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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Vis major döntések 

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

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Vis major munkacsoport az elmúlt időben két alakalommal ült össze. Az előterjesztéshez csatolt 
jegyzőkönyvek részletesen tartalmazzák a vis major helyzeteket és a döntéseket. 
 
Döntéseink a feladatok előrehaladása érdekében születtek. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. július 28. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis major munkacsoport 
döntéseiről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Vis major munkacsoport döntéseit jóváhagyja az alábbiak szerint: 
 

I.  
 

A Képviselő-testület utólag támogatja, hogy a Balassagyarmati Tankerületi Központ részére 5.136.603 
Ft, mint államháztartáson belüli pénzeszközátadás megtörtént a Rétsági Általános Iskola előtti járda 
felújítására. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.  
 
A 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges. 

 
II. 

 
 
A Képviselő-testület a Nyárfa u. 6. II/6. számú önkormányzati bérlakás felújítására a legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtó S+E Magyarország Kft. módosított 4.242.479 Ft + áfa, bruttó 5.387.948 Ft-os árajánla-
tát elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést utólag jóváhagyja. 
 
A 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges. 
 

Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
III. 

 
A Jphn Deere kommunális gép javtására a KITE Zrt-tőlérkezett érajánlatot a Képviselő-testület elfogad-
ja. A javítás költsége -  melléklet árajánlat szerint - nettó 982.257,64 Ft, bruttó 1.247.467 Ft. 
 
A 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges. 
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IV. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Orgona köz csapadékvízelvezetésre az alábbi vállalkozá-
sok esetében javasolta a Vis major munkacsoport a piackutatás elvégzését a nyílt közbeszerzési eljá-
rást megelőzően: 
 
1.) Dynamo-Road Kft. 
1141 Budapest Szugló utca 82. 
Adószám: 26244011-2-42 
Ügyvezető: Deák Attila 
Ügyintéző: Jóni Iván 06/70 771 1684 
dynamoroad.kft@gmail.com 
 
2.) Green-Goes Kft. 
2030 Érd, Bádogos u. 57., Levelezési cím: Balassagyarmat, Pf.: 125 
Ügyvezető: Szántó Csaba 
szanto.green@gmail.com 
 
3.) BUMA MACHINERY Kft. 
2600 Vác, Gödöllői út 17/a 
Adószám: 23196861-2-13 
info@buma.hu 
 
4.) UNI BAU LOGISTIC Kft. 
8200 Veszprém, Csikász I. u. 4/b. 
Adószám: 24320917-2-19 
ublkft@gmail.com 
 
5.) KELI-BAU Kft. 
3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz. 
Adószám: 14299083-2-12 
Cégjegyzékszám: 12 09 005607 
Képviselő: Mester Henrik Miklós 
kelibaukft@gmail.com 
 
6.) SWITELSKY Építő Kft. 
1016 Budapest, Mészáros u. 13., Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. 
Adószám: 14300327244 
Cégjegyzékszám: 01 09 897738 
Képviseli: Czakó Ferenc 
Czako.Ferenc@swietelsky.hu 
 
 
7.) Kavicsút Építési és Szolgáltató Kft. 
1046 Budapest, Wolfner u. 6. 1/103., Levelezési cím: 2111 Szada, Boncsoki u. 31. 
Cégjegyzékszám: 01-09-203497 
Adószám: 11712286-2-41 
Képviselő: Petrik András 
kavicsut@gmail.com 
 
8.) HE-DO Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76. 
Levelezési cím: 3261 Abasár, Pf.: 16 
Adószám: 10683833244 
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Cégjegyzékszám: 01 09 208325 
Képviselő: Sipos Zsolt 
vallalkozas@he-do.hu 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőfi Zoltán polgármester a neveket tartalmazó listát Már-
kus Pál közbeszerzési szakértő részére megküldte. 
 

V. 
 
A Képviselő‐testület támogatja, hogy az óvodai fakivágásokra, gallyazásra, Sass bolt előtti fenyőfa kivágására 
érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb áron árajánlatot benyújtó 
 
 
Börzsöny  –  Forest  Kft‐vel  kerüljön  a  munka  elvégzésre  A  Képviselő‐testület  óvoda  udvarán  lévő  munkák 
1.049.800 Ft, Sass bolt előtti lucfenyő kivágása 95.000 Ft, Összesen 1.144.800 Ft‐os árajánlatát elfogadja. A vál‐
lalkozás alanyimentes az áfa alól. 
 
A Képviselő‐testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést utólag  jóváhagyja.  
Az előirányzat módosításra a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
 

VI. 
 
A Képviselő-testület támogatja a Quadrát Kft-vel a Zöld város pályázat műszaki ellenőri feladataira kö-
tött szerződés 5.1 pontjának módosítását (kifizetések ütemezése miatti változás) a határozat melléklete 
szerint, mely pótelőirányzat biztosítását nem igényli. 
 
A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a Quadrát Kft-vel megkötött, a határozat mellékletét képező 
szerződést, mely a Pritamin Kft által elvégzett feladatok felmérésre szól. A szerződésben vállalt kötele-
zettség 700.000 Ft + áfa, mely összeget a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosít.  
 
A 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor a 700.000 Ft + áfa pótelőirányzatot biztosíta-
ni szükséges. 
 
"!Quadrát Kft. 700.000 Ft +áfa összegű számlájának ellenértékét, mint a Pritamin Kft. által okozott kárt 
kell kifizetést követően nyilvántartani.!

 
 

V.  Műszaki ellenőri árajánlatok elbírálása (bölcsőde műszaki ellenőr 
 
A Képviselő-testület egyetért Koczka László műszaki ellenőri megbízásával a bölcsőde pályázat meg-
valósítása érdekében. A műszaki ellenőrzés 1.600.000 Ft-os vállalási díja a 2021. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll. A vállalkozótól szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: --- 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

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

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



Jegyzőkönyv

Készült: 2021. július 23-án, a Vis major Munkacsoport ülésén.

Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester

           Varga Dávid Géza PVB elnök

           Fodor Rita Mária 

Tárgy: Vállalkozási szerződések, támogatási szerződés jóváhagyása

I. Általános Iskola előtti járda javítására megállapodás jóváhagyása

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az ügymenet gyorsítása érdekében az Általános Iskola előtti
járda javítását a Balassagyarmati Tankerületi Központon keresztül biztosítja. A Tankerületi Központ
megküldte  a  Megállapodás tervezetet  és a műszaki  tartalmat.  A munkák még a  nyári  szünetben
befejezésre kerülhetnek.

A  Vis  major  munkacsoport  tagjai  egyhangúlag  támogatják,  hogy  a  Balassagyarmati  Tankerületi
Központ részére 5.136.603 Ft, mint államháztartáson belüli  pénzeszközátadás megtörténjen. A Vis
major  munkacsoport  tagjai  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  megállapodást  jóváhagyják,  annak
jóváhagyását  a  Képviselő-testületnek  is  javasolják.  A  2021.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges.

II. Nyárfa u. 6. II/6 „rendőségi kijelölésű” lakás felújítása

A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság élni kíván bérlőkijelölési jogával (utolsó kijelölési jog).  A bérlő
személyére tett javaslatot, de a lakást fel kell újítani. Mind a bérlő, mind a kijelölő szerv sürgeti a
lakás  felújítását.  A  legkedvezőbb ajánlatot  az  S+E  Magyarország  Kft.  adta.  A  munkák  egy  részét
elvégzi a Városüzemeltetési Csoport 2 tagja. A csökkentett árajánlat a rendelkezésre áll. A vállalkozás
megküldte a szerződés-tervezetét
A módosított vállalási ár 4.242.479 Ft + áfa, bruttó 5.387.948 Ft.

A  Vis  major  munkacsoport  tagjai  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  Vállalkozási  szerződést
jóváhagyják, annak jóváhagyását a Képviselő-testületnek is javasolják. A 2021. évi költségvetés soron
következő módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges.

III. KITE ZRT árajánlata

A John Deere kommunális gép meghibásodása már többször  jelzésre került. A magas ár miatt eddig a
javítás  költsége  nem  került  megszavazásra.  A  márkatípus  forgalmazója  a  KITE  ZRT,  a  Vis  major
munkacsoport  nem  tartja  érdemesnek  más  helyekről  is  árajánlatot  kérni.  Továbbá,  a  garancia
megőrzése érdekében is célszerű a márkaszervízt igénybe venni.



A javítás költsége az árajánlat alapján nettó 982.257,64 Ft, bruttó 1.247.467 Ft.

A Vis  major  munkacsoport  tagjai  a  jegyzőkönyv mellékletét  képező árajánlatot elfogadják,  annak
jóváhagyását  a  Képviselő-testületnek  is  javasolják.  A  2021.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításakor a pótelőirányzatot biztosítani szükséges.

IV. Javaslatok megküldése az Orgona köz csapadékvízelvezetéshez

A Képviselő-testület döntött arról, hogy kivitelezésre árajánlatokat kér az Orgona köz 
csapadékvízelvezetésre. Nem ismert a vállalkozások kapacitáslekötése, ezért megoldható nyílt 
közbeszerzési eljárás kiírásával is a több árajánlat beérkezése.  A Vis major munkacsoport az alábbi 
vállalkozások esetében javasolja a piackutatás elvégzését:

1.) Dynamo-Road Kft.
1141 Budapest Szugló utca 82.
Adószám: 26244011-2-42
Ügyvezető: Deák Attila
Ügyintéző: Jóni Iván 06/70 771 1684
dynamoroad.kft@gmail.com

2.) Green-Goes Kft.
2030 Érd, Bádogos u. 57., Levelezési cím: Balassagyarmat, Pf.: 125
Ügyvezető: Szántó Csaba
szanto.green@gmail.com

3.) BUMA MACHINERY Kft.
2600 Vác, Gödöllői út 17/a
Adószám: 23196861-2-13
info@buma.hu

4.) UNI BAU LOGISTIC Kft.
8200 Veszprém, Csikász I. u. 4/b.
Adószám: 24320917-2-19
ublkft@gmail.com

5.) KELI-BAU Kft.
3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz.
Adószám: 14299083-2-12
Cégjegyzékszám: 12 09 005607
Képviselő: Mester Henrik Miklós
kelibaukft@gmail.com

6.) SWITELSKY Építő Kft.
1016 Budapest, Mészáros u. 13., Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.
Adószám: 14300327244
Cégjegyzékszám: 01 09 897738
Képviseli: Czakó Ferenc
Czako.Ferenc@swietelsky.hu

7.) Kavicsút Építési és Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Wolfner u. 6. 1/103., Levelezési cím: 2111 Szada, Boncsoki u. 31.

mailto:Czako.Ferenc@swietelsky.hu
mailto:kelibaukft@gmail.com
mailto:ublkft@gmail.com
mailto:info@buma.hu
mailto:szanto.green@gmail.com
mailto:dynamoroad.kft@gmail.com


Cégjegyzékszám: 01-09-203497
Adószám: 11712286-2-41
Képviselő: Petrik András
kavicsut@gmail.com

8.) HE-DO Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
Levelezési cím: 3261 Abasár, Pf.: 16
Adószám: 10683833244
Cégjegyzékszám: 01 09 208325
Képviselő: Sipos Zsolt
vallalkozas@he-do.hu

A Vis Major munkacsoport a felsorolt vállalkozások megszólításával egyetért és felkéri Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a neveket tartalmazó listát Márkus Pál közbeszerzési szakértő részére küldje 
meg.

K.m.f.

…………………………………………………     ………………………………………………..    …………………………………………………
  Mezőfi Zoltán polgármester          Varga Dávid Géza PVB elnök                         Fodor Rita Mária

mailto:kavicsut@gmail.com


Jegyzőkönyv

Készült: 2021. július 26-án, a Vis major Munkacsoport ülésén.

Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester

           Varga Dávid Géza PVB elnök

           Fodor Rita Mária 

Tárgy: Vállalkozási szerződések, támogatási szerződés jóváhagyása

I. Óvodai fakivágásokra, gallyazásra, Sass bolt előtti fenyőfa kivágására érkezett 
árajánlatok elbírálása

Az  óvodai  szünetben,  a  gyermekek  távolléte  alatt,  augusztus  első  napjaiban  el  kell  végezni  a
fakivágási, gallyazási munkákat. Három árajánlat érkezett:

1.) Kucsera Imre óvoda udvarán lévő fa kivágása, gallyazás árajánlata 820.000 Ft + áfa, bruttó
1.041.400 Ft, a Sass bolt előtti lucfenyő kivágására kapott árajánlat pedig 160.000 Ft+áfa,
bruttó 203.200 Ft, mindösszesen 1.244.600 Ft.

2.) Börzsöny – Forest  Kft óvoda udvarán lévő munkák 1.049.800 Ft,  Sass bolt előtti lucfenyő
kivágása 95.000 Ft, Összesen 1.144.800 Ft. A vállalkozás alanyimentes az áfa alól.

3.) Green Lombtalanító Kft. az alábbi ajánlatot tette:

„Kedves Lajos.

Mai beszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önöknek az árajánlatot, 2db fa 
kivágása. 

Sajnos a metszési munkálatokat nemudjuk megoldani, a teherautóval 
nemtudunk beállni az ovoda udvarába.

Nagyobb autó bérlésével, illetve az áram szakaszos szüneteltetésével 
kivitelezhető, ez esetben jóval megnőlne a munka költsége.

2 db fa kivágására megküldött árajánlata 98.000 Ft.”

A Vis major munkacsoport a Börzsöny – Forest Kft 1.144.800 Ft (áfa mentes) árajánlatát 
fogadja el. A Vis major munkacsoport felkéri Mezőfi Zoltám polgármestert a fenti feltételek 
szerinti vállalkozási szerződés bekérésére és a szerződés aláírására. 
A  fakivágások,  gallyazás  költségére  pótelőirányzat  biztosítása  indokolt.  Az  előirányzat
módosításra a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.



II. Szerződések jóváhagyása Quadrát Kft.
 
A  Zöld  város  pályázat  műszaki  ellenőri  feladatara  a  Quadrát  Kft-vel  kötöttünk  szerződést.  A
kivitelezésre  kötött  szerződés  teljesítésének  eredeti  határideje  2021.  március  11-e,  módosított
határideje 2021. április 30-a volt. A Pritamin Kft. jelentős késedelmes teljesítése miatt a kivitelezői
szerződés felmondásra került. A Qudrát Kft. kéri az alapszerződés módosítását úgy, hogy a részére
esedékes  3-4  részszámla  egyösszegben  kerüljön  kifizetésre.  A  műszaki  ellenőri  feladatokra  az
alapszerződés értelmében 2 részt fizettünk ki eddig, a fennmaradó rész kifizetése indokolt. A műszaki
ellenőrzés díja a 2021. évi költségvetésben biztosított.

A Vis major munkacsoport javasolja a szerződés 5.1 pontjának módosítását a fent leírtak szerint.

A Pritamin Kft-vel kötött szerződés felmondásával egyidejűleg kértük a szakági közreműködőket, hogy
a  munkák  lezárására,  az  új  közbeszerzési  eljárás  kiírására  küldjenek  árajánlatot  és  szerződés-
tervezetet.  A  Quadrát  Kft.  megküldte  szerződés-tervezetét,  mely  700.000  Ft  +áfa  vállalási  árat
tartalmaz.  A  vállalásiár  kiterjed  a  „Zö� ld  Vá
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A Vis  major  munkacsoport  tagjai  a  jegyzőkönyv mellékletét  képező szerződét  jóváhagyják,  annak
jóváhagyását a Képviselő-testületnek is javasolják. 

A  2021.  évi  költségvetés  soron  következő  módosításakor  a  700.000  Ft  +  áfa  pótelőirányzatot
biztosítani szükséges.

A Quadrát Kft. 700.000 Ft +áfa összegű számlájának ellenértékét, mint a Pritamin Kft. által okozott
kárt kell kifizetést követően nyilvántartani.

III. Műszaki ellenőri árajánlatok elbírálása (bölcsőde műszaki ellenőr

A Képviselő-testület árajánlatokat kért a bölcsőde műszaki ellenőri munkáira.

Három árajánlat érkezett:

- Koczka László ajánlata: 1.600.000 Ft, a vállalkozó alanyi mentes az áfa alól
- Timmer Zoltán árajánlata:  2.200.000 Ft, a vállalkozó alanyi mentes az áfa alól
- Qvalitás Kft. árajánlata 2.800.000 Ft + áfa.

A Vis major munkacsoport javasolja, hogy Koczka László árajánlata kerüljön elfogadásra. A 
vállalkozótól szerződés-tervezet kell kérni.

←
K.m.f.

…………………………………………………     ………………………………………………..    …………………………………………………
  Mezőfi Zoltán polgármester          Varga Dávid Géza PVB elnök                         Fodor Rita Mária






















































































































































































