
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  13907/2021. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2021. július 14-én (szerda) 18.15 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a veszélyhelyzetben született polgármesteri határozatok megerősítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Javaslat Gyál, Kálvin térre nagy homokozó építésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál, Kálvin téri homokozó, Árpád téri és Uszoda parki játszótereknél mosdók 
kihelyezésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Gyál, 2021. július 13.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 

 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a veszélyhelyzetben született 
polgármesteri határozatok megerősítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország teljes területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolta.  
 
Ezen döntések meghozatala előtt írásban kiküldtük Önöknek az elkészült előterjesztéseket, a vélemények 
kifejtésére elkészített szavazólapot, majd a visszaérkezett szavazólapok alapján születtek meg a polgármesteri 
határozatok. A határozatokat jelen előterjesztéshez mellékelem. 
 
A Képviselő-testületnek azonban joga van arra, hogy mivel a 307/2021.(VI.5.) Korm. rend. szerint újra 
ülésezhet, állást foglaljon a korábbi időszak alatt hozott határozatok hatályban tartásáról vagy módosításáról. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Képviselő-testület hatáskörében hozott 
107/2020.(XI.26.) – 129/2021.(XI.26.), 1/2021.(I.04.), 2/2021.(I.15.), 10/2021.(I.28.) – 32/2021.(I.28.), 
33/2021.(II.03.), 34/2021.(II.15.), 40/2021.(II.25.) – 60/2021.(II.25.), 69/2021.(III.25.) – 78/2021.(III.25.), 
79/2021.(IV.13.) – 80./2021.(IV.13.), 90/2021.(IV.29.) – 110/2021.(IV.29.), 111/2021.(V.11.) – 
112/2021.(V.11.), 121/2021.(V.27.) – 138/2021.(V.27.) polgármesteri határozatokat 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem véleményezte. 

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2021. július 7. 
 
 
 
 
 
           Pápai Mihály 
                        polgármester 























































































































































































































































 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, Kálvin térre nagy 
homokozó építésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatának tartja a gyáli játszóterek 
fejlesztését, állapotának szinten tartását, megújítását. 

A Kálvin térre egy nagy homokozó építése szükségessé teszi kisebb beruházást igénylő munkálatok elvégzését: 

- bekerített homokozó napvitorlával, 
- ivókút, WC, (a WC beszerzése külön előterjesztés keretében történik) 
- világítás, térfigyelő kamera, 
- játékok, 
- egyéb elvégzendő munkák. 

 
A szükséges munkálatok részeinek elvégzése, anyagok beszerzése a csatolt 1. sz. melléklet táblázatában 
foglaltak szerint vállalkozói szerződések, gyáli érdekeltségű cégektől kapott felajánlások alapján és a Gyál 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kivitelezése útján történhet. 

 
Felajánlásból végzett munkák, beszerzések: homok a homokozóba, kerítés két kapuval, 

homokozójáték 

Városüzemeltetés által végzett munkák, beszerzések: homokozó telepítése, járda javítása, pad, 
hulladékgyűjtő áthelyezése, ivókút telepítése, 
betonozás, infótábla  

Megrendelendő munkák, beszerzések: homokozó, napvitorla, ivókút, világítás, térfigyelő 
kamera 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. elfogadja, Gyál, Kálvin térre homokozó kialakításának szükségességét. 
2. a fentiek fedezetére a 2021. évi rendezvényekre tervezett összegből biztosít 4 286 093,- Ft-ot. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Donhauzer Ádám és Szőgyényi Sándor 
 

Gyál, 2021. 07. 12. 
 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, 
 
 
 
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet:  Összesítő táblázat a szükséges munkálatokról, költségekről 



SORSZÁM FELADAT MEGNEZEZÉSE FELADAT MEGOLDÁSA
MENNYISÉG

(MEGKÖZELÍTŐLEG)
mértékegység

FELADAT VÉGREHAJTÓJA
(ÁRAJÁNLAT BEKÉRŐ)

BECSÜLT KÖLTSÉG 
(NETTÓ)

[Ft]

1.

7,5 x 10 m-es, 30 cm oldalfalmagasságú, különböző 
színű (piros, sárga, zöld kék) műanyag lemezekből, 10 
cm-es átmérőjű körmart rudakra épített homokozó 
(75m2)

1 db
Városüzemeltetési Kft.
bekérte

800 000

2. Igény esetén szállítás 1 db
Városüzemeltetési Kft.
bekérte

25 000

3.
Telepítést követően első használatba vétel előtti 
felülvizsgálat 1 db

Városüzemeltetési Kft.
bekérte

19 500

4.
fólia a homok alá
(geotextília)

80 m2
Városüzemeltetési Kft.
Bekérte
FELAJÁNLÁS, AZAZ 0 Ft

37 417,6

5.
homok a homokozóba
(75,0 m × 0,2 m)

15 m3
Kabinet Ir.
bekérte
FELAJÁNLÁS, AZAZ 0 Ft

0

6. homokozó telepítése 1 db
Városüzemeltetési Kft.
végzi

0

7.
árok feltöltése a homok bejuttatásához a Bajcsy-Zs. 
utca felől

4 fm
Városüzemeltetési Kft.
végzi

0

8. árok kitakarítása 4 fm
Városüzemeltetési Kft.
végzi

0

9. napvitorla telepítése

napvitorla 3 db
krém, grafit, pezsgő és homok színekben érhető el
SZERKEZETI VAS OSZLOP 5 db
komplett kivitelezés
(Napvitorladiszkont)

1 db Városfejlesztési Ir. 583 100

10. SZERKEZETI VAS OSZLOP festése
Pórszórt festés összes vas oszlop esetén választott RAL 
színben 5 db

Városfejlesztési Ir.
∑ 55.000,- Ft, nem kérjük

0

11. kerítés
Anyaga?
Hossza két kapuval együtt: ~35+21

56 m
Kabinet Ir.
megkérte
FELAJÁNLÁS, AZAZ 0 Ft

0

12. Két kapuval. 2×1,1 m 2 db
Kabinet Ir.
megkérte
FELAJÁNLÁS, AZAZ 0 Ft

0

13. járda
fűkaszálás,
rés javítás Városüzemeltetési Kft. 0

14. világítás
Bajcsy-Zsilinszky utcából
beton gyámos fa oszlop 1 db Igazgatási Iroda 600 000

15. térfigyelő kamera a villanyszerelés után 1 db Igazgatási Iroda 300 000
16. hulladékgyűjtő áthelyezéssel 1 db Városüz. Kft. áthelyezi 0

17. ivókút
Csongor
időzített nyomógombos inox vízköpővel, lefolyóval
(Városszépítő KFT - telephelyi ár)

1 db Városfejlesztési Ir. 199 300

18. ivókút - szállítás, telepítés 1 db Városfejlesztési Ir. 50 000
19. ivókút - vízbekötés DPMV Zrt. 1 db Városüzemeltetési Kft. 140 559

20.
WC
víz- és és csatornabekötéssel

Beszerzése külön előterjesztés keretében kerül 
rendezésre

1 db Városfejlesztési Ir. 0

21. padok a Kálvin téren meglévők áthelyezése 5 db Városüzemeltetési Kft. 0
22. betonozás, fogyó anyag db Városüzemeltetési Kft. 100 000
23. beépíthető játék db Kabinet Ir. ajánlatot kér 500 000
24. homokozójáték db felajánlás 0
25. lyuk a kerítésen infotábla 1 db Városüzemeltetési Kft. 20 000

Nettó össz.: 3 374 877
Áfa össz.: 911 217

Bruttó össz.: 4 286 093

homokozó 10×7,5 m-es
telepítése



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, Kálvin téri 
homokozó, Árpád téri és Uszoda parki 
játszótereknél mosdók kihelyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatának tartja a gyáli játszóterek 
modernizációját, komfort érzetének javítását. 
Az Kálvin téren kialakítandó homokozó, Árpád téri és Uszoda parki játszóterek jelenleg nem tartalmaznak 
mosdókat, melyre a lakosság körében igény merült fel. 
 
A szükséges mosdók elkészítésére, illetve kihelyezésére az alábbi cégektől kaptunk árajánlatot; 

 Mono Wc 
Vállalkozók Nettó Ft ÁFA Ft Bruttó Ft 

Konténeres Gyuszi Kft 1 140 000 307 800 1 447 800 
B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 21 223 200 5 730 264 26 953 464 
 
 Duó WC 

Vállalkozók Nettó Ft ÁFA Ft Bruttó Ft 
Konténeres Gyuszi Kft 1 680 000 453 600 2 133 600 
Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft (MW05 típus) 1 780 056 480 615 2 260 671 
 
A WC épületeket a használhatósághoz a víz-, és csatorna hálózatba kell kötni, illetve szükséges a telepítési 
helyük kialakítása, melynek előzetesen becsült költsége közműcsatlakozások kiépítésével együtt darabonként 
előreláthatóan 650 000,- Ft + Áfa. A telepítés és közműhálózatba kötés feladata a pontos elhelyezés ismerete 
után, a meglévő közműhelyzet figyelembevételével határozható meg pontosan, és minden esetben egyedileg, 
azonban a költség egységesen került becslésre. 
 
Az illemhelyek városképünkhöz való jobb illeszkedéséhez a telepítésük után változtatások szükségessége merül 
fel - külső borítás, tető felszerelése - ezen felül pedig energia takarékossági és okos város szempontból is, a WC 
épületek elkészült tetőszerkezetére napelemek felszerelése is indokolt lehet. Ezen kialakítás egy külön 
előterjesztés részeként kerül a későbbiekben eldöntésre. 
 
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 Konténeres Gyuszi Kft ajánlatát, és szerződést kíván kötni velük, az ajánlatukban szereplő 
Mono Wc 3 darabra összesen 3 420 0000,- Ft + Áfa, valamint a telepítéshez ténylegesen szükséges, de 
legfeljebb 1 950 000,- Ft + Áfa, azaz 5 370 000,- Ft + Áfa összegért a Gyál Uszoda parki, Árpád téri 
és Kálvin téri mosdók beszerzésére. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet legfeljebb bruttó 5 370 000,- Ft összegben a 2021. évi 
költségvetésben szereplő 2020. évi szabad maradvány terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Czirják Noémi 
 

Gyál, 2021. 07. 12. 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 



Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, 
 
 
 
 
            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet:  Ajánlatok 



Árajánlat

Árajánlat azonosító:2021/005101 Kelte 2021/06/28 Érvényesség dátuma 2021/07/28 Lap:  1

Címzett Ajánlat adó

Gyál Város Önkormányzata B&K Szolgáltató  és Kereskedelmi Kft.

HUN-2360 Gyál, Kőrösi u 112. HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11.

Ügyintéző Czirják Noémi Készítő Bognár Balázs

Email czirjak.noemi@gyal.hu Email bognar_balazs@bandk.hu

Tel (29)540930 Tel 29-413-553

Adószám 15730370-2-13 Adószám 10484500-2-13 Mobil +36 30 350-4195

Paritás EXW Költség és kockázat gyártól, üzemtől a vevőt terheli. Fizetés módja Rendelésnél tisztázandó

Fizetés napok száma 0 Elszámolás devizanemeHUF

Szállítás módja Megrendelő szállítóeszköze Késedelmi kamat Évi 15.00%

Szállítási cím B&K Szolgáltató  és Kereskedelmi Kft. Előleg 50.00% 0.00

(Átadás helye) HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11. Számlázási cím

Szállítmányozó Gyál Város Önkormányzata

- , HUN-2360 Gyál, Kőrösi u 112.

Kérem, hogy megrendelés esetén az alábbi kódra hivatkozni szíveskedjék: 
KOZTWCERT - Köztéri (Nyilvános) WC-k értékesítése

Tisztelt Ügyfelünk !

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet ezúton teljesítünk.

Köztéri illemhely - Gyál

Tekintse meg köztéri illemhely bemutató filmünket a nyilvanoswc.eu oldalon!

Az ár további egyszeri alkalommal, a telepítés és közműrákötések elkészítése utáni helyszíni beüzemelést, 
betanítást tartalmazza.
Külön egyezség szerint a helyszínre történő szállítást, teherautóról történő ledaruzást is tudjuk vállalni.
A közölt szállítási határidők a jelen raktárkészlet és gyártókapacitás figyelembevételével lettek meghatározva, melyek
a megrendelés időpontjának függvényében változhatnak.

Az egyes sorokban található internetes hivatkozásra kattintva pontos termékinformációkhoz juthat.

# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár Kedv. Kedvezm. egys.ár Nettó érték Dev.

Art Relic típusú illemhelyek

1 1.0000 db. 22 998 000.00 10.0% 20 698 200.00 20 698 200.00 HUF

Art Relic Automatic, Téglalap alapú, automatikus működtetésű 
köztéri illemhely

Száll.határidő: 12-14 hét

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31001000000001&description=0\

BK31001000000001

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek !

http://www.bandk.hu



Árajánlat

Árajánlat azonosító:2021/005101 Kelte 2021/06/28 Érvényesség dátuma 2021/07/28 Lap:  1

# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár Kedv. Kedvezm. egys.ár Nettó érték Dev.

1 / 1 BK31021000000001 1.0000 db. 27 800 000.00 10.0% 0.0% 25 020 000.00 25 020 000.00 HUF

A
lte

rn
at

ív
a Art Relic Professional, Téglalap alapú, 

automatikus működtetésű köztéri illemhely, 
padló-, és wc mosással

Száll.határidő: 14-16 hét

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31021000000001&description=0\

Köztéri illemhely szállítása és helyszíni daruzása - A pontos helyszín ismeretében módosulhat!

2 1.0000 db. 525 000.00 0.0% 525 000.00 525 000.00 HUF

Köztéri illemhely szállítása és helyszíni daruzása

KOZTWCSZALL

Kiegészítők 1 fülkéhez (az árak a komplett fülkével együtt történő rendelés esetén érvényesek) :

3 1.0000 db. 489 900.00 0.0% 489 900.00 489 900.00 HUF

Bankkártyás fizetési lehetőség, chip-kártya olvasóval, 
érintésmentes fizetési lehetőséggel, PIN billentyűzettel

BK31809000100001

4 1.0000 db. 444 600.00 0.0% 444 600.00 444 600.00 HUF

WC fülkéhez kamerarendszer, kültéri kamerák, monitorral, 
felvevő egységgel

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK30031000300001&description=0\

BK30031000300001

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek !

http://www.bandk.hu
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# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár Kedv. Kedvezm. egys.ár Nettó érték Dev.

5 1.0000 db. 290 000.00 0.0% 290 000.00 290 000.00 HUF

Fénykép (négyszögletű wc fülke) Nyomtatás, ragasztás 
telephelyen

BER0891400002

6 1.0000 db. 210 000.00 0.0% 210 000.00 210 000.00 HUF

Pelenkázó és felszerelése wc.-fülkébe

BER0206040002

7 1.0000 db. 49 150.00 0.0% 49 150.00 49 150.00 HUF

Villámhárító kialakítás

BK31809000800001

8 1.0000 db. 21 400.00 0.0% 21 400.00 21 400.00 HUF

Füstérzékelő a szervíztérben

BK31809000900001

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek !

http://www.bandk.hu
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# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár Kedv. Kedvezm. egys.ár Nettó érték Dev.

9 1.0000 db. 224 400.00 0.0% 224 400.00 224 400.00 HUF

Felhasznált villamos energia mérése kWh-ban

BK31809000300001

10 1.0000 db. 81 350.00 0.0% 81 350.00 81 350.00 HUF

Használati idő jelzése a vendégtérben

BK31809000700001

Az alábbi opcionális kiegészítők adatainak továbbításához havidíjas WC-Guide előfizetés 
szükséges:

11 1.0000 db. 153 400.00 0.0% 153 400.00 153 400.00 HUF

Külső hőmérséklet érzékelő egység

BK31809000200001

12 1.0000 db. 45 050.00 0.0% 45 050.00 45 050.00 HUF

Minimum folyékonyszappan szint jelzése

BK31809000400001

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek !

http://www.bandk.hu
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# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár Kedv. Kedvezm. egys.ár Nettó érték Dev.

13 1.0000 db. 57 350.00 0.0% 57 350.00 57 350.00 HUF

Minimum Wc-papír mennyiség jelzés

BK31809000500001

Az ajánlatban szereplő ár az engedélyeztetési és telepítési költségeket, így pl. az alapkeret betonozás, alapozás, 
közmű kiépítés és a megközelítésre szolgáló (mozgáskorlátozottak által is használható) járdaszakasz költségét, 
illetve a  telepítéshez szükséges közműcsatlakozások kialakítását nem tartalmazza.
A telepítéshez szerelési alapkeretet biztosítunk.
A szállítás (ledaruzás) időpontjában a forgalomtechnikai biztosítás, behajtási engedélyek beszerzése valamint a 
közműcsatlakozások rákötése a megrendelő feladata.
Jelen ajánlat egyéb szakipari munkák költségét nem tartalmazza.
Árajánlatunk kizárólag az árajánlat címzettje részére készült, harmadik félnek történő továbbadása üzleti TITOK 
megsértésének minősül. 
Érvényességi idején túl, jelen áraink csupán tájékoztató jellegűek.
Megrendeléskor kérjük ajánlatunk azonosítójára hivatkozni.
Gyártást az előleg beérkezését követően kezdünk.

További információval állunk szíves rendelkezésére. 
Tisztelettel:

Bognár Balázs

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek !

http://www.bandk.hu



 
Konténeres Gyuszi Kft. 
2049 Diósd, Árpád fejedelem u. 10. 

Telephely: 1222 Budapest, Háros u. 7. (Fonó u. felől) 
Mobil: 06 70 277 1070 

www.konteneresgyuszi.hu 
 

Címzett: Gyál Önkormányzat Feladó: Varga Mariann  06-70/277-1070 
info@rentacontainercity.com 

Cím:  Dátum: 2021-07-07 

Név: Czirják Noémi Lapok: 2 

Tel: 29 544 143 e-mail: czirjak.noemi@gyal.hu 

Tárgy: Ajánlat   
Tisztelt Czirják Noémi! 

 
Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megkeresték cégünket, ezúton küldjük a kért konténer 
árajánlatát szíves felhasználásra. Az ár budapesti telephelyi átvétellel értendő. 
 
Ajánlat érvényessége: Alapanyagok árváltozásáig 
(A konténer alapanyag árak jelenleg szinte napi szinten változnak, áraink ezért tájékoztató 
jellegűek, megrendeléskor változhatnak.) 
 
 
MONO WC könnyűszerkezetes    1 075 000,-Ft + áfa 
1200x1450 mm, magasság: 2430 
wc + hideg vizes kézmosó 
Műszaki leírás könnyűszerkezetes: 
- vázszerkezet 3 mm hidegen hajlított acél (L 100x50x3) 
- talp: 2 db 80x40 mm zártszelvény 
- oldalfal 40 mm szendvicspanel 
- padozat 22 mm OSB + PVC, 40 mm nikecell szigetelés + horganyzott fém lap 
- tető 30 mm szendvicspanel + 40 mm ásványgyapot szigetelés + 1,5 mm acéllemez borítás 
- 1 db ablak 600*600 mm bukó-nyíló hőszigetelt 
- 1 db teli bejárati ajtó 750*2000 mm 
- elektromos felszereltség: 1 kapcsoló, 1 dugalj, 1 lámpatest, FI-relé kismegszakítókkal, 220 V külső bekötő doboz 
-- víz ½ col és csatorna kiállás 110 mm, oldalfalon 
- szín: RAL 9002 
 
DUO WC könnyűszerkezetes    1 615 000,-Ft + áfa 
2435x1450 mm, magasság: 2430 (belső 2200) 
2 wc + 2 hideg vizes kézmosó 
Műszaki leírás könnyűszerkezetes: 
- vázszerkezet 3 mm hidegen hajlított acél (L 100x50x3) 
- talp: 2 db 80x40 mm zártszelvény 
- oldalfal 40 mm szendvicspanel 
- padozat 22 mm OSB + PVC, 40 mm nikecell szigetelés + horganyzott fém lap 
- tető 30 mm szendvicspanel + 40 mm ásványgyapot szigetelés + 1,5 mm acéllemez borítás 
- 2 db ablak 600*600 mm bukó-nyíló hőszigetelt 
- 2 db teli bejárati ajtó 750*2000 mm 
- elektromos felsz.: 1-1 kapcsoló, 1-1 dugalj, 1-1 lámpatest, FI-relé kismegszakítókkal, 220 V külső bekötő doboz 
-  víz ½ col és csatorna kiállás 110 mm, oldalfalon 
- szín: RAL 9002 

http://www.konteneresgyuszi.hu/


 
 
Meleg vízzel mono WC    +90 000,-Ft + áfa 
Meleg vízzel duo WC    +120 000,-Ft + áfa 
 
Piszoár beépítés    +150 000,-Ft + áfa 
 
 
Szállítási határidő: 
A megrendelés és első részlet fizetésétől számított kb. 4-8 hét, aktuális munkáktól függően 
változhat. Ha menet közben kapunk új megrendelést, tolódhat a határidő. 
 
Szállítási díj: 
Gyál 
18 t darus tgk-val 65 000,-Ft + áfa 
3,5 t daru nélküli tgk-val 40 000,-Ft + áfa   Megrendelőnek kell levenni 
Az ár tartalmazza a daruzás költségét. Az ár nem tartalmazza az esetleges szállítási címen szükséges behajtási 
engedélyek költségét. A tehergépjármű súlya 18 tonna. A konténerek ki- és beszállítását csak jól megközelíthető, 
szilárd útburkolaton tudjuk elvégezni. Sikertelen szállítás esetén a szállítási díj 100%-át számoljuk fel. Várakozási díj: 
30.000,-Ft + áfa/óra. Szállítási díjaink 400,-Ft/l gázolaj árig és útdíj emelésig érvényesek. 
 
Deponálási költség: (csak akkor számoljuk fel, ha nem cégünk végzi a szállítást) 
Telephelyi fel-és lerakás:   10 000,-Ft + áfa/konténer/alkalom 
 
 
Általános feltételek: 
A konténer(ek) telepítéséhez, ha szükséges, az engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata. 
A konténer(ek) telepítéséhez szükséges talapzat kialakítása a Megrendelő feladata. 
A konténer(ek) elektromos és egyéb közművekre csatlakoztatása a Megrendelő feladata. 
 
 
Fizetési feltételek: 
- Raktárkészleten lévő konténerek esetében a teljes vételárat kérjük kifizetni kiszállítás előtt. 
- Legyártásra megrendelt konténerek esetében megrendeléskor a teljes vételár 60 %-át előre 
kérjük kifizetni és kiszállítás előtt a fennmaradó 40 %-ot, átutalással vagy készpénzben. 
 
 
 
 
 
 
További információért szívesen állunk rendelkezésükre.                       
 
Üdvözlettel: Varga Mariann 
 
 





 
KONTÉNER KERESKEDELMI KFT 
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Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2360 Gyál 

Dátum: Budapest, 2021. július 5. 

 Ikt. sz.: 2021/06/654 
Czirják Noémi részére Üi.: Mikula Richárd 
Tel. / Mobil:+36 29 544 143 Tárgy: 

 
Árajánlat szaniterkonténerek eladására  

E-mail: czirjak.noemi@gyal.hu Oldal: 2 
 
 
Tisztelt Hölgyem ! 
 
Hivatkozva ajánlatkérésére az alábbi konténerek eladására az következő árajánlatot adjuk: 
1 db 1.400 x 2.438 x 2.591 mm méretű duó-WC (MW05), 
1 db 2.991 x 2.438 x 2.591 mm méretű duó-WC (MW10), 
1 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű osztott WC- konténer (MW23)   
 
1.A konténerek felépítése: 
A WC konténer (MW05, MW10, MW23) hőszigetelt; csere paneles rendszerű; külső burkolata RAL 
7035 színű, festett horganyzott lemez; kerete RAL 3000 színű acél váz; belső burkolata világos fa 
színű laminált forgácslap; mosdók hideg vizes csappal 

Szigetelés:      falak:   60 mm-es ásványgyapot szigetelés 
                          padló:   60 mm-es ásványgyapot szigetelés 

                       tető:  100 mm-es ásványgyapot szigetelés 
- elektromos hálózat (neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók); 
- szaniter felszerelések rajz szerint 
 

2.A konténerek eladási ára Mobilbox telephelyi átadással: 
Duó- WC konténer, új (MW05)                            4.900,- EUR + ÁFA / 1 db  konténer 
Duó- WC konténer, új (MW10)                            7.200,- EUR + ÁFA / 1 db  konténer 
Osztott WC konténer, új (MW23)                       11.770,- EUR + ÁFA / 1 db  konténer 
Az Euróban megadott ár forintban fizetendő a számla kelte napján érvényes MKB EUR/HUF deviza 
eladási árfolyama alapján. 
A megadott eladási árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák. 
 
3. Járulékos költségek: 
Depóköltség (kitárolás)                                        8.500,- Ft + ÁFA / 1 db  konténer  
Kiszállítás Gyálra, lerakással  (szóló tgk.)         46.000,- Ft + ÁFA / 1 db konténer  
Kiszállítás Gyálra, lerakással (pótkocsis tgk.)   58.000,- Ft + ÁFA / 2 db konténer  
 
A megadott szállítási díjak nem tartalmazzák az E-útdíj összegét. 
Budapest kivételével a behajtási övezeti engedély intézése a Vevő / Bérbevevő költsége és 
kötelezettsége. Ennek elmulasztásából adódó valamennyi költség és kockázat a Vevőt / Bérbevevőt 

http://www.mobilbox.hu/
mailto:info@mobilbox.hu
mailto:czirjak.noemi@gyal.hu


  
 

 
      

H-1037 Budapest Montevideo u. 4.  
Tel: 36 1/887-1080   Fax: 36 1/887-1099 

www.mobilbox.hu, E-mail: info@mobilbox.hu 
  

 

 

terheli. 
A fenti díjak jól megközelíthető, pótkocsis teherautóval körbejárható telepítési helyszín esetén 
érvényesek. Ebben az esetben a konténereket a szállító jármű daruja emeli a helyére. Áraink nem 
tartalmaznak külön helyszíni daruzási költséget, szükség esetén erre külön árajánlatot tudunk adni. 
Amennyiben a lerakási helyszín csak szóló teherautóval közelíthető meg, a szállítási díj változik. 
A megadott díjak az alapozás és a közműcsatlakozások, valamint a földelés díját nem tartalmazzák. A 
telepítési hely megközelíthetőségének biztosítása, a telepítéshez szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése, a közműcsatlakozások (víz, szennyvíz, elektromosság) kialakítása és a hálózathoz történő 
csatlakoztatás, valamint a fogadószint* kialakítása a Megrendelő feladatait képezik. Az esetleges 
helyszíni szereléshez szükséges elektromos áramot a Megrendelő biztosítja.  
*Fogadószint: szilárd, megfelelő tömörségű és teherbírású, vízszintes felület, melyen a telepítendő 
konténeregység viszonylatában két tetszőleges pontból legfeljebb 5 cm-es szinteltérés mérhető. 
A villámvédelmi-, és érintésvédelmi jegyzőkönyv, valamint a tűzvédelmi minősítő irat elkészíttetése a 
Bérbevevő / Vevő feladata és felelőssége, melyre a Mobilbox Kft. külön megállapodás keretében tud 
csak vállalkozni.  
A konténerek használatát kizárólag a konténerek használati útmutatójának részletes megismerése és 
betartása után szabad megkezdeni, mely dokumentum a Mobilbox Kft. honlapján érhető el. 
 
4. Szállítási határidő:    
Szerződéskötéstől számított kb. 10-14 hét, illetve az aktuális készlet és kapacitás függvényében. 
A Mobilbox Kft. nem felel az olyan esetleges késedelemért vagy a teljesítés meghiúsulásáért, illetve az 
ebből eredő következményekért, ha a késedelem vagy meghiúsulás oka a koronavírus által okozott 
gazdasági, üzleti, pénzügyi illetve egészségügyi körülményekből ered vagy azokkal összefüggésben 
következett be. 
 
5. Fizetési feltételek:   
Az eladási ár  és a járulékos költségek a szerződéskötéskor esedékesek, banki átutalással.  
 
6. Ajánlat érvényessége:  
Az árajánlat dátumától számított 8 naptári nap. 
 
Az ajánlatban nem szereplő kérdésekben a Mobilbox Kft. Általános bérleti és adásvételi feltételei 
az irányadóak, mely a www.mobilbox.hu WEB oldalon letölthető.  
 
Reméljük, ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek! Várjuk szíves megrendelését! 
 
 
Tisztelettel: 
 
Petrik Attila  
Tel.: + 36 1 887 1093 
Fax: + 36 1 887 1099 
Mobil: + 36 30 627 5725 
E-mail: petrik@mobilbox.hu 
www.mobilbox.hu 
 

http://www.mobilbox.hu/
mailto:info@mobilbox.hu
http://www.mobilbox.hu/
mailto:petrik@mobilbox.hu
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