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Árajánlat és szerződés-tervezet elfogadása geodétai munkákra 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az október havi ülésen döntés született arról, hogy a 32 hektáros terület belterületbe vonásának 
geodétai munkáira fel kell kérni Dombai Gábor földmérőt. 
 
A döntést követően árajánlatot és szerződés-tervezetet kértünk, mely dokumentumokat az elő-
terjesztéshez csatolom. 
 
A fenti árajánlat kérésen felül – bűncselekmény gyanúja miatt – bekérésre került egy másik ár-
ajánlat és szerződés-tervezet is. 
 
A temető alatti útnál tapasztaltam, hogy önkormányzati tulajdonon (tulajdoni lap szerint 08 hrsz, 
önkormányzati tulajdonú kivett közút) tulajdonosi hozzájárulás nélkül „úttisztítás” történt. A föld-
utat terebélyes törzsű fák nőtték be. A kivágott fákat az illegálisan munkát végző személy elvit-
te. A rendőrségi feljelentéshez, a kár megállapításhoz szükség volt a terület kimérésre. 
Feljelentésem nyomán a Rétsági Rendőrkapitányság megkezdte a nyomozást. 
 
Mindkét geodétai munka ellenértéke a folyamatban lévő költségvetés módosításban feltüntetés-
re került. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. november 13. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a geodétai munkák elvégzésére   
érkezett árajánlatok elfogadásáról és szerződés-tervezetek jóváhagyásáról készített előterjesz-
tést. 
 
A Képviselő-testület Dombai Gábor geodéta  

- 32 ha-os terület belterületbe vonására adott 155.000 Ft-os, 
- a 08 hrsz-ú terület kimérésére adott 62.000 Ft-os  

árajánlatát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a fenti munkákra szóló vállalkozási szerző-
déseket jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződések aláírására.  
 
Határidő: 2018. december 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 
 
 
 
Szám: ÁRJ-1/2018 
 

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u.20 
 
Hiv.szám:  206/2018(X.26.)KT határozata 

 
ÁRAJÁNLAT 

 
 
Fenti számú levelükre hivatkozva Rétság város 0148/1-0148/7 hrsz_ú külterületi földrészletek 
belterületbe csatolási (ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas vázrajzok elkészítése) 
földmérési munkáira vonatkozó árajánlatomat az alábbiakban megteszem: 
 
 
A munka vállalási díja:   155.000 ft. (bruttó- nem ÁFÁS) 
 
 
Az árajánlat tartalmazza a földhivatali adat-, és vizsgálati díjat, a helyszíni mérések és a 
földmérési munkarészek elkészítésének díját is. 
 
Vállalási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 20 napon belül. 
 
 
Megjegyzés: 
 A birtokhatárok facövekkel megjelölése (kitűzés) esetén külön megállapodás szükséges. 
 
 
 
 
Érsekvadkert, 2018. november 7. 
 
                                                  Üdvözlettel: 
 
 

Készítette: 
                                                                              …………………………………. 

                                                                                                                             Dombai  Gábor 

Dombai Gábor 
Földmérő Mérnök 
Tel.: 20-5552210 

email:dombaigabor62@gmail.com  

 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata,2651 
Rétság, Rákóczi u.20 mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő 
 
 
másrészről Dombai Gábor Földmérő Mérnök 2659 Érsekvadkert, hunyadi út 27. mint 
vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között. 
 
A szerződés tárgya: 
 
A megrendelő által megküldött 206/2018. (X.26.) KT határozata alapján Rétság város 
külterületi 0148/1-0148/7 hrsz-ú földrészletek belterületbe csatoláshoz szükséges földmérési 
dokumentáció elkészítése.  
 
 
Vállalkozás tárgya: 
 
1/ Munka elvégzésének időpontja: A megrendelés visszaigazolásától számított 20-napon 
belül. 
 
2/ Vállalkozás díja: az ARJ-1/2018.11.07 sz-ú árajánlat alapján 155.000 ft  (százötvenötezer 
forint) , melynek rendezése a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 
15 napon belül történik átutalással. 
 
3/ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. 
Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a 
balassagyarmati Járásbíróság illetékességét jelölik meg. 
 
4/ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!   
 
 
Rétság, 2018. ……………….. hó  ………. nap 
 
                 
                      
              
………………………….............                                      …………………………………. 
          Megrendelő                                                                                Vállalkozó 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
2018…………………… 
 
…………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 



 
 
 
 
Szám: ÁRJ-2/2018 
 

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u.20 
 

 
ÁRAJÁNLAT 

 
 
A Rétság város tulajdonát képező, Rétság város 08 hrsz_ú külterületi út részleges kitűzésére 
(fakivágással érintett terület) vonatkozó árajánlatomat az alábbiakban megteszem: 
 
 
A munka vállalási díja:   62.000 ft. –azaz hatvankétezer forint-  (bruttó- nem ÁFÁS) 
 
 
Az árajánlat tartalmazza a földhivatali adat-, és vizsgálati díjat, a helyszíni mérések és a 
földmérési munkarészek elkészítésének díját is. A kitűzött pontok megjelölése fakaróval 
történik. 
 
Vállalási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 20 napon belül. 
 
 
 
 
 
 
Érsekvadkert, 2018. november 7. 
 
                                                  Üdvözlettel: 
 
 

Készítette: 
                                                                              …………………………………. 

                                                                                                                             Dombai  Gábor 

Dombai Gábor 
Földmérő Mérnök 
Tel.: 20-5552210 

email:dombaigabor62@gmail.com  

 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata,2651 
Rétság, Rákóczi u.20 mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő 
 
 
másrészről Dombai Gábor Földmérő Mérnök 2659 Érsekvadkert, hunyadi út 27. mint 
vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között. 
 
A szerződés tárgya: 
 
A Rétság város Önkormányzata tulajdonát képező Rétság város külterületi 08 hrsz-ú  
külterületi út részleges (fakivágással érintett terület)  kitűzése, a kitűzött pontok fakaróval 
történő jelölése és a földmérési dokumentáció elkészítése.  
 
 
Vállalkozás tárgya: 
 
1/ Munka elvégzésének időpontja:  A megrendelés visszaigazolásától számított 20-napon 
belül. 
 
2/ Vállalkozás díja:  az ARJ-2/2018.11.07. sz-ú árajánlat alapján 62.000 ft  (hatvankétezer 
forint) , melynek rendezése a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 
15 napon belül történik átutalással. 
 
3/ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. 
Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a 
balassagyarmati Járásbíróság illetékességét jelölik meg. 
 
4/ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!   
 
 
Rétság, 2018. ……………….. hó  ………. nap 
 
                 
                     
              
………………………….............                                      …………………………………. 
          Megrendelő                                                                                Vállalkozó 
 
 
 
Pénzügy ellenjegyzés: 
 
2018. …………………… 
 
 
…………………………… 
    pénzügyi ellenjegyző 


