 

 

Zalaegerszeg, 2022. 08. 18. 

 

 

Készítette:  

 

 

     

   

                   Simon Péter   

          Ingatlan vagyonértékelő 
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I.2. Korlátozó feltételek nyilatkozata, adatszolgáltatás 

 

A vagyonértékelésben szereplő ténybeli állítások, vélemények, elemzések és következtetések 

a legjobb tudásunk szerint készültek, azok igazak és valósak. 

 

Az ingatlan valós piaci értéke nagyságának megállapításához semmiféle múltbéli vagy 

jelenlegi érdekünk nem fűződik. 

 

Az ingatlanokat bejártuk, szemrevételeztük. Az egyéb adatokat a Megbízó bocsátotta 

rendelkezésünkre. 

 

A szakértői jelentésben jellemzett állapotokat a helyszíni szemle és a részünkre átadott 

adatszolgáltatás alapján mutatjuk be. Nem végeztünk statikai, talajmechanikai, épületfizikai, 

környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat. 

 

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem 

vállalunk felelősséget. Nem vizsgáltuk az adatszolgáltatóktól kapott adatok valódiság 

tartalmát. 

 

A vagyonértékelés mellékleteként becsatolt dokumentumok csak a bemutatás célját szolgálják 

és segítenek a jelentésben tárgyalt kérdéseket jobban megérteni. 

 

A vagyonértékelő szakembereknek nem feladatuk, hogy felismerjék a veszélyes, egészségre 

ártalmas anyagok jelenlétét. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az ingatlanértéket. 

 

Az ingatlannal kapcsolatos speciális szaktudást igénylő kérdések megválaszolására a 

szakterületen jártas és megfelelő tapasztalattal, ill. tudással rendelkező szakértő 

közreműködését vettük igénybe. 

 

Nem vállalunk felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági vagy fizikai tényezőkért, 

melyek befolyásolhatják az itt megadott értéket. 

 

Nem nyilvánítunk véleményt tulajdonjogi ügyekben, tulajdonjogi vizsgálatot nem végeztünk. 

A tulajdonjogra vonatkozó megállapításainkat a tulajdoni lap bejegyzései alapján tettük. 

 

Az értékeléssel feltételeztük, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen 

jelzálog, vagy egyéb kötelezettség azokon kívül, amelyeket konkrétan megemlítettünk 

jelentésükben. 

 

A szakvélemény részeinek vagy egészének publikálása, ill. minden esetleges más célú 

felhasználása csak az értékbecslő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

A megállapított forgalmi érték az értékeléstől számított 180 napig érvényes. 
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Megbízó 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97.) 

 

Megbízott 

Simon Péter e.v. (8900 Zalaegerszeg, Ilosvai út 18.).  

Eljáró szakértő:Simon Péter ingatlanvagyon-értékelő, EUFIM 

 

A megbízás tárgya 

 

Megbízottnak a Gyenesdiás, belterület 1888/6-14 és 1888/19-23 helyrajzi számon 

nyilvántartott kivett beépítetlen terület forgalmi értékéről kell állást foglalnia. 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata kérelmezte a Gyenesdiás 1884/4, 1884/7, 

1884/8, 1888, 1889/45 hrsz.-ú ingatlanok végleges telekalakítását. Az Állami Főépítész 

Iroda hozzájárult a telekalakításhoz. A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztálya a telekalakítási dokumentáció és a szakvélemények 

alapján engedélyezte a telekalakítást. 

 

Az értékelési feladat a kialakuló Gyenesdiás, belterület 1888/6-14 és 1888/19-23 (14 db) 

helyrajzi számon nyilvántartott kivett beépítetlen területek forgalmi értékének 

megállapítása. 

 

Az értékelt ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzatának tulajdonába kerül, melyet megbízó értékesíteni kíván. 

 

Az értékbecslés célja: 

Az értékbecslés kiterjed a szóban forgó ingatlan tulajdonjogának teljes körű értékbecslésére.  

 

A helyszíni szemle időpontja, az értékbecslés fordulónapja 

 

Az ingatlanon 2022. augusztus 15-án szakértői helyszíni szemlét tartottunk. A helyszínen az 

ingatlan adottságait, környezetét és más értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan 

egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a szakvéleményhez csatolunk. 
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A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok 

általános piaci helyzetéről, valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról. 

 

A megbízott részéről a helyszínen Simon Péter volt jelen. 

 

Az értékbecsléshez felhasznált dokumentumok 

• Határozat (forrás: megrendelő adatszolgáltatása) 

• Változási vázrajz 

• Rendezési tervkivonat (forrás: njt.hu) 

• E-közmű térkép 

 

II. Az ingatlan ismertetése 

II.1. Ingatlanok adatai  

 

Ssz. Település Hrsz Művelési ág

Terület 

(m2)

Tulajdoni 

hányad

1 Gyenesdiás 1888/6 beépítetlen terület 2 202 1/1

2 Gyenesdiás 1888/7 beépítetlen terület 2 355 1/1

3 Gyenesdiás 1888/8 beépítetlen terület 2 303 1/1

4 Gyenesdiás 1888/9 beépítetlen terület 2 259 1/1

5 Gyenesdiás 1888/10 beépítetlen terület 1 958 1/1

6 Gyenesdiás 1888/11 beépítetlen terület 1 962 1/1

7 Gyenesdiás 1888/12 beépítetlen terület 1 966 1/1

8 Gyenesdiás 1888/13 beépítetlen terület 1 992 1/1

9 Gyenesdiás 1888/14 beépítetlen terület 1 943 1/1

10 Gyenesdiás 1888/19 beépítetlen terület 2 092 1/1

11 Gyenesdiás 1888/20 beépítetlen terület 2 143 1/1

12 Gyenesdiás 1888/21 beépítetlen terület 1 970 1/1

13 Gyenesdiás 1888/22 beépítetlen terület 1 977 1/1

14 Gyenesdiás 1888/23 beépítetlen terület 1 983 1/1  
 

Megjegyzés: csatolt megosztás  alapján
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II.2. Ingatlan környezetének leírása 

 

Település rövid bemutatása: 

 

Gyenesdiás Zala megyei nagyközség a Keszthelyi 

járásban található. A Keszthelyi-öböl északi 

partján fekszik, közvetlenül Keszthely mellett és 8 

km-re Hévíztől. A település gyönyörű természeti 

környezetben fekszik. A település két vasúti 

megállóval (Gyenesdiás és Alsógyenes) 

kapcsolódik a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk-

vasútvonalhoz. A Tapolca és Keszthely között 

közlekedő személyvonatokon kívül több távolsági 

járat is megáll a két megállóhelyen, így 

összeköttetésben áll Celldömölkkel, 

Szombathellyel, Kaposvárral és Péccsel, valamint 

nyáron Sopronnal is. A települést kelet-nyugati 

irányban a Balaton északi partján végigfutó 71-es 

másodrendű főút szeli át. Autóbuszközlekedése 

sűrű, mivel több Keszthely felől induló elővárosi, 

helyközi és távolsági járat érinti a települést, de 

emellett a keszthelyi 1-es jelzésű helyi járat is 

kitér a község felé. 

 

 

II. 3. Az értékelt ingatlanok leírása  

Tulajdonos neve, (azonosító adatai): Gyenesdiás Község Önkormányzata 

Tulajdonos lakcíme, székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 

Tulajdon jogcíme: - 

Tulajdoni hányada: 1/1 

 

Ingatlan alakja: Szabálytalan négyszög és ötszög alakú 

területek 

 

Ingatlanok területe összesen: 20 770 m2 

 

Az ingatlan tájolása: Az ingatlanok hossztengelye K-NY-i és É-D-i 

 

Az ingatlan kitettsége, kerítettsége: Az ingatlanok kerítetlenek 
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Az ingatlanhatárok felismerhetőek-e: 

 

A területek maguk beazonosíthatók, a 

telekhatárok átlagosan azonosíthatók.  

 

Ingatlan lejtése, domborzati viszonyok: 

 

Közművesítettség: 

A területek felszíne közel sík. 

 

A területek közművesítése folyamatban van  

  

 

A terület leírása: 

 

Az értékelésbe vont ingatlanok Gyenesdiás nyugati részén fekszenek a Festetics pályától déli 

irányban. Közvetlen környezetében beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari ingatlanok 

találhatók. Megközelítésük tervezetten az 1889/44-ös helyrajzi számú térképezett közútról 

lehetséges.  

 

Az ingatlanok jelenleg nem hasznosítottak. 

 

Az értékelt terület a csatolt rendezési terv szerint GKSZ-2 építési övezetbe tartozik. 

 

A kialakításra kerülő beépítetlen területek hasznosítási lehetősége széles körű. 

 

Az 1888/9-14 hrsz ingatlanok már kialakított útról megközelíthetőek, az út mentén 

villanyvezeték halad. 
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II.4. Az ingatlanokra vonatkozó hatósági előírások 

 

HÉSZ előírások (forrás: njt.hu): 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (XII.19.) 

önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról 

Hatályos: 2022. 02. 24 
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17. GAZDASÁGI TERÜLETEK (GKSZ) 

 

(2) A GKSZ-2 ÖVEZET ELŐÍRÁSAI: 

A) ELSŐSORBAN NEM JELENTŐS ZAVARÓ HATÁSÚ TÉRSÉGI SZINTŰ, 

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉRE 

SZOLGÁL.VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG EGY TELKEN ÖNÁLLÓAN NEM LÉTESÍTHETŐ, 

CSAK EGYÉB GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT. 

B) MINIMÁLISAN KIALAKÍTHATÓ TELEKMÉRET 1500 M2, MINIMÁLIS 

UTCAFRONTI TELEKSZÉLESSÉG 22,0 M. 

C) AZ ÖVEZET BEÉPÍTÉSI MÓDJA SZABADON ÁLLÓ. 

D) A TELEK LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉGE 50%, A ZÖLDFELÜLET LEGKISEBB 

MÉRTÉKE: 35% LEHET. 

E) BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK: 

EA) ELŐKERT NAGYSÁGA LEGALÁBB 12,0 M. AZ ÖVEZET ELŐKERTJÉBEN - 

SAROKTELEK ESETÉN LEGALÁBB EGYIK UTCA MENTÉN – FÁSÍTOTT PARKOLÓ 

ALAKÍTANDÓ KI. 

EB) OLDALKERT NAGYSÁGA 5,0 M, LAKÓTELEKKEL HATÁROS OLDALON AZ 

OLDALKERT 12,0 M. 

EC) HÁTSÓKERT NAGYSÁGA LEGALÁBB 6,0 M. 

F) AZ ÖVEZETBEN MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG9,5 M. 

G) AZ ÖVEZETBEN A TERVEN JELÖLT KÖTELEZŐ FÁSÍTÁST EL KELL VÉGEZNI 

A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY KIADÁSÁIG. 

H)8 AZ ÖVEZETBEN A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX TÖRVÉNY 50. § (2) 

BEKEZDÉS H) PONTJA ÉS 80. §-ÁNAK D) PONTJA FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

HELYEZHETŐ EL ÉPÜLET. 
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III. Érték megállapítás általános jellemzése 

III.1 Piaci érték meghatározás módszere 

 

A piaci érték fogalma (EVS 2003): 

„Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhetne egy 

hajlandóságot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő 

marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, 

körültekintően és kényszer nélkül jártak el.” 

A valós piaci érték azt a valószínű/ésszerű értéket jelenti, amelynél a vagyontárgy 

tulajdonjoga elcserélhető a két érdekelt fél között. A tulajdonjog átruházásáért fizetett 

ellenérték ettől eltérhet, ha különbség mutatkozik a résztvevő felek indítékaiban, tárgyalási 

pozícióikban és képességeiben, a tranzakció finanszírozási struktúrájában vagy egyéb 

befolyásoló tényezők vonatkozásában. 

A vagyontárgyak valós piaci körülmények között realizálható értékének meghatározásához 

két körülmény feltételezése szükséges. Az egyik a vagyontárgy tiszta tulajdonának 

feltételezése, a másik a vagyontárgy legértékesebb és legjobb hasznosításának meghatározása 

az aktuális használattal összevetve. 

A tiszta tulajdonjog úgy határozható meg, mint a teljes, minden megkötöttségtől és tehertől 

mentes rendelkezési jog, amely csak a vonatkozó állami törvényeknek, adóknak és hatósági 

korlátozásnak van alávetve. A továbbiakban a tiszta tulajdonjog átruházásának ellenértékét 

tekintjük piaci értéknek. 

 

Az értékbecslés módszere: 

A fejlesztési terület értékelésére döntően az alábbi módszerek alkalmazhatóak: 

 

1. piaci adatok összehasonlításán alapuló értékbecslés 

2. hozam alapú értékbecslés (maradványérték számítás) 

 

Az egyes módszerek a szakmai előírások szerint alkalmazhatóak. 

 

Jelen becslésben alkalmazott értékelési módszerek: 

• piaci adatok összehasonlításán alapuló értékbecslés 
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IV. A számítási rész, a piaci érték megállapítása 

Számítás  

 
IV.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer  

 

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

Piaci hasonlító alapú módszerrel számított fajlagos alapérték:

10,2235 mill Ft

6 985 Ft/m2

-10%

6 985 Ft/m2

 GKSZ-2 övezetbe 

sorolt beépítetlen 

terület

6 985 Ft/m2

Realizált adat

8315

Gyenesdiás

belterület

1610  m2

1610  m2

Realizált adat

8315

Gyenesdiás

belterület

1849  m2

1849  m2

11,74115 mill Ft

7 029 Ft/m2 7 303 Ft/m2 6 901 Ft/m2 7 670 Ft/m2

Építési övezet

7 029 Ft

6 287 Ft/m2Korrigált fajlagos ár

Egyéb alak, forma

-10%

Elérhető közművek

K
o

rr
e
k

c
ió

Környezeti -10%

Állapot

Telek méret

Eladási/kínálati ár 11,72845 mill Ft 12,32154 mill Ft 23,78329 mill Ft

10%

Fajlagos ár 7 303 Ft/m2 7 668 Ft/m2 8 522 Ft/m2

15%

1848  m2 3070  m2

Telek terület 1830-2355 m2 1847  m2 1848  m2 3070  m2

Terület

8315 8315

belterületKözterület neve 1888/6-15 hrsz belterület belterület

Realizált adat

8315

Település Gyenesdiás Gyenesdiás Gyenesdiás Gyenesdiás

Irányítószám 8315

Realizált adat

Leírás

 GKSZ-2 övezetbe 

sorolt beépítetlen 

terület

 GKSZ-2 övezetbe 

sorolt beépítetlen 

terület

 GKSZ-2 övezetbe 

sorolt beépítetlen 

terület

Adat jellege / dátuma Vizsgált ingatlan Realizált adat

 GKSZ-2 övezetbe 

sorolt beépítetlen 

terület

Ingatlan típusa beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület

1830-2355 m2 1847  m2

10%

Kínálati ár korrekció

Inflációkorrekció 15% 10%

 

 

A felhasznált összehasonlító adatok, megtörtént adásvételek adataiból kerültek 

kiválasztásra. 

A becslés során figyelmet fordítottunk arra, hogy az összehasonlításba vont ingatlanok 

beépítési és építési övezeti és elhelyezkedési paramétereit figyelembe vegyük. 
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IV.4. Értékek egyeztetése, az eredmények elemzése 

 

A fentiek alapján az értékbecslés fordulónapján megismert állapotban fennálló piaci értékét, 

kerekítve, a következőkben adom meg: 

 

Megállapított érték 

Az értékelt ingatlanok piaci értéke, kerekítve: 

 

Ssz. Település Hrsz Művelési ág

Terület 

(m2)

Tulajdoni 

hányad

Fajlagos alap 

érték (Ft/m2)

Korrekció 

(elhelyezkedé

s, fekvés) Forgalmi érték

1 Gyenesdiás 1888/6 beépítetlen terület 2 202 1/1 7 029 Ft -5% 14 703 965 Ft

2 Gyenesdiás 1888/7 beépítetlen terület 2 355 1/1 7 029 Ft -5% 15 725 630 Ft

3 Gyenesdiás 1888/8 beépítetlen terület 2 303 1/1 7 029 Ft 0% 16 187 787 Ft

4 Gyenesdiás 1888/9 beépítetlen terület 2 259 1/1 7 029 Ft 0% 15 878 511 Ft

5 Gyenesdiás 1888/10 beépítetlen terület 1 958 1/1 7 029 Ft 0% 13 762 782 Ft

6 Gyenesdiás 1888/11 beépítetlen terület 1 962 1/1 7 029 Ft 0% 13 790 898 Ft

7 Gyenesdiás 1888/12 beépítetlen terület 1 966 1/1 7 029 Ft 0% 13 819 014 Ft

8 Gyenesdiás 1888/13 beépítetlen terület 1 992 1/1 7 029 Ft 0% 14 001 768 Ft

9 Gyenesdiás 1888/14 beépítetlen terület 1 943 1/1 7 029 Ft 0% 13 657 347 Ft

10 Gyenesdiás 1888/19 beépítetlen terület 2 092 1/1 7 029 Ft -5% 13 969 435 Ft

11 Gyenesdiás 1888/20 beépítetlen terület 2 143 1/1 7 029 Ft -5% 14 309 990 Ft

12 Gyenesdiás 1888/21 beépítetlen terület 1 970 1/1 7 029 Ft -5% 13 154 774 Ft

13 Gyenesdiás 1888/22 beépítetlen terület 1 977 1/1 7 029 Ft -5% 13 201 516 Ft

14 Gyenesdiás 1888/23 beépítetlen terület 1 983 1/1 7 029 Ft -5% 13 241 582 Ft

29 105 199 404 998 FtÖsszesen:  
 

A megállapított érték a jogszabályban előírt mértékű ÁFA-t nem tartalmazza! 

 

Zalaegerszeg, 2022. 08. 18. 

 

Készítette:  

 

 

     

   

                   Simon Péter   

          Ingatlan vagyonértékelő  
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V. Mellékletek 

TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLY 
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  Oldal: 18/25 

 

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
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  Oldal: 20/25 
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E-KÖZMŰ TÉRKÉP 
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KÉPEK 
 

 

 

 
Az értékelt terület (jelenlegi 1884/7 hrsz út)  

 

 Az értékelt terület (jelenlegi 1884/7 hrsz út)  

 

 

 

 
Az értékelt terület (jelenlegi 1884/8 hrsz 

sporttelep)  

 

 Az értékelt terület (jelenlegi 1884/8 hrsz 

sporttelep)  

 

 

 

 
Az értékelt terület (jelenlegi 1889/45 hrsz 

beépítetlen terület)  

 

 Az értékelt terület (jelenlegi 1889/45 hrsz 

beépítetlen terület)  
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KÉPEK 
 

 

 

 
Az értékelt terület (jelenlegi 1888 hrsz 

legelő)  

 

 Az értékelt terület (jelenlegi 1888 hrsz legelő)  

 

 
 

 

 

 

 
Az értékelt terület átnézeti légifelvétele 

 

 Az értékelt terület átnézeti légifelvétele 

 

 

 

 
Az értékelt terület átnézeti légifelvétele 

 

 Az értékelt terület átnézeti légifelvétele 
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MEGYE TÉRKÉP  
 

 
 

TELEPÜLÉS TÉRKÉP  
 

 

 



  

  Oldal: 25/25 

 

MŰHOLDKÉP- érintett terület 
 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Önkormányzati (ipaterületi) ingatlan értékesítésére 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 

szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése, valamint a 

…./2022.(VIII.22.) számú határozata alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

2. Pályázat célja: az iparterületen újonnan kialakított 14 db beépítetlen ingatlan 

értékesítése 

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok jellemzői:  

Hrsz.  Terület   Megnevezés 

1888/6  2202 m2   beépítetlen terület 

1888/7  2355 m2   beépítetlen terület 

1888/8  2303 m2   beépítetlen terület 

1888/9  2259 m2   beépítetlen terület 

1888/10 1958 m2   beépítetlen terület 

1888/11 1962 m2   beépítetlen terület 

1888/12 1966 m2   beépítetlen terület 

1888/13 1992 m2   beépítetlen terület 

1888/14 1943 m2   beépítetlen terület 

1888/19 2092 m2   beépítetlen terület 

1888/20 2143 m2   beépítetlen terület 

1888/21 1970 m2   beépítetlen terület 

1888/22 1977 m2   beépítetlen terület 

1888/23 1983 m2   beépítetlen terület 

 

Az ingatlanok Gyenesdiás észak-nyugati részén, az újonnan kialakított iparterületen 

fekszenek, közvetlen környezetükben beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari 

ingatlanok találhatók. Az ingatlanok közművesítetlenek. 

Az ingatlanok Gksz-2 övezetben találhatóak, az övezet előírásai: 

A Gksz-2 övezet előírásai: 

a) Elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi szintű, kereskedelmi, szolgáltató 

épületek elhelyezésére szolgáló vendéglátó egység egy telken önállóan nem létesíthető, 

csak egyéb gazdasági tevékenység kiegészítéseként. 

b) minimálisan kialakítható telekméret 1500 m2, minimális utcafronti 

telekszélesség 22,0 m. 

c) Az övezet beépítési módja szabadon álló. 

d) A telek legnagyobb beépítettsége 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35% 

lehet. 

e) Beépítési paraméterek: 

ea) előkert nagysága legalább 12,0 m. Az övezet előkertjében - saroktelek esetén 

legalább egyik utca mentén – fásított parkoló alakítandó ki. 

eb) oldalkert nagysága 5,0 m, lakótelekkel határos oldalon az oldalkert 12,0 m. 

ec) hátsókert nagysága legalább 6,0 m. 

f) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság9,5 m. 

g) Az övezetben a terven jelölt kötelező fásítást el kell végezni a használatbavételi 

engedély kiadásáig. 



h) Az övezetben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 50. § (2) bekezdés h) pontja és 80. §-ának d) 

pontja figyelembevételével helyezhető el épület. 

 

5. Az ingatlanok kikiáltási ára:  

A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 8.000-Ft/m2 + Áfa. A vételár 

megfizetése: egyösszegben a szerződés aláírásakor, vagy a szerződés aláírásakor a 

vételár 50%-a, a fennmaradó rész pedig 6 hónapon belül. 

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Elektronikus úton a jegyzo@gyenesdias.hu 

email címre.   

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:   

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét, címét 

- a pályázó tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe, 

tervez-e épületet építeni az adott területre, annak ideje, telephely működésének 

kezdete). 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs 

- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását 

- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról   

- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról 

 

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15. (csütörtök) 12 óra 

00 perc. 

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 

lejártáig a megadott címre beérkezik és valamennyi előírt dokumentum benyújtásra 

kerül. A késve érkezett vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek 

minősíti. 

 

9. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz 

az elbírálástól számított 45 napig kötve vannak. A győztes pályázó az 

eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi 

szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ajánlati 

kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 

A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 

esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  

 

10. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati 

Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet. 

 

11. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a képviselő-testület a pályázati határidő 

leteltét követő testületi ülésén bírálja el. 

 

12. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár 

alatt nem kerül értékesítésre. 
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GY/171-   /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  augusztus  22-én
tartandó rendkívüli ülésére az ipaterületen lévő önkormányzati ingatlanok értékesítésének
pályázati felhívása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  iparterületen  lévő  1884/4,
1884/7,  1884/8,  1888,  1889/45  hrsz-ú,  tulajdonában  lévő  ingatlanok  telekalakítását
kezdeményezte, a telekalakítási eljárást a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya 860.148/7/2022. számon kiadott határozatával jóváhagyta.

A telekalakítás célja azt volt, hogy a település gazdasági területét új, beépíthető ingatlanok
kialakításával bővítse, így hosszútávon is – iparűzési adó, telekadó, építményadó befizetéssel
–  növekedjen  az  önkormányzat  bevétele.  A  telekalakítással  18  db  új  beépíthető  ingatlan
alakult ki, melyből első körben 14 db ingatlan értékesítését javaslom (1. sz. melléklet, térkép).

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján vagyon tulajdonjogát átruházni bruttó 15 millió
Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

Az  Ör.  4.  mellékletében  meghatározottak  alapján  a  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon
értékesítését  forgalmi  értékbecsléssel  megalapozva,  nyilvános  pályázati  kiírás  alapján,  a
vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.  A vagyon értékesítéséből származó bevétel
elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetül szolgáljon. 

Az  ingatlanforgalmi  értékbecslés  elkészült  (2.  melléklet),  így  fenti szabályok
figyelembevételével  javaslom  az  előterjesztés  3.  melléklete  szerinti  pályázati  kiírás
jóváhagyását.

A benyújtandó pályázatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe,
tervez-e  épületet  építeni  az  adott  területre,  annak  ideje,  telephely  működésének
kezdete).
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról  
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
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Az ingatlanok kikiáltási ára: 
Az ingatlanforgalmi szakértő ingatlanonként állapította meg a forgalmi értéket:
1887/6, 1888/7, 1888/8 hrsz-ú ingatlanok 6.678,-Ft/m2 + Áfa, a többi ingatlan esetén 7.029,-
Ft/m2 + Áfa összeg.

Az  ingatlanforgalmi  értékbecslésben  megjelölt  árnál  alacsonyabb  összeget  nem  lehet
vételárként meghatározni, ezért javaslom, hogy a kikiáltási ár egységesen 8.000 Ft/m2 + Áfa
összegben kerüljön meghatározásra. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  kizárólagos
tulajdonában  lévő  1888/6,  1888/7,  1888/8,  1888/9,  1888/10,  1888/11,  1888/12,
1888/13,  1888/14,  1888/19,  1888/20,  1888/21,  1888/22,  1888/23 hrsz-ú ingatlanok
értékesítését határozza el.

2. Felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  3.  melléklete  szerinti  pályázati  felhívás
közzétételére.

határidő: a pályázati felhívás közzétételére 3 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. augusztus 18.

 Gál Lajos
           polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
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GY/171-103/2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 22-én tar-
tandó rendkívüli ülésére a költségvetési pótigény tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az újonnan létesült Művelődési Ház műszaki átadása megtörtént, azonban az alábbi pótmun-
kálatok jelentkeztek:  

A használatba vételhez a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Közle-
kedési és Útügyi Osztálya előírta a burkolt mozgáskorlátozott parkoló hely kiépítését, mely a
bejárathoz közelebb esik. Továbbá pótmunkában jelentkezett az étellift helyiségének a bur-
kolása, kifestése. Vitás tételként merült fel a Coop Zrt részéről egy kirakati üveg cseréje, mely
megrepedt.

A Kárpáti korzó területén a katasztrófavédelem előírta, hogy a rendezvény sátrat el kell látni
villámvédelemmel. Ennek hiányában nem engedélyezték volna a rendezvények megtartását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a kérelmet megvitatni szíveskedjenek és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti költség-
vetési pótigény jóváhagyja, a 2022. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosít 1.254.321 Ft-
ot a Művelődési Ház pótmunkálataira, továbbá a 728/67 hrsz. rendezvénytér villámvédelmé-
nek kialakítása, villaszerelési munkálataira 1.240.612 Ft kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Gál Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

Gyenesdiás, 2022. augusztus 18.

  Gál Lajos
polgármester
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Szám: 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  augusztus  22-én
tartandó ülésére a „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú
hasznosítása”  című  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015  azonosítószámú  projekthez
kapcsolódó Mederkotrás tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  részéről  a  „A  gyenesdiási  horgásztanyák
fenntartható  fejlesztése,  turisztikai  célú  hasznosítása”  című  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-
00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Mederkotrás ellátása tárgyában a 2022. 08.
12-én kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint: 

Szervezet neve, címe Nettó ajánlattételi ár Áfa összege Bruttó ajánlattételi ár
Iszapfaló Kft. 
(2100 Gödöllő, Ősz u. 20.,
Adószám: 13844549-2-13

29.043.750 Ft 7.841.812 Ft 36.885.562 Ft

BÉTA-Q Kft. 
(2457 Adony, Dózsa Gy. 
u. 5., Adószám: 11458854-
2-07)

22.956.000 Ft 6.198.120 Ft 29.154.120 Ft

Aqua-Sió Kft. 
(8600 Siófok, Küszhegyi 
u. 14, Adószám: 
11952640-2-14)

25.350.350 Ft 6.844.595 Ft 32.194.945 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  „A  gyenesdiási
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című TOP-1.2.1-
15-ZA1-2016-00015  azonosítószámú  projekthez  kapcsolódó  Mederkotrás  feladatok
ellátása  tárgyában  lefolytatott  beszerzési  eljárást  eredményesnek  nyilvánítja,  az
összességében legkedvezőbb árajánlatot adó (BÉTA-Q Kft. 2457 Adony, Dózsa Gy.
u. 5.) vállalkozással a Mederkotrási feladatok ellátására br. 29.154.120 Ft összegben
szerződést köt.

2. Képviselő-Testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.)  pont  szerinti  vállalkozói
szerződés megkötésére.

Gyenesdiás, 2021. augusztus 18.

Gál Lajos
polgármester
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
8315  Gyenesdiás ,  Kossuth Lajos  utca  97.  

 
 

AJÁNLAT FELHÍVÁS 
 
 
1. AJÁNLATKÉRŐ: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
 
2. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: A dokumentumok az 
ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton megküldésre kerültek. 
 
3. BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás  
A vízimunkával érintett ingatlanok, a munkavégzés helye: Gyenesdiás 1832/2, 1833, 012/18 
 
Kotrási munka: 
A Malom-árok torkolati szakaszának kotrása tervezett az ingatlan-nyilvántartási állapot 
visszaállatása és a jobb belvízlevezetés érdekében. A kotrás során kiemelt iszapot az 
árok melletti depónia kialakítására használják fel. 
Kotrás hossza: 210 m 
Árok fenékszint: 103,00 mBf. 
Árok fenékszélesség: 5,0 m 
Árok rézsű: 1:1,5 
Eltávolítandó iszap mennyisége: 3698 m3 
Depónia teljes hossza: 220 m 
Depónia koronaszintje: jobb part 106,30 mBf., bal part 106,50-106,60 mBf. 
Depónia koronaszélessége: jobb part 3,0 m, bal part változó 
Depónia rézsű: 1:1,5 
 
4. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás vállalkozási szerződés keretében. 
 
5. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2022.11.30 
 
6. TELJESÍTÉS HELYE: Gyenesdiás 1832/2, 1833, 012/18 
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7. A JÓTÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK: 
 
Jótállás: az ajánlatban vállalt mértékben, de vállalkozónak legalább 24 hónap időtartamra 
érvényes teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási kötelezettség kezdete az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap. Ajánlatkérő a 48 hónapot elérő vagy annál 
hosszabb időtartamú megajánlás esetében is a ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú 
pontot ad ezen értékelési részszempont értékelése során. 
Késedelem esetére kikötött kötbér: 50.000.- Ft/késedelmes nap. A késedelmi kötbért 
ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott 
naptári napok száma meghaladja a 30 napot, úgy Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre 
hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a szerződés szerinti nettó ár 20%-a (30 napon 
túli késedelem esetén). 
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a vállalkozóval szemben. Ajánlatkérő 
a vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor 
érvényesítheti a vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a vállalkozó hibájából keletkezett. 
 
8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
 
A szerződés finanszírozása a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosító számú projekt terhére 
utófinanszírozással történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar 
forint. 
 
A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. Ajánlattevő 1 db rész- és 1 db végszámla 
kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései 
szerint (maximum 30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdéseitől eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 
foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárást követően nyújtható be.  
 
A fizetési ütemezés igazodik a részteljesítéshez, ill. az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárásának időpontjához. 
Az első rész-számla 50 %-os, a végszámla 100 %-os műszaki készültségi fok elérése esetén, az 
igazolt teljesítést követően nyújtható be. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárást követően nyújtható be. A rész-számlák összegének minden rész-számla esetében 
arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével. 
 A rész-számlákat előzetes ellenőrzés végett a megrendelő műszaki ellenőre részére kell 
megküldeni. 
A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható be 
a műszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően. 
Ajánlattevő 1 db előlegszámla kibocsátására jogosult a nettó vállalási ár 40%-ig, melyet a rész 
és a végszámlából kell fele-fele arányban levonni (20-20%). 
 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ha 
az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő 
fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 
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tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem 
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
9. RÉSZAJÁNLAT, ALTERNATÍV AJÁNLAT LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő a részajánlat-
tétel és az alternatív ajánlat lehetőségét kizárja. Objektív indok (a szerződés tárgya fizikailag 
egy épület belső felújítási és átalakítási munkái) alapján nincs lehetőség a beszerzés részekre 
bontására. 
 
10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
az alábbi, legjobb ár-érték arányt megjelenítő részszempontok szerint: 
 

Részszempont 
 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 
 
2. Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 24 hónap) 
 
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő 
alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 

Súlyszám 
 
70 
 
15 
 
 
 
15 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: részszempontonként 1-10 pont. 
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 
egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek 
során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül 
megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb 
tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris 
arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd 
valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elérő 
ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.) 
 
11. KIZÁRÓ OKOK: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak az 
alábbiak: 

 aki végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt áll, illetve 6 hónapot meghaladó 
köztartozása van; 

A fenti alkalmassági kritériumoknak való megfelelősségről az Ajánlattevőnek cégszerűen 
nyilatkoznia kell. A nyilatkozat ellenőrzéséhez való jogát az Ajánlatkérő fenntartja. 
Amennyiben a nyilatkozat tartalma nem felel meg a valóságnak, az azonnali kizárást von maga 
után.     
 
12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: - 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2022.08.22 14.00 óra 
 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:  
Személyesen: 



TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata; 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
Elektronikusan: palyazat@gyenesdias.hu  
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE: magyar 
 
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 60 nap 
 
17. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOK: 
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő, a szerződésben megkövetelt biztosítékokat a 7. pont 
tartalmazza. 
 
18. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
18.1. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. 
 
18.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban előírt valamennyi - az 
ajánlattevő képviselője által cégszerűen aláírt - nyilatkozatot. 
 
18.4. Az ajánlatot személyes benyújtás esetén egy eredeti (papír alapú) példányban, zárt 
borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő 
nevét és „Mederkotrás” feliratokat.  
Az ajánlatot elektronikus benyújtás esetén a palyazat@gyenesdias.hu-ra kell megküldeni 
szkennelt .pdf dokumentumként, cégszerű aláírással ellátva. A költségvetést szerkeszthető 
formában is megküldendő. 
 
18.5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy 
a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az 
ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el 
kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása 
szükséges egyszerű másolatban. 
 
18.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést önerőből valósítja meg.  
 
18.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes költségvetést, 
amely szakmai ajánlatnak minősül. 
 
18.8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
18.9. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak 
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, 
amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt. 
 
18.10. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével 
értesülnek. 

Gál Lajos sk. 
polgármester 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
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„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 
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A beszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatnak a következő 
dokumentumokat kell az itt meghatározott sorrendben tartalmaznia. 

 

 

1. Tartalomjegyzék  

2. Felolvasólap – 1. sz. melléklet 

3. Nyilatkozat a kizáró okokról – 2. sz. melléklet 
4. Nyilatkozat - 3. sz. melléklet 

5. Nyilatkozat – 4. sz. melléklet 
6. Nyilatkozat – 5. sz. melléklet 

7.  Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó) 

szervezetről - 6. sz. melléklet 

8. Az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó) szervezet 

nyilatkozata – 7. sz. melléklet – adott esetben 

9. Az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezet 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat másolata 

- adott esetben 

10. Nyilatkozat – 8. sz. melléklet   

11. Az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata vagy a jogi 

képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata 

12. Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való 

megfelelésről – 9. sz. melléklet  

13. Nyilatkozat összeférhetetlenségről - 10. sz. melléklet 
14. A közös ajánlattevők megállapodása adott esetben 

15. A beárazott tételes költségvetés és összesítő 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata  
székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

adószám: 15734491-2-20 

bankszámlaszám:  

naplóügyfél-jel (NÜJ):   

képviseli: Gál Lajos polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – , 

 

másrészről a(z)  

Iszapfaló Kft. 

székhely: 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 

Cg. száma: 13 09 110539 

adószáma: 13844549213 

kivitelezői nyilvántartási:  

bankszámlaszám: 10700347-44383703-51100005 - CIB 

képviseli: Kovásznai-Szász Gergely ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban :  

Vállalkozó –  

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Előzmények 

A felek rögzítik, hogy Megrendelő ajánlati felhívás megküldésével induló beszerzési eljárást 

folytatott le „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú 

hasznosítása” – Mederkotrás című és TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosító számú építési 

beruházás kivitelezése tárgyában. 

A beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Az ajánlattételi felhívás, a további beszerzési 

dokumentumok és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 

2. A szerződés tárgya, a felek nyilatkozatai  

2.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontja szerinti építési beruházást akarja megvalósítani a 

Gyenesdiás 1832/2, 1833, 012/18 címek alatt a műszaki dokumentáció szerint. 

 



2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelő által 

rendelkezésre bocsátott építési tervdokumentációban rögzített kivitelezési munka I. osztályú 

minőségben, határidőben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére. A 

szerződés részletes műszaki tartalmát a beszerzési dokumentumok tartalmazzák.  

2.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 

részét képező dokumentumokat, mint szakvállalkozás saját felelősségére ellenőrizte, az 

azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen információk 

figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg. 

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti 

adatszolgáltatásai során köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli jogszabályoknak. 

2.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

3. A teljesítés helye: Gyenesdiás 1832/2, 1833, 012/18 

4. Teljesítési határidő: 2022. november 30. 

4.1. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 

belül megkezdődik. 

4.2. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő 

érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné 

válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőnek a késedelem egyértelműen bizonyítható 

mértékének megfelelő módosítását. 

4.3. Vállalkozó úgy a részteljesítés, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének 

teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult. 

 

5.  Teljesítés, átadás-átvétel 

5.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 5 nappal írásban készre jelenti a munkát. 

A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt követő 5 munkanapon belül Megrendelő 

képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos 

határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás 

meghiúsul, a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától esedékes. 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó az építési munkát az érvényes 

szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

adja át. Nem kifogásolhatatlan minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van 



a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kérni, vagy értékcsökkenésben 

megállapodni. 

5.2. Ha Vállalkozó a dokumentációban (költségvetés) kiírt anyagokat – az időben való 

megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben beszerezni nem tudja, előzetes írásos 

megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és 

használati értékű más anyaggal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatt a többletköltség a 

Megrendelőre nem hárítható át. Vállalkozó csak új anyagokat építhet be. 

5.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja 

Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki 

terveit 3 példányban, valamint az alábbi iratanyagot 1 példányban: 

- kivitelezői nyilatkozatok 

- minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok műbizonylatai 

- jótállási jegyek (garancia levelek). 

Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-

átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra 

vezethető vissza. 

5.4. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy az építési munka a jelen 

szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a környező létesítményekben az 

építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek. A 

jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít 

ki, melynek alapján Vállalkozó részére esedékessé válik a (vég)számla összegének 100 %-a. 

5.5. A részteljesítés szerződésszerű teljesítésének számít, ha Megrendelő és Vállalkozó a 

részteljesítéssel érintett munkarészeket közösen megtekinti, és a Megrendelő a lebonyolító 

műszaki ellenőr teljesítési igazolása alapján a részteljesítés megtörténtét írásban igazolja. A 

kiállított teljesítésigazolást a benyújtásra kerülő rész-számlához csatolni kell. 

 

6. Vállalkozói díj: 
6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke: 

Nettó:    29.043.750- Ft 

ÁFA:   7.841.812,5-Ft 

Bruttó:   36.885.562,5-Ft 

6.2. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés (és 



mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 

tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 

körülményeket és adottságokat. 

6.3. Fizetési ütemezés 

A fizetési ütemezés igazodik a részteljesítéshez, ill. az eredményes műszaki átadás-átvételi 

eljárásának időpontjához. 

Az első rész-számla 50 %-os, a végszámla 100 %-os műszaki készültségi fok elérése esetén, az 

igazolt teljesítést követően nyújtható be. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi 

eljárást követően nyújtható be. A rész-számlák összegének minden rész-számla esetében 

arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével. 

 A rész-számlákat előzetes ellenőrzés végett a megrendelő műszaki ellenőre részére kell 

megküldeni. 

A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható be 

a műszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően. 

Ajánlattevő 1 db előlegszámla kibocsátására jogosult a nettó vállalási ár 40%-ig, melyet a rész 

és a végszámlából kell fele-fele arányban levonni (20-20%). 

 

6.4. Többletmunka 

Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező műszaki dokumentációban 

kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett 

tételeket (tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a többletmunkát. A többletmunkáért 

a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átalányáron 

került meghatározásra. 

 

7. Fizetési feltételek 

7.1. Vállalkozó1 db rész-számlát, valamint a végszámlát állíthatja ki. 

7.2. Megrendelő 40% előleget fizet.  

7.3. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követő első munkanapon nyújthatja be a 7.1 pont 

szerinti számláit, amelyeket Megrendelő a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (maximum 

30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől 

eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak 

szerint kerül kiegyenlítésre.   

7.4. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. 



7.5. Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számlákat 3 példányban a Megrendelő névére és címére 

állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: 

- A beruházás megnevezése 

- Teljesítés szakasza 

- Műszaki ellenőr igazolása, Megrendelő teljesítésigazolása 

 

8. Vállalkozó kötelezettségei 

8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem 

tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli.  

8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű 

hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének 

adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.  

8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkaterület átvétele előtti állapotnak 

megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 

8.5. Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 

8.6. A kivitelezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti 

kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 

8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges 

hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 

összefüggő költségek viselése. 

8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve 

folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések 

az irányadók. 

8.9. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kapcsolattartásra 

kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő 

bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 



8.10. Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő 

időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon belül 

köteles ellenőrzi. 

8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások 

betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások biztosítása 

a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét 

almérők felszerelésével oldja meg. 

8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

8.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve 

az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet 

vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 

amennyiben a beszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az 

eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a beszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8.15. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha 

a megelőző beszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 

minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. 

 



9. Megrendelő kötelezettségei 

9.1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása az építési naplóban kerül 

rögzítésre. A munkaterület átadásának és az építési napló megnyitásának határideje: a szerződés 

létrejöttétől számított 8 nap. 

9.2. Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területet, valamint 

térítés ellenében a tényleges fogyasztás és a vonatkozó alapdíjak ellenértékének megfizetése 

mellett a vízvételezési lehetőséget. 

9.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. 

Vállalkozó a bejegyzésekre 1 napon belül a naplóban köteles válaszolni.  

9.4. Megrendelő az építési naplót legalább heti egy alkalommal, illetőleg szükség szerint 

ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munkák befejezését követően 

le kell zárni.  

9.5. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni 

a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben előírtakat. 

 

10. A szerződést megerősítő biztosítékok, jótállás 

10.1. Kötbérek 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A 

Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke bruttó 50.000.- Ft/nap. 

A késedelmi kötbért Megrendelő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben 

Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően – saját hibájára vagy saját érdekkörére visszavezethető 

okból – 30 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre 

hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és érvényesíteni a teljesítés 

elmaradása esetére kikötött kötbér igényét. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér 

mértéke a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. 

Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – Vállalkozó naponta 100.000.- 

Ft mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A hibás teljesítési kötbért Megrendelő 

maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel sújtott naptári 

napok száma meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A kötbérek érvényesítésének elsődleges forrása a számlák. Amennyiben az esedékes kötbér a 

számlák terhére nem egyenlíthető ki, úgy azt Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított 

– 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.  



Megrendelő a szerződés szerinti kötbéreket meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval 

szemben, ha a kár bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett. 

  

10.2. Jótállás, kötelező alkalmassági idő  

10.2.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az 

eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 24 hónap 

jótállást vállal (az ajánlatban vállaltak szerint). A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem 

áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos 

rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be. 

Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követő 48 órán belül 
(az ajánlatban vállaltak szerint) Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, 

Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 3 munkanapon 

belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi. A hiba bejelentése csak 

munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. Amennyiben a bejelentés olyan 

munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a 

bejelentés a következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor 

történt. Amennyiben Vállalkozó a vállalt kiszállási időre vonatkozó rendelkezést megsérti – 

azaz nem a vállalt időtartamon belül érkezik a teljesítés helyére – úgy Megrendelő jogosult a 

késedelmi kötbérigényét időarányos módon vele szemben érvényesíteni. 

10.2.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező 

alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 181/2003. (XI. 

5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

A kötelező alkalmassági időn belül - a vállalt jótállási időn túl - Vállalkozó a Megrendelő által 

bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását  

5 munkanapon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező 

esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással 

elvégeztetni.  

 

10.2.3 Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati 

eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót az ott készített 

jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, illetve a hiányosságok megszüntetését 

Vállalkozó köteles 30 napon belül elvégezni.  

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, 

és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges 



intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés 

szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

A meghibásodásokat írásban kell bejelenteni a Vállalkozó 15.1. pontban megjelölt 

kapcsolattartójánál vagy a felelős műszaki vezetőjénél. 

 

11. Felelősség 

11.1. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy 

gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért. 

 

12. Titokvédelem 

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott 

kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a 

másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy 

tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön 

üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik 

személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. 

 

13. A szerződés módosítása 

Jelen szerződést kizárólag írásban (papír alapú dokumentum), Szerződő Felek cégszerű 

aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró 

képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 

szerződés módosítására nem alkalmas. 

 

14. A szerződés hatálya, megszűnése 

14.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződéses beruházást pályázati 

támogatásból valósítja meg. 

14.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új beszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy  



c) az EUMSZ 258. cikke szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 

indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 

kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 

nem semmis.  

14.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból. 

14.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha  

a) Vállalkozóban 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) alpontjában meghatározott 

feltétel;  

b) Vállalkozó 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) alpontjában 

meghatározott feltétel.  

14.5. A szerződés az aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a 

Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette. 

 

15. Egyéb feltételek 

15.1.  Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

 Megrendelő részéről:  

 Gödrei Zoltán: Tel.: …………….., e-mail: …………………  

 Vállalkozó részéről: 

 Kovásznai-Szász Gergely – ügyvezető igazgató: Tel.: +36202287484, e-mail: 

kovasznai.gergely@iszapfalo.hu 

 

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr adatai:  

Név: ……………………. 

Cím: ……………… 

Kamarai szám: ………. 

mailto:polgarmester@nagymanyok.hu


Tel.: ………………… 

 

A Vállalkozónak a kivitelezés teljesítéséért felelős műszaki vezetőjének adatai: 

Név:……………………….................... 

Cím:……………………………………. 

Kamarai szám:…………………………. 

Tel.:……………………………………. 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 

15.2. A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel 

rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol. 

15.3. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a Kbt., 

a Ptk. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók. 

15.4. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Bonyhádi 

Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

15.5. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

I. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bejelentéséről 

II. számú melléklet: Soronként beárazott tételes költségvetés és összesítő 

valamint a Megrendelő beszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, ajánlattételi 

dokumentációja és a Vállalkozó ajánlata.   

15.6. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés 

hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

Gyenesdiás, 2022. ….. hó ……. nap 

 

 

MEGRENDELŐ 

Gál Lajos  

polgármester 
Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzata 

 

 

 

 VÁLLALKOZÓ 

ügyvezető 



pénzügyi ellenjegyző   

 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSÉRŐL 

 

 

Alulírott Kovásznai-Szász Gergely, mint az Iszapfaló Kft. Vállalkozó cégjegyzésre jogosult 
képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú 
hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom  

 

hogy az alábbi teljesítésben részt vevő alvállalkozó(ka)t kívánom bejelenteni Megrendelő felé: 
 

a bejelenteni kívánt 
alvállalkozó neve  

 

a bejelenteni kívánt alvállalkozó 
címe (székhelye) 

az alvállalkozói 
teljesítés tervezett 

aránya (%)  

- - - 

   

   

   

   

 

 

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt tervezett teljesítési arány 
bármelyik alvállalkozó esetében megváltozna, akkor erről, azaz a tervezett új teljesítési 
arányról előzetesen írásban értesítem a Megrendelőt. Szintén előzetesen írásban értesítem 
Megrendelőt, ha új – a jelen nyilatkozatban még nem szereplő – alvállalkozót kívánunk 
bevonni a teljesítésbe. 
 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08.  18. 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

  



 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
 

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 
 

 

 

 

 

„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Mederkotrás” 

 

 

 

NYILATKOZATMINTÁK 



1. sz. melléklet 
 

 

FELOLVASÓLAP 

„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Mederkotrás 

 

1. Ajánlattevő neve: Iszapfaló Kft. 
 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 
 

3. Ajánlattevő képviselője: Kovásznai-Szász Gergely – ügyvezető igazgató 

 

4. Ajánlattevő adószáma: 13844549-2-13 

 

 Telefon: +36202287484 Telefax:   

E-mail: kovasznai.gergely@iszapfalo.hu 

 

Értékelési részszempontok: 
 

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó 29.043.750 Ft+Áfa, azaz 
36.885.562-Ft 

 

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) 24 hónap 

 

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 48 óra 

 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 
                                                                            

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

  



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
  

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, cégnév Iszapfaló Kft.; cég székehelye Gödöllő, Ősz 
utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 

fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás 

 

 

tárgyú beszerzési eljárásban  
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

 

Nem állnak fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt 

alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:  
 

 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:  
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;  
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;  
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;  
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;  
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;  
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;  
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;  

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;  
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;  
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;  



d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;  
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta;  
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;  
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;  
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben  

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és  
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg;  
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy  



kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.  
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén 
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 

alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 

kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el;  
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet 
más módon orvosolni;  
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott 

- véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 
bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;  
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő 
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a 
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat 
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az 
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a 
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. 
§ (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;  
p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a 
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per 
esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott 
- határozata megállapította.    
 

 

Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, 

részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben  
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy  
 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 
öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 



tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 
 
Kelt.:  Gödöllő, 2022. 08. 18. 
 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. sz. melléklet  

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; 13 09 110539cég székehelye 2100 Gödöllő, 
Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom , 

 

hogy 

a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 

vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni 
b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 

vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni 
c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosunk nincs.* 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, 
úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó 
lakóhelyét. 
 

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 
Kovásznai-Szász Béla – 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 
Kovásznai-Szász Gergely – 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 
Kelt.:  Gödöllő, 2022. 08. 18. 
            

          

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

* A megfelelő pont aláhúzandó! 
 

  



4. sz. melléklet  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; 13 09 110539cég székehelye 2100 Gödöllő, 
Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom , 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására 
más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 

            

          

 

 

   

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; 13 09 110539cég székehelye 2100 Gödöllő, 
Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom  

 

a) a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk  
igénybe venni: ………………………………………………………………………………… 

 

 

b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az 
alábbi(ak): 
 

az ajánlat 
benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó 

neve  

 

az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó címe 

(székhelye) 

a beszerzés azon része (részei), 
melynek teljesítésében az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó részt vesz 

- - - 

   

   

 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak igénybe 
venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy 
töltsék ki nemlegesen. 
 

  



6. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 
SZERVEZETRŐL 

      

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; 13 09 110539cég székehelye 2100 Gödöllő, 
Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban  

nyilatkozom, 

 

hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés 
teljesítéséhez az alábbi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)et vesszük 
igénybe: 
 

Az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet neve  

 

Az alkalmasság 
igazolásában részt vevő 

szervezet címe (székhelye) 

Azon alkalmassági 
követelmény, amely 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására 
(kapacitására) 
támaszkodik 

- - - 

   

 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a 6. sz. mellékletet. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

Kelt.:  Gödöllő, 2022. 08. 18. 

 

 

        
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a 
megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
 



7. sz. melléklet 

 

 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 

NYILATKOZATA 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; 13 09 110539cég székehelye 2100 Gödöllő, 
Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk a felhívásban előírt műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági követelménynek. 
 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 

 

 

   

      
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe! 
  



8. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

      

 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely, Iszapfaló Kft.; cégj: 13 09 110539 székehelye 2100 

Gödöllő, Ősz utca 20. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák 

fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési 

eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, megértettük és 

azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet feltételeit és 

nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, 

valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a 

vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük. 

 

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint * 

 

mikro-,  

 

kis-  

 

középvállalkozásnak minősül 
 

vagy nem tartozik a törvény hatály alá. 
 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 
 

      

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 



9. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely,Iszapfaló Kft.; 13 09 110539, 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, 
turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  

 

 

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk. 
 

 

 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 
 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

összeférhetetlenségről 
 

 

Alulírott, Kovásznai-Szász Gergely,Iszapfaló Kft.; 13 09 110539, 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, 
turisztikai célú hasznosítása” – Mederkotrás tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  

 

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe 
veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá. 
 

Kelt.: Gödöllő, 2022. 08. 18. 
 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ssz. Tételszám Menny. Egység Egységár
(Ft)

Összeg (Ft)
Nettó

1 Felvonulás 1,0 db 734 500,0 Ft 734 500,0 Ft

2 Geodézia, kitűzés 2,0 nap 250 000,0 Ft 500 000,0 Ft

3
Földmedrű csatorna kotrása, kitermelt anyag 
deponálásával 3698,0 m

3 7 250,0 Ft 26 810 500,0 Ft

4 Depónia füvesítés 4250,0 m2 235,0 Ft 998 750,0 Ft

Földmunkák összesen: 29 043 750,0 Ft

Iszapfaló Kft.
2022.08.18

Gyenesdiás, Malom-árok 0+000 - 0+210 fkm meglévő földmedrű csatorna kotrása, 
kitermelt anyag deponálásával

Földmunkák

Kovásznai-Szász Gergely
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