K ti 1 s 6 v a t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a
9532 KUlsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
Kepviselo-testulet Tagjainak
H e1yb en
MEGHIVO
Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!
Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet
2014. aprilis 28-an (hetfoiO 15.00 oral kezdettel
tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre tisztelettel meghivom.
Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal
KUlsovat, Kossuth u. 70.

N a p i re n d:
1./Onkormanyzati kepviselo eskutetele
2.1 Vallalkozasi szerzodes utfelujitasi munkak elvegzesere (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
3./ Elozetes megallapodas az allami tulajdonu belteriileti utak egyes reszeinek atvetelerol (irasos
eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
4./ A 0133 hrsz-u Onkormanyzati teriileten levo faallomany kitermelese (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
57 Palyazat benyujtasa nyari gyermeketkezteteshez igenyelheto tamogatasra (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
6.1 Atfogo ertekeles az 6'nkormanyzat gyermekjoleti es gyermekvedelmi feladatainak ellatasarol
(irasos eloterjesztes)
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
7./ Palyazat benyujtasa kozbiztonsag noveleset szolgalo fejlesztesi tamogatasra (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
8./ Vallalkozasi szerzodes miivelodesi haz vfzvezetek szerelesi munkaira (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
9.1 Banhalmai ivovizhalozat tervezese (frasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

107 Kulsovati Csatornakozmii Tarsulat szekhelyeiil szolgalo ingatlan hasznalatba adasa (szobeli
eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
117 Vizikozmii vagyon ertekelesi koltsegeinek fmanszirozasa (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
127 Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
hasznaltruha gyiijto kontener elhelyezese
,,TeSzedd! -Onkentesesen a tiszta Magyarorszagert" akcioban valo reszvetel
ingosagok ertekesitese
Zart iilesen:
17 Szechenyi u. 20. szam alatti onkormanyzati lakasok berleti szerzodeseinek meghosszabbitasa
(szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
Nemesszalok, Kiilsovat, Marcalsergelyi* Mihdlyhdza-, Vindr Kozsesek Kepviselo-testuleteinek
esvuttes iilesen:
2014. aprilis 28-an fhetfon^ 17.00 orai kezdettel
Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal
Nemesszalok, Rakoczi u. 15.
17 Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes)
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
27 Beszamolo a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi munkajarol (irasos
eloterjesztes)
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Kiilsovat Kozses Keyviselo-testuletenek nvilvdnos iilesen:
(az egytittes ulest kovetoen)
137 Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
147 Az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
Kiilsovat, 2014. aprilis 15.

Tis

czel Peter
polgarmester

Kulsovat Kozseg Onkormanyzat a
9532 K u l s o v a t , K o s s u t h u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
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1.

ACZEL PETER

polgarmester

2.

PETHO ZOLTAN

alpolgarmester

3.

HUJBER LASZLONE

kepviselo

4.

SZABO LASZLONE

kepviselo

^3-O-ko A^viiv^

5.

SZALAY ISTVANNE

kepviselo

i^cue^-a^ ^LiW^J

Tanacskozasi joggal meghivottak:
1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

27
37

jegyzo

"JlcL1-^
ju^ /.' <^

VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol: a
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata (

)

Adoszam:
Szamlaszam:
Kepviseli: Aczel Peter polgarmester, mint Megrendelo, a tovabbiakban Megrendelo,
masreszrol a
BAUTERC-PRIZMA Kft. ( 8800 Nagykanizsa, Ady ut 50.) mint Vallalkozo, a tovabbiakban
Vallalkozo
Kepviseli: Horvath Laszlo iigyvezeto
Adoszam: 14467459-2-20
Cegjegyzekszam: Cg: 20-09-68840
Szamlaszam: 10101054-1231000-01001000
kozott, a mai napon az alabbi feltetelek es kikotesek mellett:

1. A SZERZODES TARGYA
1.1 Vallalkozo, a Megrendelo felkerese alapjan a 2014. marcius 05.-en benyujtott, Megrendelo
reszerol elfogadott ajanlata alapjan elvegzi:
Kulsovat kozseg teruleten utfelujitasi munkak

1.2. A szerzodes, a vallalkozasi dij tartalmazza, a munka teljes koru elvegzeset, eszrevetelezett
muszaki tartalmat, minden sziikseges jarulekot az elfogadott arajanlat alapjan.

1.3. A kivitelezesi munkak elvegzesere es a beepitesre keriilo anyagokra a Magyarorszagon ervenyben levo eloirasok, vonatkozo jogszabalyok, rendelkezesek es ton^enyek az iranyadok.
2. A VALLALKOZO DIJAZASA ES A KOLTSEGEK VISELESE
2.1 Vallalkozasi dij osszege a teljesitesi hataridore prognosztizalt atalanyaron:
Netto an
AFA 27 %:
Brutto ar

7 875 600.- Ft
2 126 412.- Ft
10 002 012.- Ft

azaz HetrrdlBonyolcszazhetvenotezerhatszaz 00/100 forint 4- 27 % Afa, mely tartalmazza a
szerzodes szerinti munkak anyag es gepkoltseget, a vallalkozo munkadijat, a megvalositashoz
sziikseges valamennyi koltseget az elfogadott arajanlat alapjan.
2.2 A Megrendelo kijelenti, hogy a targyban szereplo feladat finanszirozasara a vallalkozasi dij
osszege a rendelkezesere all.
2.3. Az elfogadott arajanlat a szerzodes I. szamu melleklete.

2.4. Potmunkak elszamolasa:
A kivitelezes folyaman kizarolag a Megrendelo altal irasban elrendelt rnuszaki tartalmi valtoztatasok - potmunkak - teteles elszamolasa lehetseges a Vallalkozo versenyarkepzese, szerinti normak alapjan, az uj es az elmarado munkak azonos arszinten torteno osszevetesevel. Az ajanlatot
alatamaszto koltsegvetesben tetelesen, azonosithato tetelek eseteben az anyag es dij osszegeket
valtoztatas nelkiil kell figyelembe venni. A felmeriilo potmunka teteleinek muszaki-gazdasagi
kidolgozasat Vallalkozo sziikseg szerint soron kiviil, de maximum 8 napon beliil egyeztetesre,
jovahagyasra teteles ajanlati szinten reszletezi.

3. TELJESITES HELYE, IDEJE
3.1. Teljesites helye: Kiilsovat
3.1. A Idvitelezes kezdese - munkateriilet atadas idopontja:
3.2. Szerzodes teljesitesi hatarideje:
3.3. Amennyiben jelen szerzodes teljesitesi hataridejet a vallalkozo neki felrohato okbol
elmulasztja, megrendelot naponta 50 000,-Ft, azaz otvenezer 00/100 forint arengedmeny illeti
meg kotberkent a vallalasi osszegbol, amely a vegszamla kiegyenlitesekor keriil levonasra. Kesedelmi kotber maximuma a netto ajanlati ar 25 %-a.
3.4. Megrendelo meghiusulasi kotbert kot ki, mely merteke a vallalasi ar 20%-a.
3.5. Vallalkozo szerzodeses kotelezettsegenek akkor tesz eleget, ha a vallalkozoi munka atadasau^eteli eljarasa befejezodott es a letesitmenyt a Megrendelo atvette. A teljesites napja az, amikor
a sikeres atadas at\etekol szolo jegyzokonyvet a Megrendelo alairta. A teljesitesi hataridobe a
muszaki atadas-atvetel idopontja is beleszamit.
3.6. Vallalkozo, Megrendelo elozetes ertesitese mellett jogosult eloteljesitesre.

4. PENZUGYI ELSZAMOLAS
4.1. A beruhazas sajat forrasbol, valamint palyazati tamogatassal valosul meg.
A kivitelezesi munkak ellenerteket Megrendelo az igazolt teljesitest kovetoen 30 napon beliil
banki atutalassal egyenliti ki.

A Vallalkozonak 1 resz szamla benyujtasara van lehetosege 50 %-os kesziiltsegnel, valamint a 1
vegszamla benyujtasara a slkeres atadas-atveteli eljaras utan.

5. EGYUTTMUKODES
5.1. A Vallalkozo folyarnatosan koteles a Megrendelot ertesiteni minden olyan koriilmenyrol,
amely a munka iitemezes szerinti vegzeset akadalyozza, a vallalkozas eredmenyesseget, hataridore valo elvegzeset veszelyezteti, vagy gatolja.
5.2. Ha a Vallalkozot a munka vegzeseben rajta kiviilallo tenyezok akadalyozzak es ezt a
Megrendelo is elismeri, akkor a szerzodesben rogzitett teljesitesi hatarido az akadalyozas idotartamaval meghosszabbodik.
5.4. A felek helyszini kepviseloi:
Vallalkozo szerzodesmodositasra jogosult kepviseloje:
Hon^ath Laszlo iigyvezeto,
Tel: +36/ 30 3399 478
E-mail: prizma.1999@chello.hu
Vallalkozo helyszini kepviseloje, felelos muszaki vezetoje
Horvath Laszlo iigyvezeto, Tel: +36/ 30 3399-478
Horvath Roland felelos muszaki vezeto, epitesvezeto Tel: +36/30 256-4348
Megrendelo helyszini kepviseloje:
Aczel Peter polgarmester, Tel:+36/20_418 8690
felelos muszaki vezeto, epitesvezeto Tel:+36/
muszaki ellenor Tel:+367
5.5 A Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvetelenek napjatol kezdve epitesi naplot koteles vezetni a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendeletben eloirt formai es tartalmi kovetelmenyek alapjan.
A naploba valo bejegyzesre csakis a vonatkozo jogszabaly szerinti szemelyek jogosultak. Megrendelo muszaki ellenorzesi kotelezettsege 10 naponkent all fenn. Az epitesi naplot a munka
teljes idotartama alatt a helyszinen kell tartani.
5.6. A jovahagyott ajanlatteteli es muszaki dokumentaciotol eltero muszaki megoldast Vallalkozo, csak a megvalositas iitemenek megfelelo idoben benyujtott, muszaki ellenor, Megrendelo
jovahagyasat kovetoen alkalmazhat. Vallalkozo a kivitelezes soran fellepo modositasi igenyeket
a Megrendelo muszaki ellenorevel, es Megrendelovel minden esetben koteles egyeztetni es elfogadtatni.
5.7. Megrendelo az epitesi teriiletet munkavegzesre alkalmas allapotban koteles atadni ugy, hogy
viz - es villanyvetelezesi lehetoseg rendelkezesre all. Az epiteshez sziikseges ideiglenes viz es
energia kiepitese vallalkozo feladata es koltsege. Az igenybe vett energiat, es epitesi viz hasznalatanak koltseget Vallalkozo megteriti Megrendelonek.

5.8. A munkateriilet elzarasarol, orzeserol Megrendelo gondoskodik. A munkavegzes idotartama
alatt a munkateriilet rendben tartasa, vagyon-, allag-, munka-, tuz- es kornyezetvedelmi eloirasok, illetve a biztonsagtechnikai rendszabalyok betartasa es betartatasa Vallalkozo feladata.
5.9. Vallalkozo e szerzodes teljesitese soran csak ervenyes munkavallaloi engedellyel, tnunkaszerzodessel rendelkezo munkavallalokat foglalkoztathat
5.10. A kivitelezes soran csak a hatalyos szabvanyban es jogszabalyokban eloirt minositessel
rendelkezo I. minosegi osztalyu epitesi anyagok termekek hasznalhatok fel, epithetok be.
6. MUSZAKIATADAS-ATVETEL, SZAVATOSSAG, JOTALLAS
6.1 Vallalkozo koteles a szerzodes szerinti munkakat rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a magyar szabvany szerinti I. osztalyu minosegben a vallalt befejezesi hataridore teljesiteni. A teljesitesi hataridobe a muszaki atadas-atvetel ideje is beleszamit.
6.2. A letesitmeny megvalositasat az atadas-atveteli eljarast megelozo 3 nappal korabban Vallalkozo keszre jelenti. Vallalkozo keszrejelentese alapjan a Megrendelo a muszaki atadas-atveteli
eljarasok idopontjat kituzi, meghivja az erdekelt szervezeteket, kozremukodoket, hatosagokat, es
a kozmuszolgaltatokat.
Az atadas-atvetelrol jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben az eszreveteleket, felrneriilt hianyokat es ki- fogasokat rogziteni kell. A hibakat, hianyossagokat a leheto legrovidebb idon beliil
Vallalkozonak ki kell javitania, meg kell sziintetnie. A kivitelezes jelentektelen hibaja vagy hianyossaga miatt nem tagadhato meg annak atvetele, ha a letesitmenyek hasznalatbavetelenek
egyebkent nines akadalya.
6.3. Az atadasi es meg\alosulasi dokumentacio biztositasa a muszaki atadas-atveteli eljaras megkezdesenek feltetele Kivitelezoi nyilatkozatot, a beepitesre keriilo anyagok, szerkezetek minosegi
bizonylatait, iratait, vizsgalati jegyzokonyveit stb. vallalkozo, magyar nyelven Megrendelonek
koteles atadni.
6.4. A megrendelo jogosult karteritesi igenyenek ervenyt szerezni — szemelyi es anyagi kar eseten
is — ha a Vallalkozo a szerzodes megkoteset kovetoen a szerzodes nem teljesitesebol vagy nem
szerzodesszeru teljesitesbol adodoan kart okoz a Megrendelonek.
6.5. Vallalkozot a muszaki atadas-atveteli eljaras soran atvett munkak vonatkozasaban a
(11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendeletben megallapitott kotelezo
alkalmassagi ido figyelembe vetelevel szavatossagi kotelezettseg terheli.
A Vallalkozo jotallasi kotelezettsege
honapra terjed ki. A jotallasi es szavatossagi kotelezettsegek kezdete a sikeres muszaki atadas-atvetel idopontja. Amennyiben a letesitmeny, vagy ennek egy resze a jotallasi ido alatt a Vallalkozo jotallasi kotelezettsege ala tartozo hianyossagok
miatt nem \izemel rendeltetesszeruen, a Vallalkozo koteles a munkat azonnal elvegezni es az
elozoekben meghatarozott jotallasi ido - a letesitmenyt, illetve az erintett reszt illetoen - annyi
idovel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetesszeru hasznalatra az alkalmassa nem
valt.
6.6. A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt fellepo hianyossagot, hibat haladektalanul a Vallalkozo
tudomasara kell hozni, a Vallalkozo pedig koteles haladektalanul intezkedni, a hibat, hianyt kikiiszobolni.
Amennyiben a Vallalkozo a sziikseges intezkedeseket nem, vagy nem kello idoben teszi meg,
vagy ezen intezkedesek nem vezetnek megfelelo eredmenyre, a Megrendelo jogosult a hibakat,
4

hianyossagokat a Vallalkozo kockazatara es koltsegere kikiiszobolni es a szavatossagi-jotallasi
garancia terhere tetszoleges vallalkozoval elvegeztetni.
Amennyiben Vallalkozo idoben nem tesz eleget a jotallasi kotelezettsegeinek, Megrendelonek
jogaban all a hiba kijavitasat sajat maga vagy mas kiilso forras igenybevetelevel vegrehajtani, es a
vonatkozo koltseget Vallalkozoval megfizettetni.

7. EGYEB KIKOTESEK
7.1. Vallalkozo koteles azonnal irasban bejelenteni Megrendelonek a ceg adataiban bekovetkezo
valtozasokat, illetve ha a ceg ellen vegelszamolasi eljaras indul, vagy csodeljaras ekendeleserol
szolo bkosagi vegzest tettek kozze, vagy ellene jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el.
7.2. A felek vallaljak, hogy vitajukat elsosorban targyalasos uton rendezik. Amennyiben nem
vezet eredmenyre, ugy a jogvitak eldontesere kikotik — jogosultsagtol fiiggoen — a Zala Megyei,
illetve a Nagykanizsai Varosi Birosag kizarolagos illetekesseget.
7.3. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. rendelkezesei, valarnint a tamogatassal osszefuggo eloirasok az iranyadok,
7.4.. A szerzodo felek a szerzodest, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag es
cegszeruen irtak ala.
7.5. A szerzodes modositasara a felek irasbeli alakot irnak elo. Szobeli rnegegyezesekre egyik fel
sem hivatkozhat.

Kelt: Nagykanizsa, 2014

Aczel Peter
polgarmester
Megrendelo kepviseleteben

Horvath Laszlo
iigy\ezeto igazgato
Vallalkozo kepviseleteben

Bauterc-Prizma Melyepito Muszaki es Kereskedelmi KFT
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Otepites, melyepftes, gepi foldmunka

Kozsegi Onkorrnanyzat
Kulsovat
Aczel Peter polgarmester ur reszere
Targy:

Arajanlat utfelujitasra
Kossuth Lajos utca felujitas
1.) Raffel M. utcatol a Dozsa Gy. utcaig

260 fm x 3,5 fm = 910 m2

Kiegyenlites keszitese meszko zuzalekkal cc. 5 cm vtg.
45,5 m3
9 000
Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 4 cm vtg.
36,4 m3
76 000

409 500 .- Ft

2 766 400 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.
26 m3
9000
234000 .-Ft
3409900 .-Ft
2.) Dozsa Gy. utcatol a Rakoczi F. utcaig

470 fm x 3,5 fm = 1645 m2

Kiegyenlites keszitese meszko zuzalekkal cc. 5 cm vtg.
82 m3
9 000

738 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelii aszfalt keverekkei cc. 4 cm vtg.
66 m3
76 000
r

5 016 000 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

47 m3

9 000

423 000 .- Ft
6 177 000 .- Ft

3.) Rakoczi F. utcatol a 834 sz fo utig
286 fm x 3,5 fm +138 m2 (utcsatlakozas) = 1139 m2
Kiegyenlites keszitese meszko zuzalekkal cc. 5 cm vtg.

57 m3

9 000

513 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekke! cc, 4 cm vtg.
45,5 m3
76 000

3 458 000 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc, 10 cm vtg.
31 m3
9000
279000 .-Ft
4 250 000 .- Ft
Araink netto arak az Afat nem tartalmazzak.
Nagykanizsa, 2014. marcius 04.

^t?' / v
l^y* B«^-rKl^SA RFT r^
Tisztelettel: Honrath j^szfe-^6800 Nagykanizsa, Ady u so"
ugyvezeto

g^ 10101054-12331000-OlOOt'o^

Bauterc-Prizma Melyepito Muszaki es Kereskedelmi Kft: 8800 Nagykanizsa, Ady u, 50. TelJFax: 93/310-281
e-maii: bauterc-prizma@freemail.hu
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Otepftes, melyepftes, gepi foldmunka

Kozsegi Onkormanyzat
Kulsovat
Aczel Peter polgarmester ur reszere
Targy:

Arajaniat utfelujitasra
Kossuth Lajos utca felujftas
1.) Raffel M. utcatoi a Dozsa Gy. utcaig

260 fm x 3 fm = 780 m2

Kiegyenli'tes keszitese meszko' zuzalekkal cc. 5 cm vtg.
39 m3
9000

351000 .-Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 4 cm vtg.
31,2 m3
76 000

2 371200 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.
26 m3
9000
234000 .-Ft
2 956 200 .- Ft
2.) Dozsa Gy. utcatoi a Rakoczi F. utcaig

470 fm x 3 fm = 1410 m2

Kiegyenlftes keszftese meszko zuzalekkal cc. 5 cm vtg.
70,5 m3
9 000

634 500 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekke! cc. 4 cm vtg.
56,5 m3
76 000
,

4 294 000 .- Ft

Meszkoves padka keszftese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

47 m3

9 000

423 000 .- Ft
5351500 .-Ft

3.) Rakoczi F. utcatoi a 834 sz fo utig
286 fm x 3 fm + 138 m2 (utcsatlakozas) = 996 m2
Kiegyenlftes keszitese meszk6 zuzalekkal cc. 5 cm vtg.
50 m3
9 000

450 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 4 cm vtg.
40 m3
76 000

3 040 000 .- Ft

Meszkoves padka keszftese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

31 m3

9 000

279 000 .- Ft
3 769 000 .- Ft

Araink netto arak az Afat nem tartalmazzak.
Nagykanizsa, 2014. marcius 04.
UgyvezetO

Addszdm: 14467459-2-20

Bauterc-Prizma Melyepito Muszaki es Kereskedelmi Kn; 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. TeUFax: 93/310-281
e-mail: bauterc-prizma@freemail.hu
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Utepftes, melyepites, gepi foldmunka

Kdzsegi Onkormanyzat
Kulsovat
Aczel Peter polgarmester iir reszere
Targy:

Arajanlat utfelujitasra
1.) Rakoczi F. utca felujftasa

450 fm x 3,5 fm = 1575 m2

Kiegyenh'tes, profilozas cc. 3 cm vtg.

47 m3

9 000

423 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 4 cm vtg.
63 m3
76 000

4 788 000 .- Ft

Meszkoves padka keszftese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

45 m3

9 000

405 000 .- Ft

Szennyviz akna szintbe helyezese

4 db

16 000

2.) Petofi utcaban meszkdves ut epftese

64 000 .- Ft
5 680 000 .- Ft
340 fm x 2,5 fm = 850 m2

Fold tukor keszftese 20 cm vtg, fold elszallftas
850 m2
300

255 000 .- Ft

Meszko beepit^se cc. 20 cm vtg.

170 m3

9 000

1 530 000 .- Ft
1 785 000 .- Ft

3.) Jokai utca es Szechenyi utca a Kossuth utca keresztezodcseig

300 fm x 3 fm = 900 m2
Kiegyenlites, profilozas cc. 3 cm vtg.
27 m3
9 000

243 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 4 cm vtg.

36 m3

76 000

2 736 000 .- Ft

Meszkoves padka keszftese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

60 m3

9 000

540 000 .- Ft
3 519 000 .- Ft

Araink netto arak az Afat nem tartalmazzak.
Nagykanizsa, 2014. marcius 04,

Tiszteiettel: Hc^rfrtas^lo BAUTERC-PBBMA KPT. £
ugyvezeto

8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
14467459-2-2f
fiziac 10101064-12331000-010010^

A d6s 2 6m:

Bauterc-Prizma Meiyepito Muszaki es Kereskedelmi Kft: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. Tel/Fax: 93/310-281
e-mail: bauterc-prizma@freemail.hu

Bauterc-Prizma Melyepito Muszaki es Kereskedelmi KFT
Utepftes, melyepites, gepi foldmunka

Kozsegi Onkormanyzat
Kulsovat
Aczel Peter polgarmester ur reszere

Targy:

Arajanlat utfelujitasra
1.) Szechenyi utca a Kossuth L. utca keresztezodesetol nyugatra
195 fm x 3 fm = 585 fm
Kiegyenfi'tes, profilozas cc. 3 cm vtg.

17 m3

9 000

153 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfaft keverekkel cc. 4 cm vtg,

23,5 m3

76 000

1 786 000 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegfaen, cc. 10 cm vtg.

19,5 m3

9 000

175 500 .- Ft

Szennyviz akna szintfae helyezese
4 db
16000

64000 .-Ft

2 178 500 .- Ft
2.) Szechenyi utca also resze
152fmx2,5fm = 380m2
Utalap keszitese meszko zuzalekbol 10 crn^vtg.

380 m2

1 500

570 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 5 cm vtg.

19 m3

76 000

1 444 000 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szeless£gben, cc. 10 cm vtg.

15 m3

9 000

135 000 .- Ft
2 149 000 .- Ft

3.) Temetoi ut

270 fm x 2,5 fm = 675 m2
Kiegyenlftes, profilozas cc. 3 cm vtg.

20,5 m3

9 000

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkel cc. 5 cm vtg.
27 m3
76000

184 500 .- Ft

2 052 000 .- Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.

27 m3

9 000

243 000 .- Ft
2 479 500 .- Ft

Bauterc-Prizma Melyepito Muszaki es Kereskedelmi Kft 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. Tel7Fax: 93/310-281
e-mail: bauterc-pnzma@freemail.hu

4.) Kossuth L. utca a Szechenyi utcatol a korforgalomig
275 fm x 3,5 fm = 965 m2

Kiegyenlites , profiiozas cc. 3 cm vtg.
28 m3
9 000

252 000 .- Ft

Aszfaltozas AC-11 jelu aszfalt keverekkei cc. 4 cm vtg.

39 m3

76000

2964000 .-Ft

Meszkoves padka keszitese, 0,5 m szelessegben, cc. 10 cm vtg.
28 m3

9000

252 OOP .- Ft
3 468 000 .- Ft

Araink netto arak az Afat nem tartalmazzak.
Nagykanizsa, 2014. marcius04.

Tisztelettel: Horvath.LaszFa'X'"
ugyvezeto
6800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
Ad6sz6m: 14467459-2-20
Szlsr 10101054-12331000-01001000

ELOZETES MEGALLAPODAS

mely letrejott egyreszrol a
Kozlekedesfejlesztesi Koordinacios Kozpont
szekhelye: 1024 Budapest, Lovohaz u. 39.
statisztikai szamjele: 15329358-8413-312-01
adoszama: 15329358-2-41
kepviseli: Szabo Zoltan foigazgato
mint atado, a tovabbiakban, mint KKK
masreszrol
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
szekhelye: 9532 Kulsovat, Kossuth utca 70.
statisztikai szamjele: 15426699-8411-321-119;
kepviseli: Aczel Peter polgarmester)
adoszama: 15426699-1-19
mint atvevo, a tovabbiakban, mint Onkormanyzat,
egyiittesen: Szerzodo Felek kozott alulirott napon es helyen.

/

Az elozetes megdllapodds tdrgya

1. Jelen szerzodes targyat kepezi a 8413 sz. orszagos kozut 14+737 - 16+0,45 kmsz. kozotti
szakaszanak atadas - atvetele.
2. Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam tulajdonaban es a Kozlekedesfejlesztesi
Koordinacios Kozpont vagyonkezeleseben all a Kulsovat 137 es 344 helyrajzi szamu, orszagos
kozut megnevezesii foldreszlet, melynek a Kozlekedesfejlesztesi Koordinacios Kozpont
vagyonnyilvantartasaban szereplo erteke netto: 126.392.000.- Ft.
3. Szerzodo Felek az LI. pontban koriilirt orszagos kozutbol telekalakitassal keletkezo ingatlan helyi
kozutta torteno atminositese erdekeben az atadas felteteleit, az atmeneti mtezkedeseket, tovabba az
atadassal kapcsolatban a KKK-t, valamint az Onkormanyzatot illeto jogok, es terhelo
kotelezettsegek gyakorlasanak rendjet jelen elozetes megallapodasban (a tovabbiakban: elozetes
megallapodas) foglaltak szerint hatarozzak meg.
II. Szerzodo Felek jogai es kotelezettsegei, az atadas feltetelei

1. Onkormanyzat jelen megallapodas megkotesevel egyidejiileg az I.I. pontban koriilirt orszagos
kozutbol telekalakitassal keletkezo ingatlan atminositesere vonatkozo kerelme benyujtasaval
kezdemenyezi az illetekes, hataskorrel rendelkezo kozlekedesi hatosag elott a kozuti kozlekedesrol
szolo 1988. evi T. torveny 32. §-anak (3) bekezdeseben szabalyozott eljaras meginditasat. Az
utiigyi hatosagi eljarasok dijairol szolo tobbszor modositott 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet
alapjan, a hatosagi eljaras soran felmeriilo dfjfizetesi kotelezettseg az Onkormanyzatot terheli.
2. Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy amennyiben az atminosftessel, illetve az atadasatvetellel osszefliggesben sziiksegesse valik, ugy - a felmeriilo illetekek, igazgatasi szolgaltatasi
1

dijak, illetve egyeb koltsegek (a tovabbiakban egyiitt: koltsegek) viselese mellett - az
atminosfteshez es az atadas-atvetelhez kapcsolodo telekalakftasi, teriilet-, illetve
telepiilesrendezesi feladatokat elvegzi, az erre vonatkozo dokumentaciokat elokesziti, a meglevok
modositasat vegrehajtj a, illetoleg a sziikseges hatosagi engedelyeket, jovahagyasokatbeszerzi.
3. Onkormanyzat IT.2. pontban irt kotelezettsege telj es kdrii, az ehhez sziikseges hatosagi
engedelyek, jovahagyasok beszerzesevel egyiitt magaban foglal minden olyan telekalakitasi,
teriilet-, illetve telepiilesrendezesi feladatot, melyet az atminositessel, illetve az atadas-atvetellel
kapcsolatban jogszabalyi rendelkezesbol kifolyolag vagy jelen megallapodas teljesitese erdekeben
vegre kell hajtani, ideertve kiilonosen, de nem kizarolagosan, a telekfelosztast, a telekegyesitest,
illetve a telepiilesrendezesi terv modositasat.
4. Szerzodo Felek, amennyiben az illetekes Megyei Konnanyhivatal Kozlekedesi Feliigyelosege
hatarozataval engedelyezi az atminositest, kotelezettseget vallalnak arra, hogy a kozlekedesi
hatosag orszagos kozut helyi kozutta minositeserol hozott jogeros hatarozatanak kezhezvetelet
koveto 8 napon beliil a tulajdonjog terites nelkiili atadasarol a jogvaltozas ingatlan-nyilvantartasi
atvezetesere alkalmas megallapodast (a tovabbiakban: vegleges megallapodas) kotnek. A
koltsegek viselese mellett a tulajdonjog-valtozas ingatlan-nyilvantartasi atvezeteset - ideertve a
valtozasok ingatlan-nyilvantartasi terkepen torteno atvezetest is - az Onkormanyzat a vegleges
megallapodas megkoteset koveto 8 napon beliil kezdemenyezi. Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
|/2014.(TV.28.) sz. hatarozataban meghatalmazza Aczel Peter polgarmestert az lit atadasatvetellel kapcsolatos feladatok teljes korii lebonyolitasara, valamint az atadas-atvetelhez
szukseges jognyilatkozatok megtetefere (1. szamu melleklet).
5. Az Onkormanyzat kotelezi magat arra, hogy a tulajdonjog megszerzesetol szamftott 15 evig a
fentiekben meghatarozott ingatlanokat nem idegeniti el, es azok fenntartasarol, iizemelteteserol es
kezeleserol gondoskodik.
Onkormanyzat koteles tovabba az atruhazott vagyon hasznosltasarol minden evben junius 30-ig
irasban beszamolni a KKK fele.
Amennyiben megallapitast nyer, hogy az Onkormanyzat a celhoz kotott hasznosftasra vonatkozo
torvenyi elofrasnak reszben vagy egeszben nem tesz eleget, koteles KKK felszolftasara, az abban
meghatarozott hataridoig a jogserto allapotot megsziintetni. A jogserto allapot megsziintetesere
szabott hatarido elmulasztasa eseten az Onkormanyzat koteles a jelen megallapodasban rogzitett
erteknek a kotelezettseg megsertesenek napjatol szamitott mindenkori jegybanki alapkamattal
novelt osszeget a KKK felszolftasara, az abban meghatarozott hataridoig a Magyar Allam reszere
megfizetni nemteljesitesi kotberkent megflzetni.. A KKK a jogserto allapot megsziintetesenek
elmulasztasa eseten a (7) bekezdes szerinti nemteljesitesi kotber kovetelese helyett a szerzodestol
azonnali hatallyal elallhat.
///. Atmeneti rendelkezesek
1. A koziiti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny 33. §-anak (1) bekezdes b) pont ba) alpontjaban
meghatarozott kozutkezelqje az atadasra keriilo orszagos kozut atadasra keriilo reszevel
kapcsolatos fenntartasi, iizemeltetesi, kozutkezeloi feladatokat az illetekes Megyei
Kormanyhivatal Kozlekedesi Feliigyelosege atminositesi hatarozatanak jogerore emelkedesenek
napjaig latja el. Az illetekes Megyei Kormanyhivatal Kozlekedesi Feliigyelosege atminositesi
hatarozatanak jogerore emelkedesenek napjatol kezdodoen a fenntartasi, iizemeltetesi es
kozutkezeloi feladatokat az Onkormanyzat latja el.
2. Az illetekes Megyei Kormanyhivatal Kozlekedesi Feliigyelosege atminositesi hatarozatanak
jogerore emelkedesenek napjat kovetoen - a tulajdonjog-valtozas ingatlan-nyilvantartasi
atvezetesetol fuggetleniil - a fenntartasi, iizemeltetesi es kozutkezeloi kotelezettseg
megszegesebol eredo karokert az Onkormanyzat koteles helytallni, egyuttal koteles mentesiteni a

KKK-t es a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi T. torveny 33. §-anak (1) bekezdes b) pont ba)
alpontjaban meghatarozott kozutkezelot a vele szemben az Onkormanyzat erdekkoreben felmeriilo
okra visszavezetheto karigenyekkel szemben.

Jelen elozetes megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi
I. torveny, a vegrehajtasara kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint a Polgari
Torvenykonyvrol szolo torveny rendelkezesei az iranyadok.
Szerzodo Felek az elozetes rnegallapodast elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irjak ala.

Kelt: Budapest, 2014. majus ...

KKK
Kozlekedesfejlesztesi Koordinacios Kozpont
Szabo Zoltan
foigazgato

Kelt: Kulsovat, 2014. aprilis 29.

Onkormanyzat
Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
Aczel Peter
polgarmester

