
 
 
 
 
 
Szám: 6123/2013. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. május 21-én (kedd) 18.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
 
N y í l t   ü l é s: 
 
 

1. Javaslat „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2012. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat az energetikai pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
Gyál, 2013. május 15.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata által az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált 
„Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került 
aláírásra 2012. szeptember 17-én. 
 

A fenti pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészültek, a pályázat megvalósításának következő lépése a 
kivitelező kiválasztása. 
A kétszakaszos közbeszerzési eljárás a 36/2013.(III.7.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megindult, a 
felhívás 2013. március 20-án a Közbeszerzési Értesítőben megjelenésre került. 
A közbeszerzési eljárás következő lépéseként a részvételi szakasz a 68/2013.(IV.04.) sz. képviselő-testületi 
határozat alapján lezárult, az ajánlattételi szakasz a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 37/2013.(IV.04.) sz. 
határozata alapján megkezdődött. 
 
Az ajánlatok az alapajánlat, valamint az azt követő 3 licitkörben történő bontásának adatai a bontási 
jegyzőkönyvekben szerepelnek. 
A végső ajánlatot adó ……… pályázóból …….. kapott hiánypótlási felhívást, melynek teljesítési határideje 
2013. …………….., melyre ………….. ajánlattevő benyújtotta a kért hiánypótlást és tisztázó nyilatkozatot. 
Az eljárás lezárásának eredményeképpen az érvényes és érvénytelen ajánlattevők listáját, valamint a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő, illetve második helyezett ajánlattevő adatait, továbbá mindezek indoklását a Bíráló 
Bizottság jegyzőkönyve tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a „Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú 
pályázatra benyújtott „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát. A Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a …………………….. céget hirdeti ki az eljárás nyerteseként, míg második 
helyezettként a ………………. céget, továbbá az alábbi cégek ajánlatát nyilvánítja érvénytelennek: 
……………… 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére, valamint 
a Polgármestert a szerződéskötésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
A részvételi szakasz lezárásáról szóló döntést név szerinti szavazással kell meghozni. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. május 14. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyvek (alapajánlat, 1., 2., 3. licitkörök) 

Bíráló bizottság jegyzőkönyve (helyszíni kiosztású) 



BONTÁSI JEGYZŐrÖNYV
amely Gyál Yáros Önkorm ányzat Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi űt 112-114.
címen 2013. május 10. napján 9:00 órakor készült.

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Közép-Mag,,arországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-1]-2012-0021
,, Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának
bővítése" tárglú pályázatra benyújtott ,,Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita
B öl c s ődéb en " kivitel e z é s e
tár gyű közbeszerzé s i elj árása

Jelen vannak: a Kbt 62. § (2) bekezdésében meghatározottak a jelenléti ív szerint

Napirendi pont: beérkezett ajánlatok bontása (Tárgyalási szakasz,. 1. licitkör)

Jegyzőkönyvv ezető; Brabanti József
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Donhauzer Ádám

Aj ánlattételi határidőig beérkezett r észv ételi j elentkezések száma: 7 db

Brabanti József tájékoztatást ad anól, hogy az ajánlatok felbontásánál az ajárlatkérő, az
qánlattevők, a támogatő szervezet képviselői, valamint az áltatuk meghívott személyek
vehetnek részt, majd megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy valamennyi résztvevő aKbt. 62,

§ (2) bekezdésében foglaltak szerintjogosult a bontási eljáráson történő részvételre.

Ezt követően megállapítja, hogy az I. licitkör vonatkozásában megállapított ajánlattételi
határidőig 7 db sértetlen csomagolású ajánlat érkezett be.

Valamennyi jelen lévő meggyőződik az ajánlatok sérletlenségéről. Az ajánlatok
sértetlenségével kapcsolatban probléma nem merültfel,bozzászólás nem történt.

Té4ékoztatja a megjelenteket, hogy ezt követően felbontásra kerülnek az ajánlatok, s az
ajánlattevők adatai, illetve a birálati szempontokra tett ajánlatok jegyzőkönyvben rögzítésre
kerülnek. Elmondja továbbá, hogy a bontási eljárás mindaddig hrt, míg az adatok felolvasása
meg nem törlénik.

Az alábbi adatok felolvasása és jegyzőkönyvírögzítése megtörtént:

Neve: PRIMFEST KFT
székhelv címe: 1083 Budapest. Illés u.17.fsz.I
Neve: SASAD EPITO KFT
Székhely címe: L07 2 Budapest, Akácfa u.20. 1 .em.9.

Nettó aiánlati ár (HUF) 296.848.745.- Ft
Jótállás időtartama 3év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó váIlalkozási díi %-a) 2oÁ
Teliesítés időtartama 7 hőnap



UILD KFT

Nettó aiánlati ár (HUF) 262.686,544.- Ft
Jótállás időtartama 3év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási díi %-a\ 2%
Teliesítés időtartama 7 hónap

Nettó aiánlati ár (HUF) 298.350.804.- Ft
Jótállás időtartama 3év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási díj %-a) 2%
Teliesítés időtartama 7 hónap

Nettó aiánlati ár (HUF) 288.340.424.- Ft
Jótállás időtartama 3,1 év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási díj %-a) 2,I %
Teliesítés időtartama 6.9 hónap

Nettó aiánlati ár (HUF) 254.136.966.- Ft
Jótállás időtartama 8év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási dij %-a) 5%
Teliesítés időtartama 6 hónap

I Székhely címe: | 2360 Gyál. Toldi M.u,45. 
I

Nettó aiánlati ár (HUF) 28I.374.413.- Ft
Jótállás időtartama 3év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási díj %-a) 2%
Teliesítés időtartama 7 hónao

|Nene: I rerurnAlu KFT 
l

I sran 
"ly 

óirn", Tsooo Siétáir"ne*a.. pugyut u. t . 
I

Nettó aiánlati ár (HUF) 296.048.950.-Ft
Jótállás időtartama 3év
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó vállalkozási díl %-a) z.2 %
Teliesítés időtartama 7 hőnap



Brabanti József megállapítja, hogy valamennyi ajánlat felbontásra került, az ajánlattevők
adatainak és a bírálati részszempontokra tett ajránlatoknak a felolvasása, rögzítése megtörtént.
A jegyzőkönry az ajánlattevőknek elektronikus úton megküldésre kerül.

A bontási eljárás 9 óra 8 perckor véget ért.

K,m.f.
Melléklet: jelenléti ív
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A bontási jegyzókönyvet átvettem:
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JELENLETIiV

amelv Gyal Város Önkormrinyzat Polg:ármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kórösi út l12-114. cimen 2013. május l0.
mpján 9:00 órakor késziilt.

Trárg,,:

Gyál Vráros Ónkormányzata
Kazép-Maglarországi operatív Prag,am keretén beliil KM2P-4.5.2-1]-2al2-aa2í ,Balcsődei ellátását nyijtó
intézmények infrastrukturáíisfejtesztése és kapacitásának bővítése" tórgú pólyazatra benyujtott
,,Férőhelybővítés és Szalgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében" kiviteíezése
tárglu közbeszerzési eljárása

Jelen vannak:

kéoviselt szeívezet Név Aláíás
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
 
Szám:          /2013. Tárgy: Beszámoló a Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e 
számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 
 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek 
megfelelően - amelyet alátámaszt a független könyvvizsgálói jelentés - elkészült a Kft. 2012. évi egyszerűsített 
beszámolója. 
 
A beszámoló és annak mellékletei az előterjesztéshez csatolva. 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye a 2012. gazdasági évben -5.647 
eFt (veszteség). 
 
A Kft. 2012. évi beszámolója szerint a 3.000eFt jegyzett tőkéhez képest a saját tőke 1.997eFt , ami a jegyzett tőke 67%-
a. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143.§ (3) bekezdése abban az esetben írja elő kötelezően a 
pótbefizetést, ha a Kft. saját tőkéje veszteség folytán a törzstőkének a felére csökken. A saját tőke esetleges 
visszapótlásához 1.003e Ft-ra lenne szükség. 
 
A beszámoló jóváhagyása, illetve pótbefizetés elrendelése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 
(2) a) c) pontja értelmében a taggyűlés, vagyis kizárólagosan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
I. Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját -5.647 eFt (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel és 166.532eFt mérleg főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
II. Határozati javaslat 
1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft-nek …….........……. Ft összeget biztosít pótbefizetés 
jogcímen, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143.§ (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül, 
a 2013. évi költségvetés 6. számú mellékletében a céltartalékok között a  „Pályázattól függő beruházások önrésze” 
soron tervezett 20 millió forint terhére. 
 
2.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft-nek nem biztosít pótbefizetést. 

 
Határidő: 2013. augusztus 21. 
Felelős: Polgármester 



A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
 
G y á l, 2013. május 13. 
 
 
 
       Zsigovits Gábor  
          ügyvezető igazgató 
 
 
 



20754299-5629599-13
Statisztikai számjel

13-09124093
Cégjegyzék száma

Gyál Városfejl. és Városüzemel. Nonprofit Kft

2360. Gyál, Rákóczi u. 44.
  

Egyszerűsített éves beszámoló
2012

Keltezés: 2013. április 30.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



20754299-5629599-13 1/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 58141 0 124149

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 106 53

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 58015 124076

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 20 20

5 B. Forgóeszközök 114974 0 30297

6 I. KÉSZLETEK 1569 1102

7 II. KÖVETELÉSEK 112212 17177

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1193 12018

10 C. Aktív id őbeli elhatárolások 193 12086

11 Eszközök összesen 173308 0 166532

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



20754299-5629599-13 2/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
12 D. Saját tőke 7645 0 1997

13 I. JEGYZETT TŐKE 3000 3000

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -44006 -51035

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 55679 55679

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -7028 -5647

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 116209 0 48038

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 252

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 115957 48038

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 49454 116497

26 Források összesen 173308 0 166532

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



20754299-5629599-13 3/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 278181 228106

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek 98151 71536

4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 253283 176638

5 V. Személyi jellegű ráfordítások 128584 123225

6 VI. Értékcsökkenési leírás 8523 11338

7 VII. Egyéb ráfordítások 394 1583
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-

VII) -14452 0 -13142

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2694 115

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 522 592

11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 2172 0 -477

12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -12280 0 -13619

13 X. Rendkívüli bevételek 5302 7972

14 XI. Rendkívüli ráfordítások 50

15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 5252 0 7972

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -7028 0 -5647

17 XII. Adófizetési kötelezettség
18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -7028 0 -5647

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -7028 -5647

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 
 
 
 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonpro fit Kft.  
2012. évi  

Egyszerűsített éves beszámolójához 
 
 
 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A Nonprofit Kft-t jelenlegi formájában 2009. május 8-.án jegyezte be a Pest megyei 
Cégbíróság 13-09-124093 cégjegyzék számon.  
 
Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360. Gyál, Rákóczi u. 44 
 
A társaság fő tevékenysége: saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Egyéb tevékenysége: jellemzően az alapító okiratában szereplő közhasznú a város 
üzemeltetésével összefüggő tevékenység. 
 
A tulajdonosi szerkezetben a beszámoló készítés napjáig  változás nem következett be. 
 
A Nonprofit Kft jogelődjét a  Gyáli Városüzemeltetési Kht -t  2000. július  01-én alapította a  
Gyál Város Önkormányzata / 2360. Gyál, Körösi u 112-114. /  3.000.000.- forintos 
törzstőkével, 100 % készpénz vagyoni hozzájárulással. Az alapító személyében változás 
nem történt. 
 
 
 
 
A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak 
megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza: 
 
Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja 
 
A vállalkozás  egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú 
mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. 
mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. 
A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.  
 
A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el. 
Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart. 
A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő április 30 –a. 
A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.  
A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczer Klára, 2360.Gyál, 
Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze. 
 
A vállalkozás jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzések, önellenőrzések 
eredményeként a  hibák együttes hatása meghaladja a módosított év mérleg főösszegének   
2 % -át, illetve 500.000.000.- Ft –ot. 
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A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának tekinti a vállalkozás, ha a 
feltárás évét megelőző év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik. 
 
A mérlegben szereplő  eszközök és források értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel 
korrigált bekerülési értéken kell értékelni. 
 
A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes 
jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként 
tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. 
Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz. 
 
A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre 
szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. 
 
A mérleg forduló napján – december 31 –én – a valuta, devizakészleteket, külföldi pénzre 
szóló követeléseket és kötelezettségeket értékeli és ezen az árfolyamon mutatja ki.  
 
Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség 
meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő 
tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt 
növelő tételként számolja el. 
 
Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – 
beszerzési értéken értékeli. 
 
A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO 
módszerrel értékeli. 
 
A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A 
megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk 
beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással 
állapítja meg. 
 
A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli. 
 
A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval 
megalapozott közvetlen önköltségen értékeli. 
 
A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken 
értékeli. 
 
Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. 
A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés 
összegét,  külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. 
A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás 
hitelezési veszteségként leírja. 
 
A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. 
A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba. 
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Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés 
 
A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet 
eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente 
csoportos nyilvántartásba vezeti be. 
 
A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a 
hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
 
A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra  történő leírás napjáig 
számolja el. A „0” –n  túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges. 
 
A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 
10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a. 
 
Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik 
esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít. 
 
Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás 
üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.  
 
Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, 
valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe 
helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le. 
 
A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 - Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /     5 év 
 - szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)      3 év 
 - épületek saját üzemeltetésben                50 év 
 - épületek bérben                  20 év 
 - gépek berendezések         7 év 
 - gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt                  2 év  
 - számítástechnikai, automatizálási berendezések      2 év 
 - építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek           3.33 év 
 - gépek, járművek bérletben              3.33 év 
 - járművek          5 év 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg 
forduló napján  az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben 
(10%) alacsonyabb a piaci értéknél. 
 
Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb 
az év utolsó napján számolja el. 
 
Értékvesztés elszámolása 
 
Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 
egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. 
A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen 
meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket. 
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Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték  
5 %-át. 
 
Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások  esetében 
értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg 
készítésekori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek 
vállalási árát. 
 
Specifikus rész 
 
A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a 
beszámolás évében nem számolt el. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem 
rendelkezik. 
Befektetett pénzügyi eszközként tartja nyilván a 20 e Ft értékű takarékszövetkezeti 
részjegyét. 
 
Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot tárol. Saját tevékenysége nem eredményez 
veszélyes hulladékot, alapító okirata alapján azonban kezel és ártalmatlaníttat ennek 
minősülő hulladékot. A kezelés az u.n. városi dögkútban történik az ÁNTSZ, valamint az 
állategészségügyi hatóság felügyelete mellett. 
  
Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket 
keletkezésükkor elszámolja. 
 
Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza. 
 
Aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a 2012 évet illető, de csak 2013 évben kiszámlázott 
bevételeit 11.939.561 Ft-ot, valamint az előre kifizetett biztosítási és előfizetési díjakat 
147.039.- Ft-ot. 
 
A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem 
vásárolt vissza. 
 
Eredménytartalékként mutatja ki az alábbiakat: 

 
                                                           

Előtársasági veszteségét 168.485.00 
2000. évi veszteségét 6.065.779.00 
2001. évi veszteségét 18.897.827.38 
2002. évi veszteséget 11.696.992.37 
2003. évi eredményét (nyereség) 1.303.364.52 
2004. évi veszteséget 6.862.932.55 
2005. évi veszteséget 8.331.076.93 
2006. évi veszteséget 4.959.033,59 
2007. évi eredményét (nyereség) 810.708.35 
2008. évi veszteséget                                                      1.848.856,12 
2009. évi eredményét (nyereség) 6.219.783,00          
2010. évi eredményét (nyereség) 6.491.618,00 
2011. évi veszteségét  7.028.414.00 
                  Összesen                       51.034.924 
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A társaság lekötött tartalékot képzett az elmúlt években az alapító által befizetett  55.679.000 
forint pótbefizetés miatt. 
  
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs. 
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt. 
 
Hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. 
 
Rövidlejáratú kötelezettségei között tartja nyilván a Toyota Pénzügyi Zrt.-vel kötött lízing 
szerződés szerinti tartozását, 251.791.- Ft-ot. 
Rövidlejáratú kötelezettségei között szerepelteti a szállító partnerei által adott biztosítékokat 
összesen 3.193.128 forint összegben.  
 
Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként az alábbi tételeket tartja nyilván: 
A fordulónap után számlázott, de 2012. évet terhelő költségeket 2.575.451.- forintot, valamint 
az előző években beruházásokra folyósított támogatások még el nem számolt részét 
113.921.211 forintot. 
 
Támogatási program keretében támogatást nem kapott. 
 
A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be. 
 
Vagyoni helyzet mutatói  Előző év Tárgyév Előző év % 

forgóeszközök aránya  66,34 17,76 26,78% 

(forgóeszköz / összes eszköz)     

Saját tőke aránya   4,41 1,17 26,54% 

(saját tőke / összes forrás)     

Tőkeigényességi mutató  33,55 72,79 216,99% 

(befektetett eszközök / összes eszköz)    

Eladósodottság   67,05 30,52 45,52% 

(összes kötelezettség / összes forrás)    

Tőkefeszültségi mutató  1 520,07 2 606,61 171,48% 

(összes kötelezettség / saját tőke)    

Tárgyi eszközök leírási 
mutatója 

 8,27 9,13 110,39% 

(TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)    

       
       

Pénzügyi helyzet mutatói   Előző év Tárgyév Előző év % 

Likviditási mutató   98,94 58,20 58,83% 

(forgóeszközök / kötelezettségek)    

Likviditási gyorsráta    97,80 56,09 57,35% 

(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)    

Nettó 
eladósodottság 

  52,28 1 746,47 3340,45% 

(kötelezett.-követelések / saját tőke)    

Hitel fedezettségi mutató  96,77 33,00 34,10% 

(követelések / RL. Kötelezettségek)    
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Vevő-Szállítóállomány aránya  96,56 33,00 34,17% 

(követelések / kötelezettségek)     

       
       

Jövedelmez őségi 
mutatók 

 Előző év Tárgyév Előző év % 

Árbevétel-arányos nyereség  -2,53 -2,48 97,99% 

(adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.)    

Sajáttőke-arányos nyereség  -91,93 -282,77 307,60% 

(adózás előtti eredmény / saját tőke)    

Eszköz arányos nyereség  -4,06 -3,31 81,65% 

(adózás előtti eredmény / összes eszköz)    

Bruttó termelési 
érték 

  376332 299642 79,62% 

(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)    

Hozzáadott érték   123049 123004 99,96% 

(bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)    

Export hányad   0,00 0,00 0,00% 

(export árbevétel / értékesítés nettó árb.)    

     
A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 48 fő volt, számukra 91.939.465,- forint került 
kifizetésre. 
 
Egyéb juttatások az alábbi jogcímen kerültek elszámolásra: 
 
Munkába-járás költségtérítése 96.415 
Reprezentációs költség 766.200 
Étkezési hozzájárulás,  910.000 
Ajándék utalvány 191500 
Suli csekk 781.200 
Üdülési hozzájárulás, kirándulás 453.920 
Betegszabadság 544.258 
1/3-os táppénz 241.753 
 
 
A vállalkozás tisztségviselői 2.244.000.- díjazásban részesültek a beszámolás évében. 
 
Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt évek beszámolóival kapcsolatban. 
 
Támogatások 
  
A Kft a beszámolás évében működési költségei fedezetéül 70.946 e forint támogatást 
kapott az alapító önkormányzattól. 

 
A 2012. évben 64.405 e/ forint folyósított fejlesztési támogatást  elhatárolta a 
támogatással megvalósult beruházások élettartamának arányában. 
Bevételként a kapott (előző és tárgyévi) támogatások elhatárolt összegéből az 
eszközök értékcsökkenésével arányos részt 7.972 e/forintot mutat ki bevételként.   
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Közhasznú eredménykimutatás 
 
A Kft 2012. évi bevételeit és kiadásait megbontotta közhasznú és u.n. vállalkozási célú  
bevételekre és kiadásokra. A bevételek és ráfordítások ágazatonként megbontását az 1., és 
2., mellékletek tartalmazzák. 
 
Az előző évhez viszonyítva közhasznú bevételei 73.148 e Ft-tal, 21,7 %-kal csökkentek, a 
ráfordításai 48.293 e Ft-tal, 21,7 %-kal csökkentek.  
Vállalkozási célú bevételei 3.451 eFt-tal 7,5 %-kal, ráfordításai 3.588 e Ft-tal, 7,5 %-kal 
csökkentek. 
 
Gyál, 2013. április 30. 
 
 
        
 
         Ügyvezető 



1. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám):20754299-5629-599-13

2012ÉV
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 338217 0 265069
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 97405 0 78918
3              a) alapítótól 95 796 78918
4              b) központi költségvetéstől 1609
5              c) helyi önkormányzattól
6              d) társadalombiztosítási
7              e) továbbutalási céllal kapott
8              f) egyéb támogatás
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 235509 185682
11 4. Egyéb bevétel 5303 469
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 46111 42660
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 384328 0 307729
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 343550 0 269158
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 223865 147400
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 112021 113022
17 3. Értékcsökkenési leírás 6803 6616
18 4. Egyéb ráfordítások 350 1566
19 ebből: továbbutalt támogatás
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 467 554
21 6. Rendkívüli ráfordítások 44
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 47806 0 44218
23 1. Anyagjellegű ráfordítások 29417 29238
24 2. Személyi jellegű ráfordítások 16563 10202
25 3. Értékcsökkenési leírás 1720 4722
26 4. Egyéb ráfordítások 45 17
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 55 39
28 6. Rendkívüli ráfordítások 6

Keltezés: 2013. április 30.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P.H.



2. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

2012.ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző 
év(ek) 

Tárgyév

a b c d e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 391356 0 313376
30 G. EREDMÉNY (B.-E.) -1695 0 -1558
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) -1695 0 -1558
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -5333 0 -4089

34 A. 123740
35 1. 94183
36 0
37 2244
38 2. 4325
39 3. 25232
40 B. 0
41 C. 0

Keltezés: 2013. április 30.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

P.H. 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
ebből: megbízási díjak
             tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2012. Év.

ezer forintban

ÁRBEVÉTEL ÉTKEZÉS SZÁLLÍTÁS KARBANTARTÁS PARKOSÍTÁS Bérbeadás KÖZÚT KARB. HULLADÉK TEMET Ő GYEPMESTER

Közhasznú 169 349 119 1 575 980 126 295 227 836 454 835 385 283 39 000

Vállalkozási 12 481 405 295 356 1 319 378 17 819 368 9 298 898 502 776

Összesen 181 830 524 1 871 336 1 445 673 227 836 17 819 368 454 835 385 283 9 298 898 541 776

KÖLTSÉGEK

Közhasznú 169 681 315 6 774 587 13 066 382 12 407 578 8 176 778 1 414 241 3 122 012

Vállalkozási 11 796 027 1 290 398 1 292 279 14 838 663 10 244 787 308 770

Összesen 181 477 342 8 064 985 14 358 661 12 407 578 14 838 663 8 176 778 1 414 241 10 244 787 3 430 782

Közhasznú -332 196 -5 198 607 -12 940 087 -12 179 742 0 -7 721 943 -1 028 958 0 -3 083 012

Vállalkozási 685 378 -995 042 27 099 0 2 980 705 0 0 -945 889 194 006

EREDMÉNY 353 182 -6 193 649 -12 912 988 -12 179 742 2 980 705 -7 721 943 -1 028 958 -945 889 -2 889 006

ÁRBEVÉTEL Rendőrörs Szelektív hull. HÓELTAKAR. Igazgatás TÁMOGATÁS VÁRO SFEJL. EGYÉB PÉNZÜGY MINDÖSSZ.

Közhasznú 589 370 4 931 107 400 78 918 428 12 584 698 591 385 114 462 265 069 022

Vállalkozási 701 735 241 095 42 660 011

Összesen 701 735 589 370 4 931 107 400 78 918 428 12 584 698 832 480 114 462 0 307 729 033

KÖLTSÉGEK

Közhasznú 3 596 256 2 542 973 27 625 782 18 722 763 2 027 384 269 158 051

Vállalkozási 4 246 872 200 510 44 218 306

Összesen 4 246 872 3 596 256 2 542 973 27 625 782 0 18 722 763 2 227 894 0 0 313 376 357

Közhasznú 0 -3 006 886 -2 538 042 -27 518 382 78 918 428 -6 138 065 -1 435 999 114 462 0 -4 089 029

Vállalkozási -3 545 137 0 0 0 0 0 40 585 0 0 -1 558 295

EREDMÉNY -3 545 137 -3 006 886 -2 538 042 -27 518 382 78 918 428 -6 138 065 -1 395 414 114 462 0 -5 647 324

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

KÖLTSÉG ÉS ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁS



2012. Év

e/Ft

közhasznú vállalk. közhasznú vállalk. közhasznú vállalk. közh. váll. köz. váll. köz. váll. közhasznú válalkozási

Igazgatás 7212134,00 0,00 17308272,00 0,00 1570021,00 0,00 1535355,00 0,00 0,00 0,00 27625782,00 0,00 27625782,00

Temető 0,00 4934999,00 0,00 4969013,00 0,00 340775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10244787,00 10244787,00

Hóeltakarítás 2542973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2542973,00 0,00 2542973,00

Gyepmester 1356548,83 134164,17 1643522,79 162546,21 94640,00 9360,00 27300,00 2700,00 0,00 0,00 3122011,62 308770,38 3430782,00

Városfejleszt. 1376470,00 0,00 17270702,00 0,00 75591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18722763,00 0,00 18722763,00

Egyéb 1950763,36 192932,64 0,00 0,00 76129,69 7529,31 490,49 48,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2027383,54 200510,46 2227894,00

Konyha 116173689,23 8076245,78 50945010,27 3541631,73 2006069,62 139459,39 2394,54 166,47 554151,13 38523,88 0,00 169681314,77 11796027,23 181477342,00

Szállítás 1816178,28 345938,72 2751796,32 524151,68 2206612,80 420307,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6774587,40 1290397,60 8064985,00

Karbantartás 3785516,28 374391,72 9243742,69 914216,31 37122,54 3671,46 0,00 0,00 0,00 0,00 13066381,51 1292279,49 14358661,00

Parkosítás 3635246,00 0,00 8243687,00 0,00 528645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12407578,00 0,00 12407578,00

Bérbeadás 0,00 14217768,00 0,00 0,00 0,00 606381,00 0,00 14514,00 0,00 0,00 0,00 14838663,00 14838663,00

Közút karbant. 4916808,00 0,00 3238567,00 0,00 21403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8176778,00 0,00 8176778,00

Szelektív hull. 1219685,00 0,00 2376571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3596256,00 0,00 3596256,00

Veszélyes hull. 1414241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1414241,00 0,00 1414241,00

Rendőörs 0,00 961874,00 0,00 90890,00 0,00 3194056,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 4246872,00 4246872,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 147 400 253 29 238 314 113 021 871 10 202 449 6 616 235 4 721 539 1 565 540 17 481 554 151 38 524 0 0 269 158 049,84 44 218 307,16 313 376 357

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Megnevez.

Anyagjelleg ű Személyjelleg ű ÉCS Egyéb Pénzügyi Rendkívüli Összesen
Összesen



 
 
 
 
 
            Tárgy: Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2012. évi mérlegéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyáli-Városgazda Kft. a működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott 
könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 
 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek 
megfelelően elkészült a Kft. 2012. évi egyszerűsített beszámolója. 
 
A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva 
 
Gyáli-Városgazda Kft. mérleg szerinti eredménye a 2012. gazdasági évben 31 eFt nyereség. 
 
A beszámoló jóváhagyása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) a) pontja értelmében a 
taggyűlés, vagyis kizárólagosan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a 2012. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gyáli-Városgazda Kft. 2012. évi beszámolóját tartalmazó határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) 
egyszemélyes alapítója a Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját 31eFt mérleg szerinti eredménnyel és 970eFt mérleg 
főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

 
 
 
G y á l, 2013. május 9. 

 
 
 
 
 
         Zsigovits Gábor  
            ügyvezető igazgató 

 
 



24184409-8110-113-13
Statisztikai számjel

13-09-160450
Cégjegyzék száma

Gyáli-Városgazda Kft.

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.
  

Egyszerűsített éves beszámoló
2012

Keltezés: 2013. április 30.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24184409-8110-113-13 1/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 B. Forgóeszközök 500 0 970

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 470

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 500 500

10 C. Aktív id őbeli elhatárolások

11 Eszközök összesen 500 0 970

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24184409-8110-113-13 2/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
12 D. Saját tőke 500 0 531

13 I. JEGYZETT TŐKE 500 500

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 31

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 0 0 437

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 437

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 2

26 Források összesen 500 0 970

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24184409-8110-113-13 3/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2012. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 370

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 332

5 V. Személyi jellegű ráfordítások
6 VI. Értékcsökkenési leírás 
7 VII. Egyéb ráfordítások 4
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-

VII) 0 0 34

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 0 0 0

12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 0 0 34

13 X. Rendkívüli bevételek
14 XI. Rendkívüli ráfordítások
15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 0 0 34

17 XII. Adófizetési kötelezettség 3

18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 0 0 31

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 31

Keltezés: 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 
 
 
 

A Gyáli-Városgazda Kft. 2012. évi  
Egyszerűsített éves beszámolójához 

 
 
 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A társaságot 2012.12.18.-án jegyezte be a Pest Megyei Cégbíróság 13-09-160450 
cégjegyzék számon.  
 
Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 
 
 
A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés 
 
Gyál Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos. 
 
 
A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak 
megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza: 
 
Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja 
 
A vállalkozás  egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú 
mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. 
mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. 
A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.  
 
A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el. 
Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart. 
A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő április 30 –a. 
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczer Klára, 2360.Gyál, 
Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze. 
 
A vállalkozás jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzések, önellenőrzések 
eredményeként a  hibák együttes hatása meghaladja a módosított év mérleg főösszegének   
2 % -át, illetve 500.000.000.- Ft –ot. 
 
A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának tekinti a vállalkozás, ha a 
feltárás évét megelőző év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik. 
 
A mérlegben szereplő  eszközök és források értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel 
korrigált bekerülési értéken kell értékelni. 
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A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes 
jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként 
tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. 
Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz. 
 
A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre 
szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. 
 
Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség 
meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő 
tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt 
növelő tételként számolja el. 
 
Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – 
beszerzési értéken értékeli. 
 
A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO 
módszerrel értékeli. 
 
A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A 
megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk 
beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással 
állapítja meg. 
 
A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli. 
 
A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval 
megalapozott közvetlen önköltségen értékeli. 
 
A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken 
értékeli. 
 
Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. 
A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés 
összegét,  külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. 
A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás 
hitelezési veszteségként leírja. 
 
A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. 
A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba. 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés 
 
A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet 
eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente 
csoportos nyilvántartásba vezeti be. 
 
A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a 
hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
 
 
A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra  történő leírás napjáig 
számolja el. A „0” –n  túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges. 
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A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 
10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a. 
 
Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik 
esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít. 
 
Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás 
üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.  
 
Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, 
valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe 
helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le. 
 
 
A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 - Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /     5 év 
 - szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)      3 év 
 - épületek saját üzemeltetésben               50 év 
 - épületek bérben                 20 év 
 - gépek berendezések         7 év 
 - gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt                 2 év  
 - számítástechnikai, automatizálási berendezések     2 év 
 - építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek          3.33 év 
 - gépek, járművek bérletben             3.33 év 
 - járművek          5 év 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg 
forduló napján  az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben 
(10%) alacsonyabb a piaci értéknél. 
 
Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb 
az év utolsó napján számolja el. 
 
Értékvesztés elszámolása 
 
Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 
egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. 
 
A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen 
meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket. 
 
 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték  
5 %-át. 
 
Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások  esetében 
értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg 
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készítésekori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek 
vállalási árát. 
 
 
Specifikus rész 
 
A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a 
beszámolás évében nem számolt el. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem 
rendelkezik. 
Befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván a beszámolás évében. 
 
Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot nem tárol 
 
Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket 
keletkezésükkor elszámolja. 
 
Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza. 
 
A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem 
vásárolt vissza. 
 
A társaság lekötött tartalékot, valamint céltartalékot nem képezett.  
 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs. 
 
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt. 
 
Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként a mérlegforduló nap után számlázott, tárgyévet érintő 
költségeit szerepelteti. 
 
Támogatási program keretében támogatás nem kapott. 
 
A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be. 
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MUTATÓK 
 

Vagyoni helyzet mutatói   Előző év Tárgyév Előző év % 

forgóeszközök aránya   100,00 100,00 100,00% 

(forgóeszköz / összes eszköz)         
Saját tőke 
aránya     100,00 54,74 54,74% 

(saját tőke / összes forrás)         

Tőkeigényességi mutató   0,00 0,00 0,00% 

(befektetett eszközök / összes eszköz)       

Eladósodottság     0,00 45,05 0,00% 

(összes kötelezettség / összes forrás)       

Tőkefeszültségi mutató   0,00 82,30 0,00% 

(összes kötelezettség / saját tőke)       

Tárgyi eszközök leírási mutatója 0,00 0,00 0,00% 

(TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)       

       
       

Pénzügyi helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % 
Likviditási 
mutató     0,00 221,97 0,00% 

(forgóeszközök / kötelezettségek)       

Likviditási gyorsráta   0,00 221,97 0,00% 

(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)       

Nettó eladósodottság   0,00 -6,21 0,00% 

(kötelezett.-követelések / saját tőke)       

Hitel fedezettségi mutató   0,00 107,55 0,00% 

(követelések / RL. Kötelezettségek)       

Vevő-Szállítóállomány aránya 0,00 107,55 0,00% 

(követelések / kötelezettségek)         
       
       

Jövedelmez őségi mutatók Előző év Tárgyév Előző év % 

Árbevétel-arányos nyereség   0,00 9,19 0,00% 

(adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.)       

Sajáttőke-arányos nyereség   0,00 6,40 0,00% 

(adózás előtti eredmény / saját tőke)       

Eszköz arányos nyereség   0,00 3,51 0,00% 

(adózás előtti eredmény / összes eszköz)       

Bruttó termelési érték   0 370 0,00% 

(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)       
Hozzáadott 
érték     0 38 0,00% 

(bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)       

Export hányad     0,00 0,00 0,00% 

(export árbevétel / értékesítés nettó árb.)       



 6 

 
A vállalkozás adózott eredményét 31 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.  
 
A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő volt, bér nem került kifizetésre. Személyi 
jellegű ráfordítást nem mutat ki. 
 
A vállalkozás tisztségviselői díjazásban nem részesültek a beszámolás évében. 
 
Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt év beszámolójával kapcsolatban. 
 
Gyál, 2013. április 30. 
 
 
        
 
         Ügyvezető 
 





 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az energetikai pályázat benyújtásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül Megújuló energiahordozó-
felhasználás növelése (KMOP-3.3.3.-13) tárgyban pályázati lehetőség megnyílása várható. 
 
A konstrukcióban elsősorban az együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, 
másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését támogatja. 
A támogatás mértéke közszféra szervezet, közcélú projekt esetén várhatóan 100 %-os. 
 
A sikeres pályázat érdekében hivatalunk felvette a kapcsolatot a GoodWill Energy Kft.-vel, aki helyszíni szemle 
után, elkészítette 4 önkormányzati intézményre vonatkozó napelemes ajánlatát. 
 
A Tulipán Óvoda, Bartók Béla Általános Iskola, Ady Endre Általános Iskola és Zrínyi Miklós Általános Iskola 
napelemekkel történő felszerelésének összköltsége előreláthatóan nettó 69.040.200.- Ft, azaz bruttó 87.681.054.- 
Ft lenne. 
 
Amennyiben Gyál Város Önkormányzata pályázni kíván a négy intézmény energetikai fejlesztésére, akkor 
Együttműködési megállapodást kell aláírni az egyedi pályázatírásról, valamint szerződést kötni a 
megvalósíthatósági tanulmány és energetikai veszteségfeltárás elkészítésére. A pályázaton való sikeres 
részvételhez szükséges továbbá a csatlakozási tervdokumentáció elkészítése is. (A szerződések tervezete az 
előterjesztés mellékletét képezik.) 
 
A pályázat benyújtásának az előzetes pályázati információk szerint feltétele lesz a leendő projektekhez 
előzetesen feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

I. Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KMOP-3.3.3.-13) kódjelű pályázat benyújtásával 
kívánja megvalósítani Gyál alábbi intézményeinek napelemekkel történő felszerelését:  
Tulipán Óvoda, Bartók Béla Általános Iskola, Ady Endre Általános Iskola és Zrínyi Miklós Általános 
Iskola. 

       b) a pályázat dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány és energetikai veszteségfeltárás elkészítésére a 
Goodwill Consulting Kft-vel, míg a csatlakozási tervdokumentáció elkészítésére a GoodWill Energy Kft-vel, 
szerződést köt, melynek összesen 950.000,- Ft+ÁFA összegű, a pályázatban elszámolható költségét a 2013. évi 
költségvetés 6. számú mellékletének a céltartalékok között a  „Pályázattól függő beruházások önrésze” soron 
tervezett 20 millió forint terhére biztosítja. 

c) a sikeres pályázat érdekében a feltételes közbeszerzési eljárást le kívánja folytatni, melyhez 3 ajánlatot 
kell beszerezni. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

 
 
 
 



II. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 
(KMOP-3.3.3.-13) kódjelű pályázaton részt venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó 
 
 

Gyál, 2013. május 15. 
 
 
         Pápai Mihály 
         Polgármester 
 
Melléklet: 1 pld. napelemes ajánlat 
  3 db. szerződéstervezet 
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Vállalkozási szerződés csatlakozási terv elkészítésére 

 
 
amely létrejött egyrészről  

Megrendelő 
Szervezet neve:  
Képviselő neve:  
Székhely:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
mint megrendelő  (a továbbiakban Megrendelő) 

másrészről  
Vállalkozó 

Cégnév: GoodWill Energy Kft. 
Képviselő neve: Szanati Marcell ügyvezető 
Székhely: Budapest, 1162 Timur 74. 
Cégjegyzékszám: 01-09-941584 
Adószám: 22743635-2-42 
Bankszámlaszám: 10300002-10590681-49020016 
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között. 

 
Preambulum 
 
Megrendelő elhatározta energetikai fejlesztése megvalósítását, melyhez KMOP-3.3.3-13 kódjelű 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtása és a támogatás elnyerése esetén Megrendelő a 
projekthez kapcsolódó hálózati csatlakozási kiviteli terveket Vállalkozótól veszi igénybe, mely 
jogviszonyt Felek jelen szerződés keretei között rögzítik. 
 

I. Szerződés tárgya 
 
Jelen szerződés aláírásával Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy benyújtott KMOP-3.3.3-13 
kódjelű pályázatának nyertessége esetén a projekthez kapcsolódó hálózati csatlakozási kiviteli tervek 
elkészítése szolgáltatást Vállalkozótól veszi igénybe, az alábbiak szerint: 
 
Projekt: Napelemes rendszer telepítése az………………………………….. épületére 
 
A projekthez kapcsolódó csatlakozási kiviteli tervek elkészítése és szolgáltatóval történő 
engedélyeztetése, mely a következőket tartalmazza: 
 

- A projektben szereplő építmény AC oldali csatlakozási terv 
- A projektben szereplő építmény nyomvonalterve 
- A projektben szereplő építmény elrendezési terve 
- A projektben szereplő építmény érintésvédelmi kialakítása 

 
A szolgáltatás nem tartalmazza az alábbiakat: 
 

- A projektben szereplő épület tervezői művezetése 
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- A projektben szereplő épület átadási tervdokumentációja 
 

II. Teljesítés dokumentálása, módja, határideje, szerződés hatálya 
 

1. Teljesítés dokumentálása: A Vállalkozó az elkészült csatlakozási tervet a hatályos 
jogszabályokban meghatározott tartalommal, 3 nyomtatott és 1 db elektronikus példányban 
készíti és adja át Megrendelőnek. 

2. Teljesítés módja: Postai úton. Vállalkozó  postai úton juttatja el a Megrendelő példányát a 
Megrendelő által megadott postai címre.  

3. Teljesítés határideje:  A csatlakozási tervdokumentáció szolgáltatóhoz való benyújtásának 
határideje a szerződés aláírást követő 30 napon belül esedékes. A hálózati engedélyes által 
jóváhagyott csatlakozási dokumentáció átadásának határideje a benyújtást követő 60 napon 
belül esedékes. 

 
III. Érintett építmény adatai: 
 
1.  Érintett ingatlan(ok) száma:  
2. Ingatlan(ok) helyrajzi száma: 
3. Ingatlan(ok) címe: 

 
 

IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 

1. A csatlakozási tervek elkészítése ellenében Megrendelő tervezési díjat fizet.  
 

Tervezési díj: 200.000 Ft + ÁFA/épület 
 

 Fizetési feltételek 
 

1. Jelen szerződés alapján Vállalkozót díj illeti meg, melynek megfizetése egyösszegben, a 
teljesítést követően válik esedékessé, teljesítési igazolás ellenében. 

2. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a késedelem idején érvényes törvényes kamatnak 
megfelelő időarányos késedelmi kamatot fizet Vállalkozónak. 

3. Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni. 

 

V. A vállalkozó kötelezettségei 

 
1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés I. pontjában foglalt feladatokat 

határidőre megvalósítja. 
2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díjon felül egyéb költségei 

megtérítésére, csak előre nem látható körülmény esetén és csak külön írásbeli megállapodás 
alapján tarthat igényt. 

3. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a tőle elvárható alapos szakértelemmel, gondossággal 
és erőfeszítéssel kell, hogy teljesítse. 

4. A Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak jogszabályba, vagy az általános 
szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy a Vállalkozó az utasítást nem köteles 
végrehajtani, de az utasítás jogszabályba (szakmai szabályba) ütköző jellegére köteles a 
Megrendelő figyelmét felhívni. 
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5. Vállalkozó minden olyan körülményről – beleértve a kapott információkat is – haladéktalanul 
értesíteni köteles a Megrendelőt, amely kedvezőtlen hatással lehet a teljesítés határidejére, 
minőségére és költségeire.  

6. Vállalkozó a teljesített szolgáltatásról dokumentációt készít és azt a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátja. 

 
 

VI. A Megrendelő kötelezettségei 
 
1. Megrendelő köteles a szerződés IV. pontjában foglalt vállalkozási díjat a Vállalkozónak 
megfizetni. 
 
2. Megrendelő köteles a Vállalkozó által a szolgáltatás nyújtásához igényelt, szakmailag indokolt 
mértékben közreműködni. Ennek keretében a Megrendelő: 
 
a) biztosítja, hogy a Vállalkozó a feladatellátáshoz szükséges bármely dokumentumba, tervbe, 

jegyzőkönyvbe betekinthessen, a szükséges vizsgálatokat elvégezhesse, 
b) megfelelő időben, a szükséges példányszámban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja 

mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek a 
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
Szükséges dokumentumok, fotók 

 épület hálózathasználati szerződése 
 főelosztó szekrényről készített fotók , főelosztó szekrény elhelyezkedésének pontos 

megjelölése  alaprajzon 
 meglévő villanyóráról készült fotók és pontos helyének megjelölése helyszínrajzon 

és/vagy alaprajzon 
 helyszínrajz, alaprajz 

 
c) a szerződés hatálya alatt felmerülő kérdésekben, időben és oly módon foglal állást, hogy az a 

Vállalkozó teljesítésének határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül, 
d) a szükséges információk megadása érdekében sorra kerülő konzultációkra és megbeszélésekre 

az előzetesen egyeztetett időpontban kompetens személyek részvételét biztosítja. 
 

4. A Megrendelő kijelölt képviselője a jelen szerződés szerinti feladatok ellátását folyamatosan 
figyelemmel kíséri, és a Megrendelő észrevételeit az egyeztetések során időben közli a 
Vállalkozóval. 
 

5. Kapcsolattartók: 
 

Megrendelő kapcsolattartásra meghatalmazott képviselője: ………………………. 
Vállalkozó kapcsolattartásra meghatalmazott képviselője: Szanati Marcell 
 

6. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítését köteles igazolni, ha a szerződés I. pontjában 
meghatározott feladatokat végrehajtotta.  

 
 
 

VII. Egyéb feltételek 
 
1. Az e megállapodás alapján szolgáltatott tervek a Megrendelő tulajdonát képezik.  A 

Vállalkozó az e megállapodás alapján létrehozott dokumentációt referencia céllal 
felhasználhatja, illetve a Megrendelő további megbízásaiban korlátozás nélkül alkalmazhatja. 
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2. Bárminemű kártérítési, vagy egyéb kötelezettség alól a Vállalkozó mentesül abban az esetben, 
ha a joggyakorlatban előre nem látható, elháríthatatlan körülményként (vis maior) definiált 
esemény miatt következik be a vállalkozói késedelem, illetve nem teljesítés. 

 
 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 
1. Képviselet: Jelen szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződő félként megjelölt 

szervezet képviseletére teljes jogkörrel rendelkeznek. 
2. Jelen szerződést – a pályázat benyújtását követően módosítani csak a Támogató jóváhagyását 

követően lehetséges. 
3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a PTK 

rendelkezései irányadók. 
4. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése 

érvénytelennek bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
5. Vitás kérdések: Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik 

vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy közvetítő segítségével rendezni. 
6. Amennyiben ezen alternatív módok nem vezetnek eredményre, Szerződő Felek kikötik 

hatáskörnek megfelelően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 
Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként 
írják alá. 
 

 
Budapest, 2013 év  
 
 
 
 
 
 
 …………………………………….. …………………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
 
 
   
 



 

Egyedi pályázatírás-önkormányzat

 

GoodWill Consulting Kft. 1162. Budapest Timur u. 74 Tel.: 06/1-321-1173
 

1

 

Együttműködési Megállapodás 
Egyedi Pályázatírásról 

 
amely létrejött egyrészről  

Megbízó adatai 
Önkormányzat neve:  
Képviselő neve:  
Székhely:  
Önkormányzati törzsszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
mint megbízó (a továbbiakban Megbízó) 

másrészről  
Megbízott adatai 

Cégnév: Goodwill Consulting Kft. 
Képviselő neve: Harsányi Gábor ügyvezető 
Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74. 
Cégjegyzékszám: 01-09-725969 
Adószám: 13253954-2-42 
Bankszámlaszám: 10300002-10585425-49020010 
mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között. 
 
I. A szolgáltatások tartalma 
1. A Megbízó működésének fejlesztéséhez, bővítéséhez pályázati és egyéb pénzügyi források 

feltárását, elérhetőségét igényli, amihez a II. pontban egy konkrét kiválasztott pályázatot nevez 
meg. 

2. A Megbízott feladatai: 
a) projekttel kapcsolatos konzultáció a Megbízó székhelyén; 
b) a pályázati dokumentáció kidolgozása; 
c) a pályázati dokumentáció nyomtatása, postázása a Megbízóhoz; 
d) a pályázat benyújtása a közreműködő szervezethez, írásos, illetve telefonos kapcsolattartás a 

Megbízóval a döntésig.  
e) Sikeres pályázat esetén a pályázat utógondozása a szerződés hatálya alatt, mely az alábbi 

szolgáltatásokat tartalmazza: 
 Támogatási szerződés előkészítése, megkötése; 
 Támogatási szerződés esetleges módosítása; 
 Helyszíni ellenőrzésen való részvétel; 
 Kapcsolattartás a Kiíró Hatósággal; 
 IB, ZB, Kifizetési kérelem, bérösszesítő összeállítása. 
 

 
II. Konkrét Szolgáltatási Csomag Feltételei 

  Szolgáltatási Csomag:  Egyedi Pályázatírás 

Szerződés hatálya:  Pályázat Elbírálásáig , nyertesség esetén a Záró 
Beszámoló benyújtásáig 
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Megbízó által megjelölt konkrét pályázat részletes adatai: 

 
Pályázat adatai 

Pályázat Száma:   
Pályázat Kiírója:   

Pályázat Beadási Határideje:  
 
III. Szolgáltatási ellenérték 
 
A Megbízó a szolgáltatások ellenében, amennyiben a benyújtott pályázatát az elbíráló szervek (akár 
ismételt döntési folyamatba helyezést követően is) támogatandónak minősítik, sikerdíjat fizet.   

Támogatás nagysága: Sikerdíj nagysága: 
0-10 Millió Ft-ig: 7 %  (minimum 50.000 Ft) 

10 (+1Ft.)-50 Millió Ft-ig: 6,5% 
50 (+1Ft.)-100 Millió Ft-ig: 6 %  

100 (+1Ft.)-200 Millió Ft-ig: 5 %  
200 (+1Ft.)-500 Millió Ft-ig: 4 %  

500 (+1Ft.) Millió Ft felett 3 %  

A díjtételek nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák 
 
IV. Fizetési feltételek  
1. Jelen szerződés alapján Megbízottat díj illeti meg, amely – a III. pont szerint – sikerdíjból áll. 
2. A sikerdíj megfizetése két egyenlő részletben esedékes. Az első részlet a pályázatok 

eredményhirdetésekor, a második a pályázati pénzek beérkezésének első ütemében válik 
esedékessé, minden esetben a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlák kiállításától 
számított 8 napon belül. 

3. A Megbízott sikerdíjra való jogosultsága abban az esetben is fennáll, ha a pályázatot a kiíró 
nyertesnek nyilvánította, de a pályázat alapján elnyert összeg folyósítására a Megbízó hibájából 
nem kerül sor. Ebben az esetben az esedékesség az első részletet illetően – az előző pontban 
rögzítettek szerint – az eredményhirdetéshez, a második részletet illetően pedig a folyósítás 
elmaradását eredményező körülmény (pl. támogatási szerződés megkötése határidejének 
eredménytelen eltelte, a szerződéskötés visszautasítása, a szerződés felbontása vagy 
megszüntetése stb.) beálltához igazodik. 

4. Amennyiben Megbízó az elkészített pályázati dokumentáció benyújtásától eláll, vagy a benyújtást 
követően még a közreműködő szervezet döntését megelőzően visszalép, 150.000 Ft-ot köteles 
fizetni Megbízottnak bánatpénz jogcímen. Felek megállapodása alapján Megbízó visszalépésének 
számít az is, ha a közreműködő szervezet Megbízónak küldött pályázati hiánypótlásra felhívását 
nem, vagy nem az V/3. pontban foglaltak betartásával továbbítja Megbízottnak és a pályázat 
érdemi értékelésére ennek meghiúsulása vagy késedelme miatt nem kerül sor. 

5. Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízottat az esedékességtől a fizetésig terjedő időszak alatt 
mindenkor irányadó jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított késedelmi 
kamat illeti meg. 

 
V. A szolgáltatással kapcsolatos feltételek 
 
V.1. Az információáramlással kapcsolatos feltételek 

1. Megbízott köteles a szerződés mindkét fél általi aláírását követőn a Megbízó részére 
kapcsolattartó személyt (továbbiakban kapcsolattartó) kijelölni és a kapcsolattartó 
személyéről, elérhetőségeiről Megbízót 5 napon belül tájékoztatni. A kapcsolattartó 
személyének változásáról Megbízott köteles Megbízót tájékoztatni. 
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2. Megbízó köteles a Megbízott által elkészített és a Megbízó részére átadott adat- és 
dokumentumlista alapján a pályázat megírásához szükséges információkat a kapcsolattartó 
részére legkésőbb a pályázat benyújtási határideje előtti 7. munkanapig e-mailben vagy faxon 
megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a Megbízottat késedelmes vagy hibás teljesítés 
miatt felelősség nem terheli. 

3. Megbízó köteles a pályázattal kapcsolatos bárminemű, a kiírótól érkezett értesítést (az 
elektronikus formában küldött értesítést is beleértve) és az általa annak küldött bármely 
nyilatkozatát haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül a kapcsolattartó részére faxon vagy 
e-mailben elküldeni. Ennek elmulasztása esetén a Megbízottat késedelmes vagy hibás 
teljesítés miatt semmilyen felelősség nem terheli, illetve a Megbízó a Megbízottal szembeni 
bármely szerződéses kötelezettsége alól nem mentesül. 

4. Megbízó köteles továbbá – amennyiben pályázata az Egységes Monitoring Információs 
Rendszer (továbbiakban EMIR) alkalmazását írja elő – a Közreműködő Szervezet által 
Megbízónak eljuttatott EMIR-jelszót az átvételtől számított 3 napon belül a kapcsolattartónak 
eljuttatni. Megbízó továbbá a jelszó megváltoztatásáról a kapcsolattartót haladéktalanul 
értesíteni köteles. Ennek elmulasztása esetén Megbízottat késedelmes vagy hibás teljesítés 
miatt semmilyen felelősség nem terheli. 

 
VI. Üzletkötő 

 
VII. Egyéb rendelkezések 
1. Megbízott a jelen megállapodásra, mint referenciára, hivatkozhat. 

2. A Megbízott köteles a rábízott ügyet a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően ellátni a 
szakszerű ügyvitel és elvárható gondosság keretein belül. 

3. Megbízó kijelenti: nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve nincs 
köztartozása. 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tény, adat, 
információ üzleti titoknak minősül, amelynek megőrzéséről a felek kötelesek gondoskodni, azokat 
illetéktelen harmadik személy tudomására nem hozhatják. Ezen pont megsértésével kapcsolatban 
feleket teljes kártérítési felelősség terheli. 

5. Ahol a szerződés kiírót említ, azon az adott pályázattal kapcsolatos bármely ügyintézést végző 
közreműködő, illetve bonyolító szervezetet is érteni kell. 

6. Jelen szerződést módosítani vagy felmondani csak írásban lehetséges. Felmondás esetén 
visszafizetési kötelezettség Megbízottat nem terheli, a felmondás után keletkező szolgáltatási- 
vagy sikerdíjigény a Megbízottat megilleti. 

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos magyar 
jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek különös gondot fordítanak az egymásnak átadott 
üzleti információiknak, adataiknak védelmére.  

8. Felek az esetleges vitájukat békés egyeztetéssel, jogi szakértők bevonásával orvosolják, ennek 
eredménytelensége esetén hatáskörtől függően a szerződéskötés helye szerint illetékes bíróság 
kizárólagosságát kötik ki. 

 
Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként 
írják alá. 
 
Budapest, 2013.év ……….. hó …. napján 
 
 
 …………………………………….. …………………………………….. 
 Megbízó Megbízott 
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Megvalósíthatósági tanulmány és energetikai 

veszteségfeltárás elkészítése  
 

KMOP –3.3.3.-13 kódjelű pályázathoz 
 
amely létrejött egyrészről  

Megbízó 
Cég/Szervezet neve:  
Képviselő neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) 
 

másrészről  
Megbízott 

Cégnév: Goodwill Consulting Kft. 
Képviselő neve: Harsányi Gábor ügyvezető 
Székhely: Budapest, 1162 Timur u. 74 
Cégjegyzékszám: 01-09-725969 
Adószám: 13253954-2-42 
Bankszámlaszám: 10300002-10585425-49020010 
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
Megbízó elhatározta  ……..…………………………………………….projekt megvalósítását.  Ehhez 
KMOP – 3.3.3.-13 energetikai pályázat kerül benyújtásra, mely pályázat elkészítésével Megbízó a 
Goodwill Consulting Kft-t bízza meg. Felek a pályázatírásra vonatkozó jogviszonyukat külön 
megállapodás keretében rögzítik.  
 
A projekt megvalósításához szakértő által elkészített, energetikai tanulmányra és energetikai 
veszteségfeltáró dokumentumra van szükség, mely dokumentumokat Megbízó az alábbi szerződés 
alapján megrendeli Megbízottól. 
 

II. Szerződés tárgya 
 
Jelen szerződés aláírásával a Megbízó megbízza a Goodwill Consulting Kft.-t a KMOP-3.3.3.-13 
kódjelű pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány és veszteségfeltáró dokumentum 
elkészítésével, a pályázatban foglaltak szerint, az alábbi tartalommal: 
 

Energetikai tanulmány: 
 

1. Projekt adatlap 
2. Létesítmény jegyzék 
3. Projekt összesítő 
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4. Technikai audit jelentések összefoglalója 
5. Támogatás meghatározása 
6. Belső Megtérülési Ráta (BMR) számítás 
7. Költségvetési táblázat 
8. Projekt ütemezés 
9. Ellenőrző munkalap 

 

Energetikai veszteségfeltárás: 
 
1. Audit jelentés összefoglalása 
2. A projekt helyszínének ismertetése; 
3. Az érintett épület bemutatása; 
4. A fejlesztéssel érintett gazdasági-termelési folyamat ismertetése 
5. Energiafogyasztások részletezése – Energia megtakarítások kimutatása 
6. Fejlesztési javaslatok ismertetése 

 
A pályázat beadása, illetve a II. pontban részletezett Energetikai tanulmány és az Energetikai 
veszteségfeltárás elkészítése műszaki tervdokumentáció meglétét feltételezi, amennyiben az nem áll 
rendelkezésre úgy a Megbízott azt egyedi díjszabás mellett, külön díjszabás alapján készíti el. 
 
 

III. A tanulmány dokumentálása, határidők 
 

1. Dokumentálás: A Megbízott az elkészült tanulmányt és veszteségfeltárást a Pályázatban 
meghatározott tartalommal adja át a Megbízónak, illetve csatolja be az aktuális pályázatba.  

2. A tanulmányok elkészítésének határideje: Az V. pontban foglalt Megbízói információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítésétől számított 30 nap.  
 

IV. Megbízási díj, fizetési feltételek 
 

1. Megbízási díj: Felek megállapodása alapján a szolgáltatások ellenében Megbízó fix összegű 
megbízási díjat (1. részlet), és amennyiben a benyújtott KMOP-3.3.3.-13 kódjelű pályázat 
(akár ismételt döntési folyamatba helyezést követően is) támogatást nyer el %-ban 
meghatározott megbízási díjat (2. részlet) fizet. 

 
Megvalósíthatósági tanulmány díja  

1. részlet: 
150.000 Ft + ÁFA 

 
 

Megvalósíthatósági tanulmány díja 
2. részlet: 

A projekt összköltségének bruttó 2%-a 

 
2. A tanulmány díjának első részlete szerződéskötéskor esedékes, a Megbízott által kiállított 

számla ellenében, a számla kiállításától számított 8 napon belül. Megbízottat szolgáltatási 
kötelezettség kizárólag az 1. részlet Megbízói kiegyenlítését követően terheli. 

3. A tanulmány díjának 2. részlete kizárólag akkor fizetendő, ha a Megbízott által elkészített és 
benyújtott KMOP-3.3.3.-13 kódjelű pályázat támogatást nyer el. A díj megfizetése a KMOP-
3.3.3.-13 kódjelű pályázat eredményhirdetését követően válik esedékessé, minden esetben 
kizárólag a Megbízott által kiállított számla ellenében, annak kiállításától számított 8 napon 
belül.  

4. Amennyiben Megbízó az energetikai tanulmány és energetikai veszteségfeltárás elkészülését 
követően a KMOP-3.3.3.-13 kódjelű pályázat elkészítésétől vagy benyújtásától (vis maior 
esetét kivéve) eláll, vagy a benyújtást követően az elbíráláshoz szükséges eljárásra 
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(hiánypótlás, tisztázó kérdésre való válaszadás) Megbízó hibájából nem kerül sor, Megbízott 
400.000 Ft összegre jogosult, bánatpénz jogcímen. 

5. A megbízási díj kizárólag az energetikai tanulmány és energetikai veszteségfeltárás 
elkészítésével járó költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza a tanulmányhoz szükséges 
dokumentumok (többek között tervek) elkészítésének vagy hatósági eljárások díját. 

6. Késedelmes fizetés esetén Megbízó a késedelem idején érvényes törvényes kamatnak 
megfelelő időarányos késedelmi kamatot fizet a Megbízottnak. 

 
 

V. Az információáramlással kapcsolatos feltételek 

 
1. Megbízó köteles az V.2 pontban foglalt, a tanulmányok elkészítéséhez szükséges 

információkat, adatokat, dokumentumokat a Megbízott részére – haladéktalanul megküldeni. 
Amennyiben valamely dokumentum, adat vagy információ Megbízónál még nem áll 
rendelkezésre, a rendelkezésre állást követően köteles azt haladéktalanul Megbízott 
rendelkezésére bocsátani. 

2. A tanulmány elkészítéséhez Megbízott részére szükséges adatok, dokumentumok és 
információk: 

 Fűtési fogyasztást igazoló elszámoló számlák (Pl. gázszámla) a következő évekre 
vonatkozóan: 2009/2010, 2010/2011 és 2011/2012 

 Villamos fogyasztást igazoló elszámoló számlák a következő évekre vonatkozóan: 
2009/2010, 2010/2011 és 2011/2012 

 Építészeti felmérési tervrajzok az alábbi tartalmakkal:  
a. jelenlegi állapotot tükröző szintalaprajzok kellő részletességgel kidolgozva, 

méretekkel együtt 
b. Homlokzati rajzok 
c. Minimum 2 db épületre jellemző metszet 
d. Meglévő szerkezetek rétegrendjeinek bemutatása 

 Amennyiben fűtést érintő beruházást is érint a pályázat, akkor: 
a. Központi fűtés szintalaprajzok (hőleadók feltüntetésével, hőleadói adatok 

feltüntetésével, vezeték méretekkel)  
b. központi fűtés függőleges csőterv 
c. Központi fűtés kapcsolási rajz 
d. Hidraulikai beszabályozási terv (szelep előbeállítási értékek megadásával) 
e. Vonatkozó műszaki leírás 
f. Árazatlan, tételes, részletes anyagkigyűjtés 

 Gázkazán csere esetén szükséges gázellátási tervdokumentáció  
a) gázellátási alaprajz,  
b) gázellátási függőleges csőterv,  
c) vonatkozó műszaki leírással  
d) árazatlan, tételes, részletes anyagkigyűjtés 

 
VI. Egyéb feltételek 
 
1. Jogi oltalmat élvező megoldás felhasználásáért Megbízott külön díjat nem számol. 
2. Kapcsolattartók neve: 
 
Megbízó kapcsolattartásra meghatalmazott képviselője: ………………………….. 
Megbízott kapcsolattartásra meghatalmazott képviselője: ………………………… 
 
3. A tanulmányban alkalmazott jogi oltalmat élvező megoldások és szellemi termékek feletti 

teljes és kizárólagos rendelkezési jog a Megbízottat illeti meg. A Megbízott az e megállapodás 
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alapján létrehozott tanulmányokat referencia céllal felhasználhatja, illetve a Megbízó további 
megbízásaiban korlátozás nélkül alkalmazhatja. 

4. A megbízási díj megfizetésével a Megbízó rendelkezési jogot szerez az elkészült tanulmányok 
felhasználásához. 

5. A Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, ami a tanulmány 
felhasználását, kivitelezését korlátozná, vagy akadályozná. 

6. Bárminemű kártérítési, vagy egyéb kötelezettség alól a Megbízott mentesül abban az esetben, 
ha a joggyakorlatban előre nem látható, elháríthatatlan körülményként (vis maior) definiált 
esemény miatt következik be a Megbízotti késedelem, illetve nem teljesítés. 

 
VII. Záró rendelkezések 
 
1. Jelen megbízás tervezési feladatokat nem tartalmaz. Megbízó tervezési igénye esetén Felek a 

tervezési szolgáltatásra - külön díjazás mellett - külön megállapodást kötnek.  
2. Képviselet: Jelen szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződő félként megjelölt 

szervezet képviseletére teljes jogkörrel rendelkeznek. 
3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a PTK 

rendelkezései irányadók. 
4. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése 

érvénytelennek bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
5. Vitás kérdések: Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik 

vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy közvetítő segítségével rendezni. 
6. Amennyiben ezen alternatív módok nem vezetnek eredményre, Szerződő Felek kikötik 

hatáskörnek megfelelően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 
Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként 
írják alá. 
 
Budapest, 2013 év ……….. hó …. napján 
 
 
 
 
 
 …………………………………….. …………………………………….. 
 Megbízó Megbízott 
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