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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Vállalkozási szerződés jóváhagyása (közigazgatási határrendezés) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. augusztus 11‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közigazgatási határrendezés geodétai munkára a Képviselő-testület felkérte Dombai Gábor 
földmérőt. Dombai úr az árajánlatát már megküldte, testületi egyetértéssel az árajánlat elfoga-
dásáról szóló határozatomat meghoztam (209/2021.(VI.14.) PM határozat). 
 
A vállalkozó megküldte szerződéstervezetét is, melynek jóváhagyását kérem. A tervezetet az 
előterjesztéshez csatolom. 

 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. augusztus 04. 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

209/2021.( VI.14.)  PM HATÁROZATA 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 



2 
 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy meg-
állapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VIII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közigazgatási határren-
dezés érdekében Dombai Gábor geodétával kötendő szerződésről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A 411.500 Ft (AM) vállalási ár fedezetét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés tar-
taléka terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 
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 Tolmács község külterületi 02/4 hrsz-ú földrészleten geodéziai munkák: előzetes 
felmérések és tervezetek készítése; új határvonalak kimérése és ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges műszaki dokumentáció elkészítése.  
  
 
 
Vállalkozás tárgya: 
 
1/ Munka elvégzésének időpontja:  a megrendelés visszaigazolásától számított 35 napon 
belül. 
 
2/ Vállalkozás díja:  411.500 ft, -azaz négyszáztizenegyezer ötszáz- (ÁFA nélküli) , 
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, 2021. ……………………. hó ……. nap 
 
                 
                      
              
………………………….............                                      …………………………………. 
          Megrendelő                                                                                Vállalkozó 


