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Tárgy: A Fő utca 82. és 94. szám közötti járda felújítására érkezett árajánlatok 
megtárgyalása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2018. (04.26.) határozatával döntött 
úgy, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény  
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása pályázati alcélra támogatás iránti kérelmet nyújt be a Fő utcai járda 
Schulek utca két behajtója közötti Dunához közelebbi 240 fm-es szakaszának felújítására. Az 
igényelhető támogatás 50%-os intenzitású volt, a tervezői költségbecslés alapján az érintett 
járdaszakasz beruházási költségét bruttó 14.800.000 Ft-ban határozta meg Kleszky Gyula ép. 
mérnök.   
218. április 26. napján a pályázat benyújtásra került, melynek eredményeként Visegrád Város 
Önkormányzata 2018 novemberében a Belügyminisztériumtól 7.400.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A Támogatói okirat értelmében a támogatás 
felhasználásának végső határideje 2019. december 31. (1. számú melléklet). 
A járda felújításra árajánlatokat kértünk be a GEOSZOLG Kft.-től és Ádám Tamás egyéni 
vállalkozótól. 
Az ajánlattételre felkért vállalkozóktól a következő árajánlatok érkeztek (2. számú melléklet).  

1. GEOSZOLG Kft. bruttó 21.183.820 Ft 
2. Ádám Tamás e.v. bruttó 14.800.072 Ft 

 
Mindkét árajánlat tartalmazza a zöld terület rendbetételét (termőfölddel). 
 
A beérkezett árajánlatokat figyelembe véve az alacsonyabb összegű árajánlat Ádám Tamás 
egyéni vállalkozótól érkezett. 
 
A Fő utca 82. és 94. szám közötti járdaszakasz felújításához szükséges pénzügyi fedezet az 
önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének 13. számú melléklet 11. soron rendelkezésre áll.  
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
vitassa meg és a Fő utca 82. és 94. közötti járdaszakasz felújítására érkezett árajánlatok 
ügyében döntést hozni szíveskedjen. 



 

 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T :  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…) Ökt. 

Határozata  
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő utcai járda Schulek 
utca két behajtója közötti Dunához közelebbi 240 fm-es szakaszának felújítási munkálatainak 
elvégzésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – Ádám 
Tamás egyéni vállalkozót (2023 Dunabogdány, Óvoda u. 16.) bízza meg a 2019. január 25. 
napján kelt árajánlata alapján, 11.653.600.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 14.800.072.-Ft 
vállalkozói díj ellenében. 

2) A képviselő-testület az 1) pontban szereplő járdaszakasz felújításának költségét az 
önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének 13. számú melléklet 11. sora terhére biztosítja.  

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Ádám Tamás 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzata nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 
Visegrád, 2019. március 1. 
 
 

Félegyházi András 
polgármester 
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Iktatószám: BMÖFT/7 - 2 / 2018. 

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t~o~a!<i~ ·~~r,;f ~6ei~i~~~~~ ·~lábbi 
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~„ A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató") rögzíti, hogy Visegrád Város 
Onkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett") Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 406134 ebr42 azonosító 
számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. 

2. Jelen támog~~ói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2018. október 16. 
napján kelt BMOGF/93-18/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 7 400 OOO,- Ft, azaz hétmillió
négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

3 . A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a 
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül. 

4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra 
(a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint 

Megvalósítandó Megvalósítandó célok Érintett Vállalandó 

Sorszám Fejlesztéssel Helyrajzi célok részletes tételenkénti útszakasz Támogatás önerő 
érintett utca szarna megnevezése bemutatása hossza (fin) (Ft) minimális 

összege (Ft) 

Elsődleges célok 

b) szilárd Járda felújítás, zöld 1. Fő utca 243 burkolatú járda felület helyreállítás 240 7 400 OOO 7 400 OOO 
felújítás 

2. 0 0 0 

3. 0 0 0 

4. 0 0 0 

5. 0 0 0 

Egyéb kapcsolódó célok 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 0 0 0 

4. 0 0 0 

5. 0 0 0 

Egyéb közvetlen költségek 

1. 0 0 0 

Összesen: 7 400 OOO 7 400 OOO 

Támogatási intenzitás 50% 
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5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.2. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat. 

6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során 
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait. 

7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során - ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak -
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a 
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes 
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a 
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni. 

p,' 

8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett 
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze más hazai vagy 
egyéb európai uniós támogatással. 

9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, 
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, 
eredeti céljának megvalósulását. 

10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a 
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve 
kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé 
tenni. 

11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére 
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás 
felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező 
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános 
forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra 
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni. 

12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó 
értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés 
teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül 
köteles a Támogató részére írásban bejelenteni. 

14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok - a támogatás felhasználásának végső 
határidejét megelőzően történő - módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két 
alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a 
felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 
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15. A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál 
nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását. 

16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az 
eredeti rendeltetésnek megfelelően - a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. 

17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, 
kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a 
Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. 

l 8. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés 
időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg. 

19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. 

20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének 
időpontja: 2018. március 28. 

21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt 
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési 
beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2020. február 28-áig szakmai 
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, 
valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi 
szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére. A Kedvezményezett a beszámolóban szöveges 
indoklással, valamint a 24. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan elszámol a támogatási összegnek, és az 
okiratban meghatározott önerőnek, célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 

24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen 
a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt, 
b. fényképes dokumentációt, 
c. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját, 
d. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidőn belül keletkezett valamennyi, 
pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítőjét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli 
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljeskörű felülvizsgálatára kerül sor. 
Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé. 

25. A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti 
példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkom1ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. 
támogatás terhére elszámolva" záradékot. 

26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint 
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy 
beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági 
engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta. 
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27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele - ideértve a felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is-, a 
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. §és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével 
köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A 
támogatással összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára 
történő utalással teljesíthető. 

28. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megjelölt 
feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a 
támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond - erről írásban tájékoztatja az Igazgatóságot - és a 
támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti. 

29. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

30. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapjánjelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. 
Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is 
szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közléstől számított 3 
munkanapon belül tehet észrevételt. 

31. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat 
formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről 
is elfogadottnak minősül. 

32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a 
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak 
megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni. 

33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként 
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a 
Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a 
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de 
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak. 

34. Amennyiben a támogatott feladat az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 
1830/2016. (XII. 23.) Konn. határozat hatálya alá esik, úgy a Kedvezményezett a KÁBER által igényelt 
adatszolgáltatást - meghatározott módon - teljesíti. 

35. Jelen támogatói jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és hatálya a jelen okiratból eredő valamennyi 
kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed. 

36. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján 
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult. 

37. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett 
részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára 
részére. 
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 Összeállította: dr. Tanács Péter 
            Előterjesztette: dr. Tanács Péter 

    Látta:  
 
 
Tárgy: Dr. Bazsa Márta vállalkozó orvossal megkötött orvosi ügyeletre vonatkozó 
szerződés módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen módosítással érintett megbízási szerződés a 7 település önkormányzatai által hozott 
testületi határozatokra épül, a 2003. július 31-i dátummal aláírt, Dr. Bazsa Márta egyéni 
vállalkozó orvossal kötött megállapodás módosításokkal nem érintett rendelkezéseinek 
változatlanul hagyása mellett, a folyamatos jogszabályváltozásokra és felmerült igényekre 
tekintettel. 
 
A jelen megbízási szerződés minden rendelkezése változatlan hagyása mellett, csupán Dr. 
Bazsa Márta egyéni vállalkozó által folyamatosan működtetett orvosi ügyeleti szolgálat 
működésének cégforma váltása és nevének megváltozása miatt kerül egységes 
szerkezetbe foglalással egyidejűleg módosításra.  
 
A szerződés minden rendelkezése,- beleértve az előzményeket is – változatlan tartalommal 
hatályában marad, tekintettel arra, hogy a megbízás tekintetében Megbízók a Dr. Bazsa Márta 
egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Egyéni Céget Dr. 
Bazsa Márta orvos egyéni vállalkozásának jogutódjának ismerik el, hiszen a vállalkozás 
azonos tulajdonossal, azonos személyi és tárgyi feltételekkel, azonos helyszínen, azonos 
működési rend szerint folytatja tevékenységét a 2003-ban indult megbízás alapján, csupán a 
működési cégformán változtatott. 
 
A szerződés a 2003 évben pályázatot megnyert Dr. Bazsa Márta, mint MEGBÍZOTT jogelőd 
vállalkozó, illetve MEGBÍZÓK között, a jelzett települések közigazgatási területére az 
összevont orvosi ügyeleti szolgálat, 2003. augusztus 1. és október 1. közötti tényleges 
munkakezdési időponttól történő folyamatos ellátására jött létre.  
 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni döntést hozni szíveskedjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 

…………/2019 (……………..) Képviselő- testületi határozat 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi CXXIII. számú az 

egészségügyi alapellátásról szóló törvény 5.§. (1) bekezdése C) pontja alapján a háziorvosi 

ügyelet ellátására vonatkozó 01-313-3/2016. számú Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó 

orvossal kötött megbízási szerződést, az orvosi ügyeleti szolgálat működésének cégforma 

váltása és nevének megváltozása miatt, egységes szerkezetbe foglalással egyidejűleg 

módosítja. Az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződés tervezet jóváhagyásával majd 

annak elfogadásával, a módosítás egyidejűleg érvénybe lép. 

 

A Képviselő-testület Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes 

Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Egyéni Céget, Dr. Bazsa Márta orvos egyéni vállalkozásának 

jogutódjának ismeri el, a vállalkozás azonos tulajdonossal, azonos személyi és tárgyi 

feltételekkel, azonos helyszínen, azonos működési rend szerint folytatja tevékenységét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

Visegrád, 2019. március 1. 
 
 
Félegyházi András dr. Tanács Péter Zsolt 
   polgármester       jegyző  
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MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS 
(módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, aláíráskor hatályos szövegezés, utolsó módosítás: 

2019. február …………) 
 
mely létrejött egyrészről, 
 
Dr. Bazsa Márta vállalkozó orvos cégforma-váltásával létrejött egyszemélyes egyéni cég: a 
Tahitótfalu Orvosi Ügyelet ec. 
(2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.), 
 a továbbiakban: MEGBÍZOTT, 
 
másrészről 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata  
(székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) 
 
Visegrád Város Önkormányzata  
(székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. képviseli: Félegyházi András polgármester) 
 
Kisoroszi Község Önkormányzata 
(székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. képviseli: Molnár Csaba polgármester) 
 
Dunabogdány Község Önkormányzata 
(székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. képviseli: Schuszter Gergely polgármester) 
 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 
(székhely: 2016, Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 126. képviseli: Loszmann János polgármester) 
 
Szigetmonostor Község Önkormányzata 
(székhely: 2015. Szigetmonostor, Fő u.26. képviseli: Molnár Zsolt polgármester) 
 
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
(székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. képviseli: Németh Miklós polgármester) 
 
(a továbbiakban együttesen: MEGBÍZÓK)  
között, összevont orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására, az alábbi feltételekkel: 
 
Jelen megbízási szerződés a 7 település önkormányzatai által hozott testületi határozatokra épül, a 
2003. július 31-i dátummal aláírt, Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó orvossal kötött megállapodás 
módosításokkal nem érintett rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett, a folyamatos 
jogszabályváltozásokra és felmerült igényekre tekintettel. 
 
A jelen megbízási szerződés minden rendelkezése változatlan hagyása mellett, csupán Dr. Bazsa 
Márta egyéni vállalkozó által folyamatosan működtetett orvosi ügyeleti szolgálat működésének 
cégforma váltása és nevének megváltozása miatt került az alulírott napon egységes szerkezetbe 
foglalással egyidejűleg módosításra.  
A szerződés minden rendelkezése,- beleértve az előzményeket is – változatlan tartalommal hatályában 
marad, tekintettel arra, hogy a megbízás tekintetében Megbízók a Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó 
által alapított egyszemélyes Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Egyéni Céget Dr. Bazsa Márta orvos egyéni 
vállalkozásának jogutódjának ismerik el, hiszen a vállalkozás azonos tulajdonossal, azonos személyi 
és tárgyi feltételekkel, azonos helyszínen, azonos működési rend szerint folytatja tevékenységét a 
2003-ban indult megbízás alapján, csupán a működési cégformán változtatott. 
 
A szerződés a 2003 évben pályázatot megnyert Dr. Bazsa Márta, mint MEGBÍZOTT jogelőd 
vállalkozó, illetve MEGBÍZÓK között, a jelzett települések közigazgatási területére az összevont 
orvosi ügyeleti szolgálat, 2003. augusztus 1. és október 1. közötti tényleges munkakezdési időponttól 
történő folyamatos ellátására jött létre.  
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1./ MEGBÍZÓK közül Tahitótfalu község Önkormányzata biztosítja a MEGBÍZOTTNAK 
térítésmentesen az ügyeleti szolgálat telephelyéül szolgáló Tahitótfalu, Visegrádi út. 12. szám alatti 
ingatlant. MEGBÍZÓK – a 7 települési önkormányzat – megállapodnak abban, hogy a bérleti díj 
helyett közösen, a díj arányában vállalják a szükségessé váló „falon belüli”, nem MEGBÍZOTT 
feladatát képező felújítások (renoválás, rekonstrukció) és szükségessé váló átalakítások, esetleges 
bővítés költségeit. MEGBÍZÓK a szükségessé váló munkálatokról, annak költségeiről előzetesen 
megállapodnak. 
 
2./ MEGBÍZÓK vállalják, hogy a MEGBÍZOTT pályázatában szereplő megbízási díj arányos (4./ pont 
szerint) részét fizetik a megbízás végzéséért.  Az éves díj a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(továbbiakban: NEAK) finanszírozás és az infláció figyelembe vételével felülvizsgálható. 
 
MEGBÍZOTT a következő évi állami költségvetés (NEAK normatívák) megjelenését követő 8 napon 
belül köteles MEGBÍZÓKAT értesíteni a következő évi díj igényéről.  MEGBÍZÓK a díjról közösen 
döntenek. 
 
3./ MEGBÍZOTT a pályázatában megjelölt, e szerződés 4./ pontjában szereplő megbízási díjért vállalja 
az orvosi ügyelet teljes körű működtetését. Vállalja megfelelően képzett orvosok, ápolók, 
gépkocsivezetők alkalmazását.  Az ügyelet a 7 település betegeit látja el a rendelőben, illetve a 
beteghez történő kiszállással.  Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló betegek fekvőbeteg 
intézményekbe történő beutalásáról, szükség esetén a betegeknek az illetékes egészségügyi 
intézménybe történő szállíttatásáról. 
MEGBÍZOTT feladatát a többször módosított 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet, a többször 
módosított 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásai szerint látja 
el. 
 
4./ MEGBÍZÓK között a megbízási díj megosztása a folyó költségvetési évre érvényes (tárgyévet 
megelőző legutolsó NEAK  jelentés szerinti lakossági létszám figyelembe vételével) állandó 
lakosságszám alapján történik: 
 

A megbízási díj 2019.január 01-től 70- Ft/fő/hó (azaz Hetven forint/fő/hónap). 
 

A MEGBÍZOTT kötelezettsége minden tárgyévet megelőzően december 15-ig megküldeni a 
MEGBÍZÓK részére a MEGBÍZOTT-hoz beérkező legutolsó NEAK nyilvántartási adatot, 
adategyeztetés céljából. 
 
(MEGBÍZOTT kötelezettsége minden tárgyévet megelőzően december 15.-ig megküldeni 
MEGBÍZOTTAK részére a MEGBÍZÓ-hoz beérkező legutolsó NEAK nyilvántartási adatot, 
adategyeztetés céljából.) 
 
5./ MEGBÍZOTT vállalja, hogy az ingyenesen rendelkezésére bocsátott ügyeleti helyiségek rezsi és az 
épület esetleges közös költségeinek ügyeletre eső részét megfizeti az épület tulajdonosának, külön 
megállapodás alapján. 
 
6./ MEGBÍZOTT vállalja az ügyeleti helyiségek üzemeltetését, a 12. pontban foglalt értékhatárig 
történő javítások, felújítások  jó gazda gondosságával történő végzését. 
 
7./ MEGBÍZÓK vállalják, hogy az NEAK által MEGBÍZÓKNAK átutalt normatív összegeket, illetve 
az önkormányzati kiegészítő támogatási összegeket negyedévente előre, minden tárgy negyedév első 
napjáig folyamatosan, a jelen szerződés alapján MEGBÍZOTT OTP Nyrt. szentendrei fiókjánál 
vezetett 11742087-20057121 számú bankszámlájára átutalják.  
MEGBÍZÓK nem zárkóznak el az állami normatívák NEAK-től közvetlenül a MEGBÍZOTTHOZ 
történő utalásától sem.   
Tekintettel arra, hogy a MEGBÍZÓK által utalandó összegek hiánya megbéníthatja a folyamatos 
orvosi ügyeleti ellátást, felek a fizetési kötelezettség határidőben történő betartásának biztosítására 
késedelmi kötbérben állapodnak meg. Amennyiben MEGBÍZÓK a fenti fizetési kötelezettségüknek 
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határidőben nem tesznek eleget, úgy MEGBÍZÓK az általuk utalandó összegek tekintetében késedelmi 
kötbért tartoznak fizetni oly módon, hogy minden késedelmes nap naponta 1% késedelmi kötbér 
fizetési kötelezettséget von maga után. A késedelmi kötbér összege a mindenkori aktuális negyedéves 
fizetési kötelezettség összegét (azaz annak 100%-át) nem haladhatja meg. 
MEGBÍZOTT vállalja, hogy minden fizetési határidő lejárta előtt legalább 8 nappal e-mailben 
emlékeztető értesítést küld az összes jelen szerződést aláíró szerződő partner polgármesterének az 
utalandó pontos összegről és annak fizetési határidejéről, hogy a polgármesterek személyesen tudják 
ellenőrizni, hogy az átutalás szerződés szerint megtörténjen. 
 
8./ MEGBÍZOTT a központi orvosi ügyeleti szolgálatot naponta 17 órától másnap reggel 7 óráig, 
illetve heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon 24 órában biztosítja. 
 
9./ MEGBÍZOTT vállalja, hogy a feladatot a sürgősségi betegellátásban gyakorlatot szerzett 
személyzettel végzi. Az ügyeleti idő alatt biztosítja a betegek folyamatos ellátását, valamint a magas 
szintű orvostechnikát /életveszélyes ritmuszavarok leküzdése, komplex újraélesztés, az akut 
életveszélyes kórképek ellátását stb./, valamint biztosítja a gépkocsit, és minden egyéb szükséges 
eszközt és berendezéseket.  

 
10./ MEGBÍZOTT vállalja, hogy gépjárművében és az ügyeleti rendelőben a konvencionális orvosi 
tevékenységhez szükséges eszközökön, gyógyszereken kívül folyamatosan biztosítja a defibrillátort, 
12 elvezetéses EKG, reanimációs orvosi táskát, infúziót, életmentő gyógyszereket, légút biztosításhoz, 
lélegeztetéshez szükséges eszközöket.  
Járvány, vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet esetén készenléti és/vagy terepjáró 
gépjárművet biztosít.  
 
11/ MEGBÍZOTT vállalja, hogy az általa megajánlott és MEGBÍZÓK által elfogadott valamint az 
NEAK által utalt keretösszegből biztosítja az ügyeleti szolgálat bérét, annak összes járulékait, a 
személyzet munkaruháját, a gépkocsi üzemeltetését, üzemanyagát, a gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök beszerzését, pótlását.  Gondoskodik saját költségére a keletkező hulladék és veszélyes 
hulladék biztonságos kezeléséről és szakszerű megsemmisítéséről. Fedezi a közüzemi és egyéb rezsi 
költségeket. 
 
12./ MEGBÍZOTT feladata az épületben (lásd. 1. pont) szükséges javításokat, karbantartási 
munkálatokat illetve  tatarozást bruttó 30.000.-Ft (Harmincezer Ft.) értékhatárig saját költségükre 
elvégeztetni. Ugyanezen összeghatár érvényes a szerelvények esetleges cseréje esetén is, mely összeg 
magában foglalja az anyagköltséget és a munkadíjat is. 
A MEGBÍZOTT által az ügyeleti rendelőben észlelt illetve egyébként jogosnak tartott, vagy hatóság 
által előírt javításokra, átalakításokra, bővítésre jogosult és köteles írásban felhívni a MEGBÍZÓK 
figyelmét a következő évi önkormányzati költségvetés tárgyalása előtt, november 15-ig.  
MEGBÍZÓK vállalják, hogy MEGBÍZOTT által bármelyikük felé jelzett minden váratlanul felmerülő, 
bruttó 30.000.-Ft összértékhatárt meghaladó szükséges javítási vagy karbantartási munkákat a jelzéstől 
számított 48 órán belül, de legkésőbb egy héten belül megjavíttatják annak sürgősségének 
figyelembevételével. MEGBÍZÓK vállalják továbbá, hogy évente friss településtérképet bocsátanak 
MEGBÍZOTT részére. 
Szerződő Felek pályázatban való együttműködést vállalják.  
 
13./ MEGBÍZOTT köteles tevékenységéről tételes könyvelést vezetni, biztosítani az előírt 
betegdokumentációkat és a szükséges adminisztrációt.  Köteles folyamatos és naprakész információt 
szolgáltatni MEGBÍZÓKNAK, Nemzeti Adóhivatalnak, NEAK-nak, Pest Megyei Kormányhivatal 
Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete, Magyar Orvosi Kamarának, illetve a 
háziorvosoknak, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásait figyelembe véve. 
 
14./ MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy az ügyelet szakmai felügyeletét Szentendre Város Tiszti-
főorvosi Szolgálata látja el.  
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15./ Jelen megbízási szerződés valamennyi szerződő fél egyetértő aláírásával határozatlan időre szól. 
Szerződést MEGBÍZÓK és MEGBÍZOTT 6 hónapos, írásban benyújtott felmondási idő kitöltésével, 
naptári negyedév végére mondhatja fel.   
 
16./ MEGBÍZÓK és MEGBÍZOTT esetleges jogvitáik elbírálására a Szentendre Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 
 
17./ Jelen szerződés a háziorvosi és ügyeleti ellátás működéséről, finanszírozásáról, igénybevételéről 
stb. szóló jogszabályok figyelembevételével készült. 
 
18./ Felek a fenti szerződést közös értelmezés után magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Tudomásul 
veszik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és társadalombiztosítási 
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.   
 
 
Záró rendelkezés: 
Jelen megbízási szerződés szerves részét képezi a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés. 
 
A jelen szerződés az eredetileg 2003 július 31.-én kelt és azóta többször módosított, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, az aláírás napján hatályos szövegezést tartalmazza. 
 
 
 
Kelt:  Tahitótfalu, 2019…………………………….. 
 
 
 
MEGBÍZOTT részéről     Ellenjegyezte:……………….., 2019……… 
       
 
………………………………………………   ……………………………………….. 
Dr. Bazsa Márta ügyvezető    Dr. Rozsályi Ágota ügyvéd 
Tahitótfalu Orvosi Ügyelet e.c.    Dr. Rozsályi Ügyvédi Iroda 
 Megbízott      ügyvéd 

 
 
 

MEGBÍZÓK részéről: 
 

 

………………………………………………  …………………………………………….. 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata  2./ Pócsmegyer Község Önkormányzata 
képviseli: Dr. Sajtos Sándor polgármester  képviseli: Németh Miklós polgármester 

Megbízó      Megbízó 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………… 
3./ Szigetmonostor Község Önkormányzata      4./ Kisoroszi Község Önkormányzata 
képviseli: Molnár Zsolt polgármester   képviseli: Molnár Csaba  polgármester 
  Megbízó      Megbízó 
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………………………………………………  ……………………………………………… 
5./ Leányfalu Nagyközség Önkormányzata  6./Dunabogdány Község Önkormányzata 
képviseli: Loszmann János polgármester   képviseli: Schuszter Gergely polgármester 

Megbízó      Megbízó 
 
 
 
    ……………………………………………... 

7./ Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Félegyházi András polgármester 

      Megbízó 
 
Pénzügyi ellenjegyzések: 
 

 
…………………… 

Tahitótfalu Község 
Önkormányzata 

 
 
………………………. 
Dunabogdány Község 

Önkormányzata 

 
………………………. 

Kisoroszi Község 
Önkormányzata 

 
 
…………………........ 

Visegrád Város 
Önkormányzata 

 

 
……………………….. 
Leányfalu Nagyközség 

Önkormányzata 
 

 
……………………… 

Pócsmegyer Község 
Önkormányzata 

 
………………………... 
Szigetmonostor Község 

Önkormányzata 
 

 

 



 

 
   

    Összeállította: dr. Oláh Imre 

        Előterjesztette: dr. Tanács Péter Zsolt 

        Látta:  
 

Tárgy: Pro Visegrád Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak újraválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Pro Visegrád 

Kft) felügyelő-bizottsági tagjainak 5 évre szóló megbízatása 2019. február 28. napján lejárt. 

Egyeztetve a felügyelő bizottsági tagokkal valamennyien jelezték, hogy újabb 5 évre 

vállalnák e feladatoknak az ellátását. 

Előzmény: A képviselő-testület 23/2014. (02.13.) ökt határozatával döntött úgy, hogy 5 tagot, 

mégpedig Hintenberger Andrást, Illés Gábort, Molnár Erzsébetet, dr. Ujsághy Györgyöt és 

Gerstmayer Beátát választja meg a Pro Visegrád Kft. felügyelő bizottsági feladatainak 

ellátására.  

A társaság egyedüli tagja Visegrád Város Önkormányzata. A gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 19.§ (5) bekezdése értelmében a társaságnál taggyűlés nem működik, 

annak jogait az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja írásban. 

A Pro Visegrád Kft alapító okirat módosítását elektronikusan, jogi képviselő útján kell 

benyújtani az illetékes cégbírósághoz.  

Mindezek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést 

megvitatni és a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak újraválasztása ügyében döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (…) Ökt. 

határozata  

 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló 

szerve úgy dönt, hogy 2019. március 1-től 5 évre ismételten az alábbi személyeket választja 

meg felügyelő bizottsági tagoknak, mivel az alapító okiratban megjelölt 5 éves határozott 

időtartamra szóló mandátumuk lejárt: 

a) Hintenberger András László (szül. hely, idő: Esztergom, 1972.04.12., anyja neve: Koncz 

Judit Gizella, lakcím: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 26.) 

b) Illés Gábor Ernő (szül. hely, idő: Budapest, 1979.04.05., anyja neve: Fehér Gyöngyi 

Mária, lakcím: 2132 Göd, Jégmadár utca 80.) 

c) Molnár Erzsébet (szül. hely, idő: Veszprém, 1974.10.28., anyja neve: Tömpe Erzsébet, 

lakcím: 2025 Visegrád, Fő utca 55.) 



 

 

 

 

d) dr. Ujsághy György (szül. hely, idő: Esztergom, 1979.03.08., anyja neve: Abonyi Andrea, 

lakcím: 2162 Őrbottyán, Csáky Miklós utca 1/A.) 

e) Gerstmayer Beáta (szül. hely, idő: Budapest, 1971.06.13., anyja neve: Basity Krisztina, 

lakcím: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 48.) 

2) A Képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a 

Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Cg. 13-09-126346, székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81., ügyvezető: Cseke László) alapító 

okiratának (felügyelő bizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatos) módosítását, az Alapító 

Okirattal egységes szerkezetbe foglalva. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 

aláírására.  

 

Határidő:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2019. március 14. 

Felelős:    Félegyházi András polgármester 

               

 

Visegrád, 2019. március 4. 

 

 

                dr. Tanács Péter Zsolt     

                                          jegyző 



 
 

Előterjesztette: Félegyházi András 

Összeállította: Zafir Ibolya Indra 

                                                                                                                              Látta: 

Tárgy: MULTICAR gép javítása illetve pótlása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

            A VKGCS gépparkjának 16 éves Multicar M26 gépe 2018. év végén elektromos zárlat 

miatt meghibásodott, leégett. A zárlat okozta kiégés a gépben  olyan jelentős tönkremenetelt 

idézett elő, hogy  feltételezehető volt, hogy javítása akár nem is gazdaságos.  Ennek 

tisztázására  gép szervizelését a korábbiakban végző szombathelyi céget, a Siex Kft-t (9700 

Szombathely, Selyemrét u. 3.) felkértük szakvélemény késztésére. A vizsgálat szerint az 

felújítás igen jelentős mértékű nagyalkatrész cserével, aránytalanul nagy költséggel 

valósítható meg, összességében gazdaságtalan lenne. 

 

           A géppel egyenértékű többfunkciós használatra alkalmas gépek piacán körültekintést 

végeztünk. A kínálatban a közel hasonló teljesítménykategóriába beszerezhető alap gépek árai 

25-40 millió Ft között mozognak, további jelentős költségként jelentkezik az az 

adapterkészlet (fűnyíró, hókotró, sószóró). A Siex Kft. ajánlat szerint Multicar M31 

kommunális kisteherautó 78 600 € ( 25 545 000), Unicont BBS csigás szóró felépítmény 

10 540 € (3 425 500 Ft) árban lenne beszerezhető. 

 

       A hasonló profilú Multicar szakcég, a szlovákiai CSAKOM spol. s r. o.(Mikulášov sad 

241946 34 Bátorove Kosihy , http://www.csakom.sk/ ) cégtől is bekértünk ajánlatot. A cég a 

gép megtekintése után (de szétszedés, részletes vizsgálat nélkül)  a megadott  műszaki 

tartalom alapján a javítási munkákat vállalná, arrra 3 024,50 € (napi árfolyamon 984 082 Ft-

tal számolható) ajánlatot adott. A koros gép szerelése közben esetleg felmerülő további 

indokolt hibák javítási költségével is számolva célszerű nettó 2 millió Ft keretet 

meghatározni.  

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

vitassa meg és a jelenleg meglévő Multicar gép javíttatása ügyében döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2019. (…. ….) 

 határozata 

 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 

1db, meghibásodott Multicar  M26 munkagépét a CSAKOM spol.s.r.o. céggel 

http://www.csakom.sk/


 
(telephelye:946 34 Bátorove Kosihy, Bátorkeszi, Szlovákia, Mikulasov sad, Mikulás 

park 241.) megjavíttatja. 

2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tényleges 

javíttatás költségét, nettó 2.000.000,- Ft-t, azaz nettó kettőmillió forintot, az Visegrád 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, 16. táblája, fejlesztési céltartalék 

során, a VKG eszközfejlesztés megnevezéssel biztosítja, amely összeg magában 

foglalja a gép javítási, elszállítási visszaszállítási és egyéb kapcsolódó felmerülő 

költségeket, tekintettel arra, hogy az 1.) pontban említett vállalkozó árajánlatát a gép 

megtekintésével, azaz szétszedés és részletes vizsgálat nélkül, tette meg.  

3) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Félegyházi András 

polgármester urat az 1.) és a 2.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal, szerződés megkötésére 30 nap 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

 

Visegrád, 2019. március 4. 

  

Félegyházi András 

polgármester 



Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
H-9700 Szombathely Selyem rét u. 3. 

Tel.: 94/512-480, Fax: 94/512-485 
E-mail: info@siex.hu, Web: www.siex.hu 

Visegrád Város Önkormányzata 

2025 Visegrád 
Fő utca 81 

Schüszterl Károly 

Tárgy: Árajánlat 

Tisztelt Schüszterl Károly Úr! 

Számunk: 0004-1/2019.01 

Mobil: 20/456-1841 

E-mail: varosgazdalkodas@visegrad.hu 

Hivatkozva a személyesen történt megbeszélésünkre, az alábbi tájékoztató árajánlatot adjuk. 

Garancia: Az átvételtől számított 1 év. 

Arak: Nettó, ÁFA nélküli eladási árak és a Siex Kft. szombathelyi telephelyén történő átadásra 
érvényesek. Jogszabályváltozás esetén az arányos árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Árajánlat érvényes 30 napig! 

Fizetés: Megállapodás szerint. 

Szállítás: A megrendelést illetve a szállítási szerződés megkötését követő 18-20 héten belül. 

Egyéb: Az eszközök rendkívül speciálisak, ezért visszavenni illetve cserélni nem tudjuk. 

Szombathely, 2019.01.16. 

Üdvözlettel 

Panulin Péter 
kereskedelmi munkatárs 

Máté Ferenc 
ügyvezető 

KÉPVISELETEINK: 
BUCHER [ '] 
municipal FIEDl..E~ 



Műszaki leírás 

1.0. Kommunális kisteherautó 

Típus: Multicar M31C Euro 6 

- Szélesség: 
- Magasság: 
- Tengelytáv: 
- Tengelyek száma: 
- Össztömeg: 
- Alváz teherbírás: 

-2-

A kép illusztráció 

1620mm 
2200 mm 
2450 mm 
2 
5200 kg (alapméretű gumikkal) 
"'3000 kg (kivitelfüggő) 

- Kabin: 2 személyes (előre billenthető), állítható kormányoszlop, komfort 
vezetőülés 

- Motor: Fiat Power Train 3000 cm3 TDi motor, 110 kW/ 150 LE, nyomaték 320 Nm 
1200-as fordulatnál, Bosch Common-rail befecskendezés 

- Emisszió: Euro 6 
- Elektromos utazó és munkasebesség szabályozás 
- Hajtás: Mechanikus 4x4, kapcsolható összkerékhajtás 
- Sebváltó: Szorzóváltós: 10+2 fokozatú 

Munkasebesség: 0,6-18,0 km/h 
Utazósebesség: 4,0-90,0 km/h 

- Fedélzeti hidraulika: Kétkörös univerzális munkahidraulika, motoros mellékhajtás tandem 
fogaskerék szivattyúval, Pmax=200 bar, Omax=2x55 l/min, valamint billentés 

- Fékek: 4 csatornás ABS, elektronikus fékerő-szabályozás, kétkörös 
hidraulikus vákuumrásegítős, elől-hátul belső hűtésű tárcsafék 

- Kerekek: 4 db 225/75 R 16 C 
- Mellső eszköztartó: SWV 500 
- Alapszín: Narancssárga RAL 2011 
- Acélplató alapszín: Narancssárga RAL 2011 
- Forgó sárga villogó a kabinra szerelve 
- Fényszórótartó rúd fényszórókkal a vezetőfülke tetejére, 2 db első indexlámpa és rendszámtartó 

Opciók: 

Jel 

3-H50 

3-A02 

3-E32-1 

3-E20-1 

Megnevezés 

Elektronikus fordulatszám szabályozás kívül (kézigáz) 

Csapos vonófej, rugózatlan 

2. sárga villogó teleszkópos rúdon, a fülke hátulján jobboldalt 
szerelve, LED-es 

Akkumulátor főkapcsoló 

KÉPVISELETEINK: 
BUCHER 
municipal 

Nettó ár: 
Euro 

390,-

345,-

775,-

275,-



-3-

3-C08 Mechanikus differenciálzár a hátsó tengelyen, elektrohidraulikus 970,-
működtetéssel 

3-K02 Autórádió előkészítés (2 hangszóró és antenna), rádió 290,-

3-K05 Rugózott, lengéscsillapított állítható vezetőülés 460,-

3-501 Tűzoltó készülék tartóra szerelve 185,-

3-502 Fejtámla az üléstámlán (2 db) 245,-

3-K08 Fűtött külső tükrök, elektromos állítással, elektromos ablakemelők 725,-

3-K09 Klímaberendezés beépítve 2.400,-

3-R17 Pótkerék, 285/65 R 16 C 585,-

2.0. Szóró felépítmény 
Típus: Unikont 885 - E 1000 

- A platóba vagy az alvázra szerelhető, üzemen kívül tartólábakra helyezve tárolható 
- Hidraulikus működtetés 
- Teknőtartályos csigás kihordású, röpítő tányéros szóró berendezés 
- Tartálytérfogat: 1,0 m3 

- Szórási szélesség: 1-5 m 
- Szórható mennyiség: 50-200 g/m2 

- Billenthető ponyvatető, védőrács 

- Rozsdamentes surrantó 
- Rozsdamentes szóró-tányér 
- A szórási mennyiség és szélesség a vezetőfülkéből szabályozható elektromos távvezérléssel 
- Szórható anyagok: homok, só, zúzalék fűrészpor és ezek keveréke, granulátum (granulált műtrágya 
szórására is alkalmas) 

- Tartóláb garnitúra (4 db) 

KÉPVISELETEINK: 
llHJCHER 
municipal 



Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
H-9700 Szombathely Selyemrét u. 3. 

Tel.: 94/512-480, Fax: 94/512-485 
E-mail: info@siex.hu, Web: www.siex.hu 

Visegrád Város Önkormányzata Számunk: 0005-1/2019.01 

2025 Visegrád 
Fő utca 81 

Schüszterl Károly 

Tárgy: Szakvélemény 

Tisztelt Schüszterl Károly Úr! 

Mobil: 20/456-1841 

E-mail: varosgazdalkodas@visegrad.hu 

A tegnapi nap folyamán kollégánk szemrevételezte és lefotózta a tulajdonukban lévő Multicar M26 típusú 
tehergépjárművet. 

A fényképek és kollégánk megállapítása alapján a kiégett elektromos rendszer javítása gazdaságtalan lenne a 
gépjármű értékét, évjáratát és állapotát figyelembe véve. 
A szükséges javítások alkatrészszükséglete és a ráfordítandó munkaórák nagyságának összege lényegesen több 
lenne, mint a gépjármű tényleges értéke. 
A Multicar-on lévő Un ikont sószóró berendezés javítása is gazdaságtalan lenne az állapotát figyelembe véve. 

Ha mégis a javítás mellett döntenének, sajnos nem tudunk garanciát vállalni a gépjármű és a berendezések 
problémamentes üzemszerű működésére. 

Szombathely, 2019.01.16. 

Üdvözlettel 

Máté Ferenc 
ügyvezető 

KÉPVISELETEINK: 
BUCHER ( 1 
municipal !FIEDLER 



CSAKOM spol. s r. o. 
Mikulásov sad 241 

946 34 Bátorove Kosihy 

.multicav 

(SIMEDJ 

CENTRUM KOMUNÁLNEJ TECHNIKY 

Bátorove Kosihy, 25.02.2019 

Hivatkozási szám: 2019/ 8 

Tárgy: M26 Multicar javítása 

, 
Arajánlat 

Alkatrész szám Leírás 
265-64101100 Kábelköteg Hy 07. 
265-64100100 Kábelköteg alap 

Visegrád Város Önkormányzata 
Visegrád, Fő utca 81 
Kapcsolattartó: Schüszterl Károly 
+36204561841 

Mennyiség Egységár Összesen 
1 285,00 € 285,00 € 
1 1 648,00 € 1 648,00 € 

265-60250600 Biztosítéktakaró - fedél 1 14,50 € 14,50 € 
262-08130500 Biztosíték tábla 
262-08130900 Rögzítőláb 

Munkadíj 

Az árajánlat 2019.08.31 - ig érvényes. 

Kidolgozta: 

Kiss Ferenc 
+421907 770 215 

3 27,50 € 82,50 € 
3 6,50€ 19,50 € 

1 975,00 € 975,00 € 

Árajánlat nettó összege EUR-ban: 3 024,50 € 

Tel/fax.: 035 / 7797 226 Vozidlá a nadstavby: +421905972485, +42190770215 OROS Nitra, oddiel: Sro, vlozka 2904/N 
ICO: 31107818 e-mail: multicar.servis@gmail.com Náhradné diely: +421905 972 485 
IC DPH: SK2020399062 www.csakom.sk Servis: +421907 770 215 


