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_________________ELŐLAP________________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban

Az előterjesztés tartalma:

Döntési javaslatok, egyedi támogatási kérelmek: Gödi zöld-fenntarthatósági alap utófinanszírozás, Sződi 
és Áldás utca fásítás, Kiserdő fejlesztés, járda felújítások, Bozóky tér ÉNY-i témegyed. Sziréna beszerzés 

támogatás visszautalás (fedezethiány).

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Újlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Újlaki Anikó beruházási és »
városüzemeltetési osztályvezető

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó < . 
nyilatkozatra utalás: ’ ’
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.06.23.

Sürgősség indoka: -

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ®
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden:
NEM: x IGEN:

Előzmények mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: ; NEM: x
IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz:
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: x
IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

ÉGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: ' VAN: 0 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont):

azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: ..........................................................................................................................................................

jegyző

Cépviselő-tcstületi tárgyalásra alkalmas:

jegyző



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete 

2022. júniusi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásról szóló 
14/2020.(X.5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) Egyedi támogatási kérelem 
útján nyújtott támogatás című III. Fejezetére, Pest Megye Önkormányzatához történő egyedi támogatási 
kérelmek benyújtására teszünk javaslatot.

Tekintettel arra, hogy az árak folyamatosan változnak javasoljuk, hogy a döntéseknél az egyedi 
támogatási kérelem tárgya kerüljön csak meghatározásra, a várható kivitelezési költség ne szerepeljen a 
határozatban, azt a Hivatal Beruházási Osztálya fogja meghatározni és a kérelmet kiegészíteni, minden 
esetben a kérelem beadása előtt bekért indikatív árajánlattal vagy tervezői költségbecsléssel 
alátámasztva.

Pest Megye Önkormányzatához javasoljuk az alábbi tárgykörökben egyedi támogatási kérelmek 
benyújtását:

a) Göd, Sződi és Áldás utca fásítása/zöldítése, indikatív árajánlat alapján bruttó 13.044.145,- Ft, a 
Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

b) Gödi kiserdő fejlesztésére, indikatív ajánlatok alapján összesen bruttó 73.825.768,- Ft, a Gödi 
zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére. Lehetséges részekre bontani/ütemezni is a 
beruházást.

c) Megvalósult 2021. évi zöld beruházások (kifizetések) utófinanszírozása, bruttó 30.012.278,- Ft, 
a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

d) Göd, Bozóky Gyula tér ENY-i térnegyed környezet- és térrendezése, tervezői költségbecslés 
alapján bruttó 47.140.366,- Ft (indikatív árajánlatot bekértük, de még nem érkezett meg, 
indexálni szükséges az árat), a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

e) Göd, Duna út járda felújítása (Pesti út -Jósika u. közötti szakaszon), indikatív árajánlat alapján, 
bruttó 27.046.047,- Ft, a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.

f) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járda építése (az autómosó és a Rómaiak útja közötti 
szakaszon), tervezői költségbecslés alapján bruttó 49.849.158,- Ft, (indikatív árajánlatot 
bekértük, de még nem érkezett meg, indexáltuk az árat), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap 
forráskeretének terhére.

g) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (2. ütem) csapadékvíz-elvezetés építése (az autómosó és a 
Rómaiak útja közötti szakaszon), tervezői költségbecslés alapján bruttó 23.900.278,- Ft 
(indikatív árajánlatot bekértük, de még nem érkezett meg, indexáltuk az árat), a Gödi 
útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.



h) Göd, Pesti út járda felújítása (Szent István u. és a Táncsics Mihály u. közötti szakaszon), 
indikatív árajánlatot szükséges bekérni, a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének 
terhére.

i) Göd, Alagút utca járda felújítása (az alagút és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszon), bruttó 
10.875.952,- Ft az indikatív árajánlat alapján (frissíteni szükséges), a Gödi útfenntartási és - 
fejlesztési alap forráskeretének terhére.

Tájékoztatásként, mellékelten csatoljuk a lehetséges (pl. további egyedi támogatási kérelmek alapján 
megvalósítandó) beruházásokra vonatkozó összesítő táblázatot. Sárgával jelöltük azokat a tételeket, 
amelyeket az idei évi önkormányzati költségvetés tervezésekor is leadtunk.

Továbbá, egyeztetve Pest Megye Önkormányzatával a Képviselő-testület jóváhagyását szeretnénk kérni 
arra vonatkozóan, hogy Pest Megye Önkormányzata által a 2 db régi motorsziréna átépítésére (modem, 
hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos rendszerbe is integrálható sziréna állomás) és a 
legvalószínűbb szállítási útvonalak mentén még 2 db új szirénaállomás telepítésére nyújtott 8 M Ft 
összegű támogatási összeget visszautalhassuk, a támogatási szerződés felbontásával. Tekintettel arra, 
hogy a kérelem benyújtásakor, a Hivatal korábbi közbiztonsági referense által összeállított pályázatban 
a kivitelezés becsült költsége bruttó 8 M Ft összeggel szerepelt, de a tényleges árajánlat alapján a 
kivitelezés bruttó 48.552.100,- Ft-ba kerülne.
A későbbiekben lehetséges a realizált árakkal újra benyújtani a kérelmet.

A fentiek alapján, kérjük az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási kérelmet 
nyújtson be az alábbi célokra:

a) Göd, Sződi és Áldás utca fásítása/zöldítése, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének 
terhére.

b) Gödi kiserdő fejlesztésére, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

c) A megvalósult 2021. évi zöld beruházások (kifizetések) utófinanszírozása, bruttó 30.012.278,- Ft 
összegben, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

d) Göd, Bozóky Gyula tér ÉNY-i térnegyed környezet- és térrendezése, a Gödi zöld- 
fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.

e) Göd, Duna út járda felújítása (Pesti út - Jósika u. közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és - 
fejlesztési alap forráskeretének terhére.

f) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járda építése (az autómosó és a Rómaiak útja közötti 
szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.

g) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (2. ütem) csapadékvíz-elvezetés építése (az autómosó és a 
Rómaiak útja közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.

h) Göd, Pesti út járda felújítása (Szent István u. és a Táncsics Mihály u. közötti szakaszon), a Gödi 
útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.

i) Göd, Alagút utca járda felújítása (az alagút és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszon), a 
Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.



Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatával kötött, 2 db régi 
motorsziréna átépítésére (modern, hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos 
rendszerbe is integrálható sziréna állomás) és a legvalószínűbb szállítási útvonalak mentén még 2 
db új szirénaállomás telepítésére nyújtott támogatásra vonatkozó 2022.02.08-án kelt 01/74-2/2022. 
számú Támogatási szerződés felbontását aláírja és a 8 M Ft összegű támogatási összeget (a 
kivitelezés kiegészítő fedezethiánya miatt) visszautalja Pest Megye Önkormányzata részére.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. június 23.

osztályvezető



Alapítva: 1990

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81.

Tárgy: Göd, Sződi utca és Áldás utca fásítás- Indikatív árajánlat

Tisztelt Márk Eszter!

Tárgyi projektre vonatkozó indikatív ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk, melyre az alábbi indikatív 
ajánlatot adjuk:

nettó: 10 270 980,-Ft.

Ajánlati árunk kibontása a mellékelt indikatív költségvetésben található.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy indikatív ajánlatunk 16/18 törzskörméretű 2x iskolázott fára 
vonatkozik, 2022. évi vegetációs időszakon kívüli ültetési időszakban történő kivitelezéssel, a növények 
utógondozási munkái nélkül.

Tájékoztatás
Indikatív ajánlataink további felhasználása során kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

- az időközben bekövetkezett ukrajnai események miatt olyan előre nem látható, a mai napig nem kalkulálható árváltozások következtek 
be, amelyek érdemi prognosztizálása nem volt - és még jelenleg sem - lehetséges.
ennek következtében - az indikatív jellegből adódóan továbbra is kötelezettségvállalás nélkül - javasoljuk a becsült értéket az ajánlati 
árhoz képest magasabb összegben meghatározni.

Jelen ajánlatunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerint olyan 
indikatív ajánlatnak minősül, amely tárgyi közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítése kapcsán az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott 
adatok és dokumentumok alapján a becsült érték Ajánlatkérői felmérése érdekében került kalkulálásra.

Figyelemfelhívás:
A tisztelt Ajánlatkérő az indikatív ajánlatkéréshez szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, így az nem minősül olyan teljeskörű adatközlésnek, 
amely alapján a mii tényleges megvalósítására vonatkozóan az ajánlatadók ajánlatukat kidolgozzák.
Erre figyelemmel a Penta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül - a mű tényleges kivitelezésére 
vonatkozó beszerzési eljárás során - a jelen indikatív ajánlatát - az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi adat ismeretében módosítsa.

Bízva abban, hogy jelen indikatív ajánlatunkkal segíthettük az Önök munkáját, tisztelettel:

Gödöllő, 2022.06.09.

Cg.l
'<ri>u',ki Jön tnj» ck ( égbírótéjpi

a Gyula 
ási igazgató 

Penta kft.
melléklet:

indikatív költségvetés

Penta Általános Építőipari Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Bankszámlaszám- 11710002-20128249-00000000 Adószám: 10452556-2-44 Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Telefon: +3628529050
Telefax: +3628529070

E-mail: vallalkozas@pentakft.hu Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága

i %©1
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Tervezői költségbecslés
Göd, Sződi utca (Vasút u. - Kálmán u. között) és Áldás utca 

(Kálmán u. - Révay u.) zöldfelület rendezése

Készült: 2022. május hó

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Építmény közvetlen költségei 6 716 270 Ft 3 554 710 Ft
ÁFA vetítési alap 10 270 980 Ft
Áfa 27,00% 2 773 165 Ft
A munka bruttó ára 13 044 145 Ft



Tervezői költségbecslés
Göd, Sződi utca (Vasút u. - Kálmán u. között) és Áldás utca

(Kálmán u. - Révay u.) zöldfelület rendezése

Készült: 2022. május hó

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Építmény közvetlen költségei 6 716 270 Ft 3 554 710 Ft
ÁFA vetítési alap 10 270 980 Ft
Áfa 27,00% 2 773 165 Ft
A munka bruttó ára 13 044 145 Ft



Munkanem összesítő

Tervezői költség becslés
Göd, Sződi utca (Vasút u. - Kálmán u. között) és Áldás utca (Kálmán u. - Révay

u.) zöldfelület rendezése

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
I. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem
11. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés 62 400 Ft 1 135 240 Ft
III. Földmunkák alaprétegek 154 800 Ft 197 550 Ft
VIII. Befejező, kertészeti munkák 6 499 070 Ft 2 221 920 Ft

Összesen: 6 716 270 Ft 3 554 710 Ft



Tervezői költség becs lés
Göd, Sződi utca (Vasút u. - Kálmán u. között) és Áldás utca (Kálmán u. - Révay u.) 

zöldfelület rendezése

II. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés
Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

11.14
Alkalmatlan fedőréteg leszedése, 
szállítása

15 m3 - Ft 11 960 Ft - Ft 179 400 Ft

II.5
Egyes fák kiszedése 21-40 cm 
átmérő között,

12 db - Ft 56 120 Ft - Ft 673 440 Ft

11.10
Korábban kivágott fák tuskóinak 
kiszedése <40 cm törzsátmérővel.

12 db - Ft 16 880 Ft - Ft 202 560 Ft

11.106 Beton járdaburkolatok bontása 2 m3 - Ft 23 900 Ft - Ft 47 800 Ft

11.150
Építési-bontási hulladék konténeres 
elszállítása (5 m3)

2 db 31 200 Ft 16 020 Ft 62 400 Ft 32 040 Ft

Munkanem összesen:62 400 Ft 1 135 240 Ft

III. Földmunkák alaprétegek
Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

111.29 Humuszterítés sík felületen 15 m3 10 320 Ft 5 470 Ft 154 800 Ft 82 050 Ft
in.9 Altalaj tömörítése 75 m2 - Ft 920 Ft - Ft 69 000 Ft
m.io Simító hengerlés 75 m2 - Ft 620 Ft - Ft 46 500 Ft

Munkanem összesen:154 800 Ft 197 550 Ft

Vili. Befejező, kertészeti munkák
Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

VIII.5

Fa ültetés 20/25 törzsátmérő és 
alatta - ásás és feltöltés érett 
marhatrágyával (svéd berkenye 2xi, 
vagv konténerben nevelt)

47 db 136 550 Ft 44 320 Ft 6 417 850 Ft 2 083 040 Ft

V1II.7
Füvesítés sík felületen talaj
előkészítéssel, 40-50 dkg/10 m2

62 m2 1 310 Ft 2 240 Ft 81 220 Ft 138 880 Ft

Munkanem összesen:6 499 070 Ft 2 221 920 FtMunkanem összesen:______ __________________________________________________________ 6 499 070 Ft________2 221 920 Ft
6 716 270 Ft 3 554 710 Ft

Mindösszesen (nettó): 10 270 980 Ft
áfa 2 773 165 Ft

Mindösszesen (bruttó): 13 044 145 Ft



Megnevezés nettó ár Ft
Földmunkák (indikatív árajánlat XV Camton. Kft)
A kfc színpad SO X-al történő megnagyobbltásához 
szükséges föld odaszáHítására, bedolgozására, 
tömörítésére
Az ösvény kiszélesítésére, kiszedésére, efszáliítására, a 
terület ele gyenge lésére 140000
A nézőtér dőlésszögének emelésére tömörített 260000
kőszórásos útstabHizálá* átlag 3m szélességben 160m

1232 000
összesen 1877 000

K (színpad járdalap csere (Perico kft árlista)
natúr 40x40 Járdilap * 10 raklap 301920
kerti szegélykő 1 raklap 480000
szegélykő alaphoz beton 80 000
rostált homok 55 400
munkadíj 160000
összesen 1077320

Elektromos fogyasztási hely kiépítése a kfsszfnpad 
mellett {indikatív ajánl* t Két Mentor kft]
1 db földön áltó csatlakozó szekrény: megszerelve 
csatlakozókkal, áramvédőkapcsolóval, tűzeseti 
főkapcsolóval, túlfeszűlttégvédelemmel, 
kismegszakítókkal 587460
tartozékai

32110
~ 90m 4xS0mm2 földkábel 236 483
1 kg kábelt jelző szalag 3 568
1 db kábel bevezető adapter 2670
2 db zsugorvégelzáró 6480
Múl. védőcső 1350
5 db fővezeték! sorkapocs biok 44 860
Első üzembevétel! mérés és jegyzőkönyv 150000
munkadíj 876800
összesen 1941781

iNspvttnria (Euroland) 7mx5m I " 1
| összesen | 1188 040

Kfsszfnpad fa pad ok cseréje 40 db (számított költség)
Fa anyag gyalult (5x20 palló) 608 000
kötőelemek 112000
rögzítés 254 000
felületvédelem 320000
munkád!) 800000
telepítés 350000
Összesen 2444 000

| Erdészeti munkák, erdMpotót, Invuh növények.
| grilyezás (Sóder Márton eedömémök)

Kőttíégnam ftMzfotrátttt'tiianYiát Da/wwsíg 
- tft) 2022 2023 202. 2025 Öu» .. ..

FELVÉTEL 
MÉRÉS

Erdőállomány leírás tervezési 
egységenként és szintenként 
(tervezési egységek, szintek, fafaj 
eredet, elegyarány, elegyedés 
módja, záródás, átlag kor, átlag 
másság, átlag átmérő, körlap, 
vágásérettségf kor)
FetSmeg becslés (egyszerű 
körlapösszeg mérés)
Holtfa felvétele (áló, fekvő, vasta 
vékony holtfa)
Lékek IdtQzésa (lék-középpont 
kitűzése és hatírok felvétele; GPS 
koordináták)
Értékes és blctop fák bátyának 
bemérés* (GPS koordináták) 
Térinformatikai adatbázis 
elkészítése (adatstruktúra 
kialakítása, adatbevitel, 
térképezés, fedvények kialakítása, 
adaptáció Göd Város Zöldfelületi 
tervébe és GIS rendszerébe) 
Az erdőállomány leírás és 
állapotfelvételek kiértékelés, 
dokumentációja (erdőrészlet 
lapok, térképek, írásos 
dokumentáció)

4320 000 Ft 4 320 000 Ft 0„ OR 07. 4 320 000 Ft

ANYAG Lék-közép pontok áBandósítása 
(karózás) 7SOOR 73007. OR OR 0 7. 7 500 Ft

TERVEZÉS

Részletek: az erdő 
ígényfbevé te lének és 
látogatásának a szabályai, közjóléti 
szempontú helyzetértékelés, 
problémafelvetés,  a fejlesztés 
céljai és Irányelvei, közjóléti 
fejlesztések, zónakijelölés, 
közjóléti berendezések, utak és 
ösvények, tematikus útvonalak, 
tanösvények, tájékoztató és 
figyelmeztető táblák, a "parkerdő

2000000 Ft 2 000 000 Ft OR 07. 07. 2000 000Ft

TERVEZÉS
Figyelmeztető és tájékoztató 
táblák tervezése (szövegezés, 
ábrák, nyomtatás)

1440000 Ft 0R 1440 000 Ft 1440000FI

MUNKA
Figyelmeztető és tájékoztató 
táblá, perke idei berendezések 
elkészítése és kihelyezése (padok, 
asztalok, szemetesek)

2400 000 Ft — OR 07. 2 400 000 Ft

ANYAG

Parfcerdei berendezések 
anyigtóhség* 
Figyelmeztető  áa tájékoztató. 
tábUk anyagának beszerzése

1500 000 Ft OR 1500 000 Ft 07. 07. 1500 000 Ft

TERVEZÉS 
KÁNlftTAs 

EGYEDI ÁPOLÁS

Tervezési munkák (erdőbejárás, 
vágásjelölés (kivágandó fák 
kiválasztása és megjelölése), 
lékjelölés (újonnan nyitandó lékek 
kijelöléssé), ültetési fafajok és 
darabszámok megtervezése, 
ápolási munkák tervezése) 
Szakirányítási és felügyeleti 
tevékenységek  (fakitermelési 
munkák, ültetési és előkészítési 
munkák, nagyobb volumneü 
ápolási munkák Irányítása és 
felügyelete) 
Lékápolás (értékes fafajok 
elsxabadftísa, gyomfafajok 

eltávolítása, cserjék visszaszorítása

2560000 Ft 2560000 Ft 2560000 Ft 2560 000 Ft 10 240 000 Ft

KEZELÉS

Fakitermelési munkák (döntés, 
darabolás, veszélyes ágak 
eltávolítása álló fáról, gallyazás, 
útfeiszatwdítís) 
)hetás/nuitvetés  (csemeteültetés

aápolásl munkák (borostyán és 
egyéb kúszónövények eltávolítása 
az állomány szempontjából értékes 
•fajokról)

2 240 000 Ft — 2 240 000 Ft 2 240 000 Ft 2 240D00FI a 960 000 Ft

Hatáshoz szükséges 
szaporítóanyag beszerzése 
facsemeték, tólgymakk) 
aldtennelés anyagköltsége (olaj, 
űrészek alkatrészcsere, Lánc stb.)

300 OOO Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 OOO Ft 1200 000 Ft

MUNKA
igák, gallyak aprítása (az 
rdőbena lakosság által lerakott 
letve az utak mentén található 

gallyak és égik, aprítása)
896 000 Ft 896 000 Ft 0R OR 07. 896 000 Ft

MUNKA
(ah, gallyak fűkaszálók 
kzáNítása (a GSE és a lakosság 
hal lerakott nem aprítható 

tóvényimaradványok  elszállítása)
1280 000 Ft OR OFt 07. 1280 OOO Ft

ANYAG Vryagköltség 200 000 Ft 200 000 Ft OFt OFt OFt 200 000 Ft
öm^an 13 KB 500 Ft 10 440 000 Ft 5100 000 Ft 100 000 R 34 443 500 Pt

zöldterület karbantartástszolgátó gép és eszközök 
beszerzése (Avant)

nirakodó adapterekkel 15158885
összesen 15158 885

MfndÖs«e$en nettó 58130 526 Ft
Áfa 15S95 242 Ft
Mindösszesen bruttó 73 825 768 Ft



VERBISkft Minőségi építőgép és alkatrész kereskedelem

Tárgy: ÁRAJÁNLAT
H-1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E. • Tel: 0036-1306-3770, 0036-1306-3771 • Fax: 0036-1306-6133 • E-mail: verbis@verbis.hu • Web: www.verbis.hu

Szállító:
Ügyvezető:

Verbis Kft., 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/e. 
Dr. Veres Sándor

Ügyintéző elérhetőség: Futó Tamás, tel.: 0036-30-739-8360, e-mail: t.futo@verbis.hu
Adószám: 11057123-2-42

Tisztelt Uram!

Árajánlat kérő: Göd Város Önkormányzata - Adószám: 15731106213
Elérhetőség: e-mail: markeszter@god.hu
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Érdeklődését köszönve ezennel küldöm árajánlatunkat.

1.) 1 db új Avant 530 Univerzális minirakodó (VTSZ:84295900)
nettó egységár: 38.333,00 EUR, ÁFA: 10.349,91 EUR, bruttó ár: 48.682, EUR

Műszaki adatok:
Motorteljesítmény 26 LE
Max. emelési mag. 2790 mm
Haladási sebesség 19 km/h
Tömeg 1460 kg
Vonóerő 1050 kp

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Géptömeg
Standard kerékméret
Hajtásmód
Vonóerő
Max. haladási sebesség
Külső hidraulika max. térfogatáram
Max. hidraulikus nyomás
Fordulási sugár belső/külső
Max. emelőmagasság (csuklópont)
Billenőterhelés*
Max. felszakító erő / 50cm
Motor gyártó és típus
Üzemanyag

2570 mm
1130 mm
1980 mm
1420 kg 
23x10.50-12" 
hidrosztatikus
1050 kp
19 km/li
36 1/perc
200 bar 
995/2050 mm 
2790 mm
950 kg
1250 kg
Kubota Dl 105 
dízel

*A terhelés a csatolólemeztől 400mm-re mérve, beleértve egy 70 kg-os eszköz tömegét is.

- Kubota Dl 105 típusú, 26 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
- Elektromos önindító
- Hidrosztatikus hajtás, 4WD Poclain dugattyús hidromotorral
- Hidraulikusan elővezérelt, változtatható térfogatáramú axiáldugattyús szivattyú az erőátvitelhez, fokozatmentesen 
változtatható sebesség



Minőségi építőgép és alkatrész kereskedelem

H-1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E. • Tel: 0036-1306-3770, 0036-1306-3771 • Fax: 0036-1306-6133 • E-mail: verbis@verbis.hu • Web: www.verbis.hu

- 23x10.50/12 traktormintás gumi
-1 db fogaskerékszivattyú, 36 liter/perc szállítással a külső hidraulikához, 200 bar
- Hidraulikaolaj hűtő
- ROPS biztonsági keret plexi tetővel
- Fordulatszámmérő, üzemóra számláló, vízhőmérő, üzemanyagszint-mérő
- 2 db első munkalámpa
- Teleszkópos gémhosszabbító
-170 kg -os hátsó pótsúly

Alapfelszereltségű opciók és munkaeszközök:
- 1 db A21245 4 az 1-ben kanál, 1 lOcm, egyenes éllel
-1 db A431070 Mechanikus oldalkar S30
- 1 db A434613 Alternáló kasza S30
- 1 db A36856 Minikotró 150
- 1 db A414301 250mm-es kanál
- Teleszkópos kitológém
- Elektrohidraulikus differenciálzár
- Párhuzamkövető emelőhidraulika
- 6 funkciós joysztick
- Rugózott ülés karfákkal és biztonsági övvel
- Vonóhorog
- FASTER hidraulikus gyorscsatlakozó

Szállítási határidő: jelenleg várhatóan 49. héten átadható
Gyártási év: 2022
Gyártó: Avant Tecno OY
Származás: Finnország

Fizetési feltételek: 10% fizetendő rendeléssel egyidejűleg, a fennmaradó összeg a berendezés átvétele előtt esedékes.

Az ajánlatban szereplő minden termék rendelkezik CE jelöléssel, illetve gyártásuk a 21/1998 (IV. 17.) IKIM 
rendeletben meghatározott előírások alapján történik, tehát gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Cégünk 
az érintett eszköz hivatalos kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, fő tevékenysége szerint kereskedőnek 
minősülő szállító (Árajánlatunk mellékletét képezi a gyártói igazolás erre vonatkozóan), a piacon szokványos jótállási 
és szavatossági feltételeket biztosítja.

Megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal és magyarországi szervízhálózattal rendelkezünk. A Verbis Kft. 
valamennyi általa forgalmazott gép, berendezés és munkaeszköz komplett szervizszolgáltatásával áll vevői 
rendelkezésére.
Fő tevékenységünk: 4663'08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
Cégünk 1997.02.01 alakult.
Cégünk családi vállalkozás, tulajdonosai: Veres Sándor, Dr. Veres Kára, Veres Sándomé, Dr. Veres Sándor és Veres 
Áron Sándor.
Cégjegyzésre jogosultak: Dr. Veres Sándor, Veres Sándor és Veres Áron Sándor.
Honlapunk címe: http://www.verbis.hu/
2018. évi értékesítésből származó árbevételünk 2 693 733 000 Ft volt.
Az ajánlat érvényességi ideje a kiállítástól számított 30 nap.

Megrendelését várva, üdvözlettel: 
Verbis Kft.

Futó Tamás
Budapest, 2022. június 22.



g EUROLAND____________proforma számla
Eladó: 
EuroLand Kft 
7635 Pécs Bálicsi út 22.
tel: (36) 72-211 331, Fax: (36) 72-212 937
Adószám: 14001949-2-02
K&H Bank: 10402427-50526972-83501001

Közösségi adószám: HU14001949

Vevő:
Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

Számlaszám: - 0
Adószám: 15731106-2-13

Tárgy: Kisszínpad

A fizetés módja: Teljesítés Kelt Fizetési határidő: példány: Sorszám:
Átutalás 2022.06.14 2022.07.14 1 PR/26266

Cikkszám M. egységár Nettó ÁFA % ÁFA Bruttó
előleg VTSZ/SZ menny. egys. Ft Ft Ft Ft

Napvitorla előleg 1 db 712 824 712 824 27 192 462 905 286

Végösszeg: 712 824 192 462 905 286

Fizetendő összesen: kilencszázötezer-kettőszáznyolcvanhat Forint

LAND
IKft.

», Báltesl út 22. 
14001949-2-0?

Szállító Vevő

Oldalszám: 1.



gEUROLAND

Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata 
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

E-mailcím: mucsilaszlo@god.hu 
Telefonszám: +36 30 748 2146

Tárgy: Árajánlat egyedi napvitorlára Kisszínpad

Tisztelt Göd Város Önkormányzata ! Mucsi László

Euroland Kft. office@euroland.hu, www.euroland.hu
7635 Pécs, Bálicsi 22.

Köszönettel vettük szíves ajánlatkérését. A megadott információk alapján az alábbi árajánlatot adjuk.
Méretre készített napvitorla jellemzője: apróhézagos 100 % HDPE szövet, 250-340 gr/m2,92%-ban fényzáró, közepesen vízzáró, 
öntisztuló fényes felülettel. Garancia: 5 év gyári garancia van a textilre, szerkezetekre 24 hónap. A napvitorla a felfüggesztési pontok 
távolságánál 35-40 cm-rel kisebb, az anyag nyúlása és a feszíthetőség miatt.
Amennyiben szükséges, acéloszlop a napvitorlák kifeszítéséhez, tervezett hosszban (D=62mm, s=3mm), betonozva.
A napvitorlához szerelési csomag rendelhető, amely függesztési pontonként 1-1 db karabinert, 1-1 db kötélfeszítőt és kötelet

termék megnevezése szín
szög Oldalhossz (cm)

DA

Átlók (cm)
db egységár összesen

sz. AB BC CD AC BD

Egyedii, fix napvitorla mintából 4 500 700 500 1 700 | 860 860 2 231000 Ft 462 000 Ft |

Egyedi, fix napvitorla mintából 4 0 10 0 . 0 0 0 0 0 Ft 0 Ft
Egyedi, fix napvitorla mintából 3 0 0 0 0 0 Ft 0 Ft

| Textil összesen .. ,. 2 db 462 000 Ft+áfaj

horganyzott acéloszlop 3,5 fm 6 db 51100 Ft 306600 Ft

oszlop állítás 6 db 20 800 Ft 124 800 Ft

térkő é« befon bontás ü dh 18 903 H n pt
talajfúrás, betonozás (csak normál talajba) 6 db 33 820 Ft 202 920 Ft

szerelési csomag 2 db 10 880 Ft 21 760 Ft

helyszíni felmérés’’ * dl. ion h o rt
rögzítési pont kialakítás, szerelés 8 db 6 930 Ft 55 440 Ft

kiszállás** 2x 88 km 165 Ft 14 520 Ft
ö db z 700 H 0 ti

riffteh. fai siet-50x70 r;u szírre ükén! 0 db 5% n 0 i t

Vállalási ár (nettó) 1188 040 Ft+áfa

* A helyszíni felmérés díját 100 000 Ft feletti megrendelés esetén a számla végösszegében jóváírjuk. br. 1 SOS 811

** Kiszállás 100 000 Ft feletti rendelés esetén Budapest és Pécs területén ingyenes, egyébként 150 Ft/km.

Egyéb feltételek:
A fenti árak csak az árajánlatban szereplő munkákra érvényesek. Amennyiben a pontos műszaki tartalom megismerését követően a 
mennyiségek nagyságrendileg (mennyiségi csökkenés termékenként több mint 10%) változnak, fenntartjuk a jogot az árváltoztatásra. 
A fenti árak a Euroland szerződéses feltételek mellett érvényesek. A kábelezés nem része az ajánlatnak.

Vállalási határidő gyártásra: 10-20 munkanap szerződéskötéstől. (Sürgősségi felárral (+30%) akár 5 munkanap.) 
Vállalási határidő szerelésre: 5-30 munkanap a gyártást követően.

Fizetési feltételek; A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Fizetés: 60% előleg 40% teljesítéskor.

Áraink az EURO/HUF árfolyamváltozásnak megfelelően módosulnak, amennyiben 3%-nál nagyobb árfolyamváltozás történik.
Ajánlati érvényesség : 30 nap.
Dátum: 2022. 06.14. Üdvözlettel: Tálas János 

projektmenedzser 
(+36) 70/600-6499



Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2132 Göd, Duna út 5.

Telefon:+36 27 530-611 
info@godihulladek.hu

Göd Város Önkormányzat

2131 Göd Pesti út 81.

Mucsi László

városüzemeltetési ügyintéző részére

Tisztelt Uram!

Kérésének megfelelően a GSE pályán keletkező zöldhulladék elszállítására az alábbi 
ajánlatot adjuk:

• 1 darab 5 m3-es fém konténer ürítési díja 2022. évben bruttó 67.500 Ft/ darab/ alkalom.

A konténert a GSE parkolójában tudjuk elhelyezni.

Göd, 2022.05.18.

dr. Hetényi Tamá^es Sillóné Kőműves Mónika 

ügyvezetők



UjlaJdAnikó

Feladó: Mucsi László
Küldve: szerda 2022. június 8 8:56
Címzett: Újlaki Anikó
Tárgy: FW: Kiserdő földmunkák

Kedves Anikó!

Gusztos Úr ezt az ajánlatot küldte.

ossz br: 819.150 Ft

üdvözlettel

From: Gusztos Ildikó <xv-camion@invitel.hu> 
Sent: Tuesday, June 7, 2022 3:59 PM
To: Mucsi László <mucsilaszlo@god.hu> 
Subject: RE: Kiserdő földmunkák

Tisztelt Mucsi Úr!

Hivatkozva megkeresésére, és a gödi GSE pálya bejárására a munkálatokra az alábbi árajánlatot tudjuk adni:

A kis színpad 50 %-al történő megnagyobbításához szükséges föld odaszállítására, bedolgozására, tömörítésére: 
245.000.-Ft+ÁFA,

Az ösvény kiszélesítésére, kiszedésére, elszállítására, a terület elegyengetésére: 140.000.-Ft+ÁFA,

A nézőtér dőlésszögének emelésére tömörített földdel: 260.000.-Ft+ÁFA

árat tudunk adni.

Várjuk szíves visszajelzését!

Üdvözlettel:

Gusztos Gábor
ügyvezető igazgató
XV. Camion Kft.
2131 Göd, Alagút u 16.

From: Mucsi László ímailto:mucsilaszlo@god.hul
Sent: Wednesday, June 1, 2022 2:39 PM
To: Gusztos Gábor (xv-camion@invitel.hu) <xv-camion@invitel.hu>; Ildikó Gusztos <gusztosildi@gmail.com>
Subject: Kiserdő földmunkák
Importance: High

1



T. Gusztos Úr!

A május 13-i helyszíni egyeztetésen elhangzottakat megismételve:

Indikatív árajánlatot kérünk az alábbi földmunkákra GSE pályán lévő
1. kis színpad kb 50%-kal történő megnagyobbítására.

Anyaga tömörített föld, 15-20 cm tömörítéssel.
2. ösvény kiszélesítése, egyengetése
3. Ugyanitt a nézőtér dőlésszögének emelése szintén tömörített földdel

Visszajelzését várva 

üdvözlettel 

Mucsi László
városüzemeltetési ügyintéző

2
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SZÁMVITELI BIZONYLATOK ÖSSZESÍTŐJE - PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA ■

Kedvezményezett neve: 
Képviselője:
A támogatás tárgya:
Támogatási szerződés szám 
Támogatás összege: 
Elszámolandó támogatás ö 
Eddig elszámolt összeg:

a:

sszege:

Szerződéshez 
mellékletként 

csatolt Pénzügyi 
terv fő sorai

re Bizonylat adatai
bizonylaton szereplő 

összegből a támogatás 
terhére elszámolt 

összeg
cs

at
ol

t s
zá

m
i

so
rs

zá
m

a

Számviteli 
bizonylat sorszáma

Bizonylat típusa 
(számla, bérkifizetési 

összesítő, 
számlakivonat)

Bizonylat 
kiállításának 

kelte

Teljesítés 
dátuma*

Pénzügyi 
teljesítés 

dátuma**
Szállító / Kiállító neve Szállító / Kiállító adószáma Gazdasági esemény rövid leírása Nettó összeg ÁFA

Bruttó
Összeg 

képletezett)

0 0 0 0
1 1 0

kiadások
2

1 1 0
0 0 0 0

3 1 ^1 0
járulék

4 — ------------------------- ------------------------ 0
19 604556 10 407 722 30012278 0

5 GLDN-2021-71 202108 10 Golden Garden kft fűkaszálás 562 500 714 375 1 276 875

6 GLDN-2021-79 202109 03 202109 11 Golden Garden kft fűkaszálás 3 687 772 4 683 471 8 371243

Dologi kiadások

7 2021/00263 20210614 202106 14 XV. Camion kft fükaszálás 3 944 784 5 009 876 8 954 660

8 GYGYt-2021-18 20211129 20211103 GvógyTermészet kft erdészeti szolgáltatás 72 000 72 000

9 GYGYt 2021-20 20211220 20211220 GvógyTermészet kft erdészeti szolgáltatás 1650 000 1650 000

10 GYGYt 2021-15 20210921 20210920 GyógyTermészet kft erdészeti szolgáltatás 2 450 000 2 450 000

11 GYGYt 2021-02 20210127 20210120 GvógyTermészet kft erdészeti szolgáltatás 54 000 54 000

12 GYGYt 2021-01 20210127 20210115 GvógyTermészet kft erdészeti szolgáltatás 27 000 27 000

13 U9SA7883749 20211206 20211206 PressTonterv Bt Term véd kezelési terv 2 350 000 2 350 000

14 TZBSA 3254615 20210212 20210212 Dávid Gyula ev. Favágás, gallyazás 120 000 120 000
15 TZBSA 3254618 20210219 20210219 Dávid Gyula ev. Favágás, gallyazás 1199 000 1199 000

16 TZBSA 3254620 20210305 20210305 Dávid Gyula ev. Favágás, gallvazás 1574 000 1574 000

17 TZBSA 0155993 20210423 20210423 Dávid Gyula ev. Favágás, gallyazás 856 000 856 000
18 TZBSA 0155996 20210531 20210531 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 1057 500 1057 500

TZBSA 3254621 20210702 20210702 Dávid Gyula ev. Favágás, gallyazás 510 000 510 000
TZBSA 3254623 20210705 20210705 Dávid Gyula ev. Favágás, gallvazás 997 500 997 500
TZBSA 3254625 20210716 20210716 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 787 00C 787 000
TZBSA 3254626 20210723 20210723 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 1275 000 1275 000
TZBSA 3254627 20210809 20210809 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 545 000 545 000

TZBSA 3254631 20210913 20210913 Dávid Gvula ev, Favágás, gallvazás 964 000 964 000
TZBSA 3254630 20210910 20210910 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 325 000 325 000

TZBSA 3254634 20211018 20211018 Dávid Gvula ev. Favágás, gallvazás 782 00< 782 000
WSCSA 6683607 20211213 20211213 Dávid Gvula ev. Favágás, gallyazás 628 000 628 000

Felhilmozdsí kiadások 0

Felújítás

19
20
21
22
23
24

Beruházás

25
26
27
28
29
30 eL

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell a képletezett hivatkozások helyességére.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÖSSZESEN] 19 604 4Sc] 10407722] 30012 278| 5

•Teljesítés dátuma: A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó elszámolt költségek felmerülése a támogatási szerződésben meghatározott időtartamon kívül nem eshet 1 

••Számla kifizetésének dátuma: A számlák kiegyenlítésének dátuma a a támogatási szerződésben meghatározott támogatás felhasználásának határidejét megelőzően kell, hogy megtörténjen!

A feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogszerűségéről és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

aláírás

1. oldal, összesen: 1



Göd, Bozóky Gyula tér NY-i térnegyedek 
környezet- és térrendezése 

2132 Göd, Bozóky Gyula tér, HRSZ: 5637/2

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
KIVITELI TERV

2021. ÁPRILIS
MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

ÉNY-i térrész

Elvégzendő munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
I ORGANIZÁCIÓS MUNKÁK 58 800 1 034 800
II ELŐKÉSZÍTŐ KERTÉSZETI ÉS BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 129 130 Ft 2 710 529 Ft
III TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 0 Ft 3 905 088 Ft
IV ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK ÖSSZESEN: 12 787 097 Ft 5 321 808 Ft
V FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN: 325 250 Ft 88 375 Ft
VI KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: 4138 275 Ft 2 226 739 Ft
VII BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN: 886 840 Ft 88 684 Ft
VIII KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 1 872 740 Ft 1 544 244 Ft

Összesen nettó: 20198 132 Ft 16 920 267 Ft
+ÁFA +ÁFA

Összesen bruttó: 25 651 627 Ft 21 488 739 Ft
Mindösszesen nettó/bruttó 37 118 399 Ft 47140 366 Ft



Duna út
Járda felújítása térkő kivitelben

Felújítandó járda főbb mennyiségei:
Járda hossza (m): 324
Szélessége (m): 1,5
Járda területe (m2): 454
Szegélykő hossza (m): 396
Járda földmunka mennyisége (m3): 146
Kapubehajtók száma: 13
Kapubehajtók felülete (m2): 217
Kapubehajtók földmunka mennyisége (m3): 65
Térkő felülete összesen (m2): 671

(kétoldali 5-5 cm-es szegéllyel)

Göd, 2022.05.31.

Helyszín megnevezése: Duna út (Pesti út-Jósika u. közötti szakaszon)

Feladat leírása: Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tétel összesen Összesen
. Anyag Díj Anyag Díj Anyag+Díj

1. Tervezés és felvonulás ■ -

1.1 Megvalósulási terv elkészítése mérnök nap 1 130000 - 130 000 130 000

1.2 Műszaki átadás-átvételi dokumentáció összeállítása mérnök nap 1 40000 100000 40 000 100 000 140 000

1.4 Munkaterület biztosítása védőkorláttal (MSZ 17006 szerint) szakaszonként fm 120 400 400 48 000 48 000 96 000

1.10 Mobil WC, szállítással, heti karbantartással / hó db 1 35000 - 35 000 35 000

2. Irtás, föld-és sziklamunka

2.1 40x40 cm-es beton járólapok bontása raklapra, elszállítás TESZ telephelyre, 
deponálás

m2 422 100 3 500 42 210 1 477 350 1 519 560

2.2 Beton és aszfalt burkolatú járda bontása, felrakása szállítóeszközre m3 47 29 000 - 1370 250 1 370 250

2.3 Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre m3 5 12 000 56 700 - 56 700

2.4 Fejtett fold felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítása lerakóhelyre m3 341 2 000 - 682 610 682 610

2.5 Földkiemelése járda és kapubehajtók helyén gépi és kiegészítő kézi munkával 
térburkolat részére

m3 211 3 900 - 822 510 822 510

2.6 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík 
felületen, talajosztály I-IV.

m2 671 650 - 436 150 436 150

2.7 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 10 cm vtg. homokos 
kavicsból térkő alá

m3 67 12 000 4 600 805 200 308 660 1 113 860

2.8 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, talajjavító réteg kis 
felületen, tömörségi fok: 90%

m3 67 2 800 - 187 880 187 880

2.9 Kerti szegélyek fektetése árokásással, betonágyazattal 100*20*5 cm 
szegélygerendából

m 396 3 200 3 200 1 267 200 1 267 200 2 534 400

2.10 Árokásás járda és út között 40 cm mélységben 1:1 -es rézsűhajlással m 150 - - -
2.11 Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között tuskó kiszedésével együtt db 5 95 000 - 475 000 475 000

3. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése . ,. ■ .......

3.1 Beton burkolatalap készítése járda alá, 10 cm vtg-ban, permetezett védőréteggel 
utókezelve, 1,5 m-nél kisebb szélességben Ckt beton keverék CEM 32,5

m3 45 29 000 9 000 1 315 440 1 315 440 2 630 880

3.2 Vasalt beton burkolatalap készítése kapubehajtó alá, 10 cm vtg-ban, permetezett 
védőréteggel utókezelve, 2,0 m-nél nagyobb szélességben 20/25 beton m3 21,7 50 000 18 000 1 085 000 390 600 1 475 600

4. Kőburkolat készítése .. . .. . . . .. .,

4.1 Beton idomkő burkolat készítése, homokágyazatra fektetve, besöpréssel, 
tömörítéssel 10*20*6 cm szürke térkő, ágyazóhomok 4 cm vastagságban

m2 470 7 500 6 500 3 523 500 3 053 700 6 577 200

5. Növénytelepítés '

5.1 Fa ültetés 20/25 törzsátmérő és alatta - ásás és feltöltés érett marhatrágyával 
(hazai fajú) lxlxl méteres ületetögödörrel

db 15 50 000 17 500 750 000 262 500 1 012 500

NETTÓ ÖSSZESEN: 21 296 100
ÁFA (27 %) 5 749 947
BRUTTÓ ÖSSZESEN: 27 046 047

név 
ügyvezető



TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
Göd, Nemeskéri utca járda építése

Anyag ár Díj ár
i. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem - Ft 1 650 282 Ft
II. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés 2 421450 Ft 963 625 Ft
III. Földmunkák, alaprétegek 1 201 451 Ft 1 508 158 Ft
IV. Közművek 6 762 304 Ft 3 214 842 Ft
V. Burkolatok 4 406 587 Ft 3 678 839 Ft
VI. Forgalomtechnikai eszközök, jelzések, úttartozékok 232 500 Ft 127 500 Ft
VII. Szerkezet építés - Ft - Ft
Vili. Befejező és kertészeti munkák - Ft - Ft

Összesen: 15 024 292 Ft 11143 246 Ft

Mindösszesen nettó:
ÁFA
Mindösszesen bruttó:

Várható kivitelezés költsége 2022-ben L

26 167 537 Ft
7 065 235 Ft

33 232 772 Ft

49 849 158 Ft |

Székesfehérvár, 2020. december

Grimm Viktor
tervező
KÉ-K/07-0866/2021



TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
Göd, Nemeskéri utca járda építése

2. ütem (csapadékvíz-elvezetés építés)

Várható kivitelezés költsége 2022-ben

Anyag ár Díj ár
1. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem 140 600 Ft 1 356 600 Ft
II. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés 1 306 450 Ft 657 727 Ft
III. Földmunkák, alaprétegek 335 512 Ft 179 936 Ft
IV. Közművek 4 444 004 Ft 1 874 447 Ft
V. Burkolatok 707 196 Ft 243 606 Ft
VI. Forgalomtechnikai eszközök, jelzések, úttartozékok 962 500 Ft 337 500 Ft

Összesen: 7 896 262 Ft 4 649 816 Ft

Mindösszesen nettó: 12 546 078 Ft
ÁFA 3 387 441 Ft
Mindösszesen bruttó: 15 933 518 Ft

23 900 278 Ft~|

Székesfehérvár, 2020. december

Grimm Viktor tervező
KÉ-K/07-0866/2021



Újlaki Anikó

Feladó: Szemper Plusz Kft <szemper@szemper.hu>
Küldve: hétfő 2021. július 26 15:25
Címzett: Újlaki Anikó; Sápi Zoltán
Mellékletek: Alagút utcs alagút és Mikszáth utca között.xlsx

Kedves Anikó és Zoltán !

Pénteki kéréseteknek eleget téve küldöm az Alagút utca térkövezési ajánlatát. 
Visszajelzéseteket várnám .
Tisztelettel:

Szabó Tamás 
ügyvezető' 

06-20/9339087 
szabo@szemper.hu 

szemper@szemper.hu

Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta. 
www.avast.com

1



Göd Város Önkormányzata
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
2131 Göd, Pesti út 81.

Szemper Plusz Építőipari Kft.
Szabó Tamás ügyvezető
1152 Budapest, Aporháza u. 13.

Árajánlat

Göd Alagút utca alagút és Mikszáth utca között.

Anyag költség Díj költség
Összesen2019 

árszint (Anyag + 
Díj)

lndeáltár2021
1,178

1. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem 50 100 Ft 458 100 Ft 508 200 Ft 598 660 Ft
II. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés 803 500 Ft 1 066 950 Ft 1 870 450 Ft 2 203 390 Ft
III. Földmunkák, alaprétegek 1161 730 Ft 1 002 750 Ft 2 164 480 Ft 2 549 757 Ft
IV. Közművek 125 000 Ft 92 000 Ft 217 000 Ft 255 626 Ft
V. Burkolatok 1 254 800 Ft 1 254 800 Ft 2 509 600 Ft 2 956 309 Ft

Összesen; 7 269 730 Ft 8 563 742 Ft
ÁFA (27%); 1 962 827 Ft 2 312 210 Ft

Bruttó összesen: 9 232 557 Ft 10 875 952 Ft

Göd, 2021.07.26

Megrendelő képviselője
Espár Péter 

műszaki ellenőr

Vállalkozó képviselője
Szabó Tamás 

ügyvezető
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40 LrM)*oHM} áMOWO.-ft

43 1 SSd, TvmiHQrdS tfazhru-d tarÜHrtrai trovezett
Ifartalákhfafzkút

Igen, vfcjofi Mtraftfai engedély, 
tej ár 2022-1031- Hoazabbttanl 
siűktáges majd az engedélyt, 
átfutási Idő kb. 6 bó 6602/1Tarmfartrarrd 100.000.000.- (Indasálnf QQkságes)

•
[indítható

43 1 .-..........
Rod«>Wt. teán Part Matyi őnk-a vfadailja map. I. Űtam Duna fa agy azaluxza

Átadva PM-nak a Duna út tarttaiezfaa. Ad) 
kb 2 Mrd PL (Inttarilni szűbágei) Indítható

tejért 90.000.000,- pnfatdlnlazílbífra)
50.000.000,- (Indexálni Dűkeágas)

«1
KMtal  1 tervek készülnek 03.000.000,- R (í/Ktezálnl xzQbágas)

áttenaazfa fa pályázatra beadva
Pályáztwka 
megvalfaftásn (bővített

Indítható

48 lAbógBdraónakMzápftfa AXB Építész Iroda Kft
KMtteí tervek kárt ülnek 
(várhatóan Június elejére kész) CM.Mk.falhrfaSZS 400.000.000,- 3. tndftható

M | Kádár utca útópftfa
51 1Dózsa György útra faápftás Kapra Hldro Kft. 2003-as, lejárt

Sít. ktrtri - KAztfaiaiáx Paioar - Haronf, Kiss E. * Mikes, 240000,000,- (Indexálni BükaágM) 4- Al»dály

| Rí* (Seri fara faMdytfe Vlamed20M Kft. teljas dkui 370.000.000,-
*•

Útszáleakfa esapadíkvh 
rondazássel kötelezi

el wntó mugáprtfaa Indít has ó
53 [Petőfi fara Ótfaklfaá* TOXXXlDOO.-ifodaxfanJ nOkságas) ndftható

Fedvfciyterv lati ndgarrw a
namkan 50.000.000.- 3- ndftbató

55 liávwka fara <WM Ktfa Via mad 2006 Kft. CDOO-OOO.-flnilaxáW cBbfaer) ndftbató
.JJaasrakuz OOOOlMO.-lJndedlnl szűfeájras)

ftuned 2000 Kft.
50 lltaneikfai úti Járdafa *fa«h«atás)tav Ra^a Plán Mérnöki 

üolgá ItatóKft. •meskfai fa a utómort is Rómaiak faj* Mzfitt
ötemSOOOO.OOO,- IL OtemaODOOXOO, 
ndexálnlcfarttes) 1. indítható

TTUB Hungary Kft
«tn, vírjofa Ifaartfai angadfay, 
U^rt 2021.0131.. horoabbftfat annónJa útra (Szeder utca fa Rí kóal írtra kfafat Ukdol 

itca nyflt irta. (Sport fara fa düh* útra kfcfat ’■ Irtóftható
fai, vtűafl Utasftfal anpadfay, 

•jlr 2022.0131. bwnabbfunl 
aOJodgai tajiral aJMt min. 1

O.OOO.OOO,-(Indexálni BUksá«es]

Vízjogi Htasftfal anjeddfy 1 
wetzabbitáil károtam 1

61 lG6<Í.Fenafcetlan4ómadvka^ása AWAND Kft. (2010) IX004XX).-(Indaxálnl nObáges)
|cSd,Fmfactim-tóieafaápUUsaaHiizaitekart

AWANDKft.(20M) 36, 353 hisz. 9.000.000.-prxtexá inl szOteára.) 3- n^dályroyár

63 |«Sd.ak»pfafa:J6Urt»hfay«ab«faM5a5*571 'tZMÖBl.pOOSI 
Udrokuftúra Kft. (2015)

Itfatef tezkriara odrunk, rajt 
dnafadfthatóahatxmte.

ka-parakSpirtól faraim ntfakadáfyvan ’ b

- |>ta»tt*fatMMtózfab*fafaifibak  ̂fara (Feni űt
líaáőH vdga), Naroaskáry-B** MHfa u. karfapfaoa fa 
igyWcgosjteda (temetó fafat), »oUa Árpid fasor 
IhlánytóxzaiUMza) ontinuum-VIII Kft. (2021) 6

ndartcrvakrandalkarfajc F

Idin kMlacnoa hatyfaftrokm törtfaí bfaftfate kiirt 
tserifal aUfafa folyamaiban- (Siketet utca, fQatefudy útra 
rtak felőli kWJd rMfViUgftfat, Ffafai u.-2lrnpfa u,
icetótójánfa, Tlc* utca (KSrfau.-Szamos u. kötött). 
Uamüla fara ZIJa-palaH fcbhidníJ, Bozökytfaijátszfafajírda 
íiftfaa.) 300.000,-(Indazílnl szütaáges) dftható

KfavOfaftfal  Miázat bfcftéaa (lka köz (patak
65 | rotótettj, Egáeaágház  maltert apratpart kháUgttfaa,

| Otthon farai Jfaltótár, Amy tártló afafary (Ifaodca
Ar

nak. )fa

Qtam: Thököly utca (Parti fa felőli vígéi Namaokfav-Mn 
Hit u. karfapírra is fyetogcsjírd*  (temető előtt), OoUa 
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Újlaki Anikó

Feladó: Újlaki Anikó
Küldve: péntek 2022. április 8 11:31
Címzett: Borbíró Mihály; Balogh Csaba; Borbíró Mihály
Másolatot kap: Tóth János
Tárgy: FW: Indikatív ajánlat kérése, 4 db sziréna
Mellékletek: 20220408_God_szirena_indikativ_ajanlat_MLRT.pdf; Támogatási 

szerződések-Kat.védelmi eszköz beszerzések.pdf

Tisztelt Címzettek! 
Kedves Mihály!

Pest Megye Önk-tól a katasztrófavédelmi célokra kért egyedi támogatási kérelemben bruttó 8 M Ft-ot kértünk és 
kaptunk a szirénákra.
A mellékelt most érkezett indikatív ajánlat szerint bruttó 48.552.100,- Ft-ba kerülne a beszerzés és a kiviteelzés! 
Nem tudom mitévők legyünk...

Továbbá, várom még az egyéb eszközök (pl. rádiók, ágyak, ruhák stb.) műszaki leírását, hogy azokra is tudjak 
ajánlatot kérni.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
E-mail: uilakianiko@god.hu
Tel.:+3630 263 6525

From: Balogh Lajos <lajos.balogh@mlrtech.hu>
Sent: Friday, April 8, 2022 11:04 AM
To: Újlaki Anikó <ujlakianiko@god.hu>
Cc: Márk Eszter <markeszter@god.hu>; dr. Juhász Judit <juhaszjudit@god.hu>

Subject: Indikatív ajánlat kérése_ 4 db sziréna

Tisztelt Újlaki Anikó!

Március 28-án a Fercom Systems kft. részére küldött indikatív ajánlatkérésükre - a két cég között 
fennálló szerződés és a kért MolaRi kompatibilitás miatt - az MLR Tech adja a mellékelt ajánlatot.

Ezúton szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy a rendszer megvalósulása után szükséges üzemeltetési és 
karbantartási feladatokra igény esetén tudunk ajánlatot tenni.

Üdv.
Balogh Lajos
MLR Tech Kft.
1202 Budapest, Torockó u. 32.
06305427253
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Újlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Újlaki Anikó!

A Fercom Systems Kft. és cégünk között fennálló szerződés alapján, - különös tekintettel, hogy a MoLaRi 
rendszerhez való kompatibilitás is követelmény - az MLR Tech Kft. adja a kért indikatív ajánlatot. így, hivatkozva 
ajánlatkérésükre - ami a Göd településen elhelyezendő 4 db sziréna és Idb helyi központ kiépítésére vonatkozik 
- az alábbi indikatív ajánlatot adjuk:

1. Műszaki tartalom

Göd Város Önkormányzata a településen meglévő 2 db elavult lakossági riasztó végpontját (motoros szirénáit) 
cseréljük a mai kor elvárásainak eleget tevő lakossági riasztó-tájékoztató végpontokra (elektronikus szirénákra). 
Az új lakossági riasztó rendszert kettővel több, összesen 4 db végpontból építjük föl. A végpontok indítása 
(aktiválása) az Önkormányzat épületében elhelyezett központból, távvezérléssel kerül megvalósításra. A 
központ és a végpontok között engedélyhez nem kötött mikrohullámú sávú (5.4 GHz) eszközökkel valósítjuk meg 
a kapcsolatot.

Meglévő elavult motoros lakossági riasztó végpontok bontása:

A szirénákat a bontást megelőzően áramtatanítjuk. A bontási engedély birtokában a motoros szirénákat és azok 
tartószerkezeteit lebontjuk. Az épületes szirénánál különös gondot fordítunk az épület állagmegóvására, vízzáró 
tömítettség visszaállítására. A bontott sziréna motorokat és vezérlőszekrényeket leszállítjuk a megadott 
raktárba, valamint a többi bontási hulladékot elhelyezzük lerakóban.

Meglévő motoros szirénák bontási helyszínei:

2131 Göd, Teleki Pál utca (Bozóky Gyula tér) - vasbeton oszlopra szerelt motoros sziréna
2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48. (Huzella Tivadar Általános Iskola) - Lapos tetőre szerelt motoros 
sziréna

Valamennyi új polgárvédelmi szirénát új vasbeton oszlopra telepítjük az alábbi helyekre:

1 db szirénát a meglévő épületes motoros szirénához lehető legközelebbi alkalmas helyre új vasbeton 
oszlopra
1 db szirénát a jelenleg vasoszlopon lévő motoros sziréna bontása után új vasbeton oszlopra
1 db szirénát új helyszínen, a veszélyes anyagok szállításának legvalószínűbb útvonalán, önkormányzati 
közterületen: a Nemeskéri Kiss Miklós útnak az Aphrodité Hotelhez közeli részén , vasbeton oszlopra

1202 Budapest, Torockó u.32.
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1 db szirénát új helyszínen, a veszélyes anyagok szállításának másik legvalószínűbb útvonalán, 
önkormányzati közterületen: a Duna úton és a Pesti úton az úgynevezett Autóspihenőhöz közel, 
vasbeton oszlopra

Beszerezzük a szükséges hatósági engedélyeket (pl. építési engedély, OKF telepítési hozzájárulás, Hírközlési 
Hatóság engedélye). Lefolytatjuk az előírt egyeztetéseket a közmű szolgáltatókkal és szakhatóságokkal, 
megkérjük a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat. A kivitelezés során betarjuk az építési engedélyben 
foglalt előírásokat. Az építésről elektronikus építési naplót vezetünk. A meglevő motoros szirénák leszereléséhez 
szükséges OKF engedély beszerzéséhez azonban kérjük majd aktív közreműködésüket, tekintettel, hogy a 
kérelmet Önöknek kell majd benyújtani.

Eljárunk az illetékes áramszolgáltató felé a sziréna végpontok áram igénybejelentésével kapcsolatban az ehhez 
szükséges meghatalmazás birtokában.

Távvezérlő központtal kapcsolatos követelmények:

A távvezérlő központot az önkormányzat épületében helyezzük el
Térképes felületen ábrázolja a települést és a szirénák elhelyezkedését
Biztosítja a szirénák egyedileg, vagy tetszőleges csoportban történő megszólaltatását
A megszólaltatást csak kettős azonosítás után (jelszó és PIN kód) biztosítja
Internet kapcsolat nélkül is működőképes
Biztosítja a szirénákra parancsok, központilag tárolt hangok és élőbeszéd kisugárzását
Felügyeli a szirénákat és megjeleníti azok műszaki állapotát
Naplóz minden felhasználói műveletet, illetve sziréna műszaki állapot változását
A sziréna végpontok darabszáma legalább 10 db-ig bővíthető
12 órás áthidalási idejű szünetmentes működés
A távvezérlő központ a megrendelő választása szerint asztali vagy hordozható PC lehet

Lakossági riasztó-tájékoztató végponttokkal kapcsolatos követelmények:

Statikailag méretezett vasbeton oszlopra telepített tartószerkezet
600 W / 4 db alumínium tölcséres hangnyomó kiépítés
Hálózati tápfeszültség igény: 230VAC/50Hz maximum 1,5A
Szünetmentes tápellátás: beépített akkumulátorokkal, minimum 12 órás áthidalási idővel
Akkumulátor mélykisülés elleni védelem
Hangfrekvenciás erősítők 2 db, egyenként 300W / db >90% hatásfok
Kültéri alumínium tölcséres hangszóró: 150Wrms/db
Maximális hangnyomás: 109dB(A) / 30m
4 féle szabványos szirénahang (dualtone)
Tárolt hangfájlok lejátszása (minimum 16 perc)
Kézibeszélő üzemmód
Audio bemenet
Teljeskörű öndiagnosztika, melynek eredményét továbbítja a távvezérlő központba
PIN kóddal védett, kijelző és tasztatúra a helyi vezérléshez
Távvezérlés módja RS232

1202 Budapest, Torockó u.32.
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Jogszabályi előírás szerint a sziréna végpontok és a távvezérlő központ BM OKF MoLaRi rendszerével 
kompatibilis.

2. Indikatív árajánlat

Indikatív árajánlatunk az alábbi tételeket tartalmazza:
• 2 db meglévő motoros sziréna bontása
• 4 db új elektronikus sziréna engedélyezése, kiépítése
• HKP és mikro átjátszó állomás
• Vezérlő PC + Licenszdíj (nem redundáns)
• Vezérlő PC telepítése
• Felhasználók oktatása

Fenti tételekre a következő egyösszegű árajánlatot adjuk: nettó 38.230.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.552.100 
Ft.

Az ár tartalmaz minden, a telepítés során felmerülő költséget, valamint a nettó 700.000Ft NMHH illetéket is.

3. Egyéb feltételek

30 napos banki átutalásFizetési feltétel:

Ajánlatunk érvényessége: 2022. június 30.

Teljesítés határideje: 3-4 hónap, amibe nem számít bele a hatósági ügyintézés és az

áramszolgáltatói bekapcsolás átfutási ideje

Megrendelő biztosítja: ügyintézéshez szükséges meghatalmazások

Garancia: lév

Budapest, 2022.04.08.

Tisztelettel:

MLR Tech Kft.

1202 Budapest, Torockó u. 32. 
Adószám: 14620577-2-43

1202 Budapest, Torockó u.32.



Településfejlesztési Alap, iktatószám: 175-6/2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 
Név: Pest Megye Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Adószám: 15731319-1-41
Bankszámlaszám: 10032000-00319937-00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Ál lám kincstár
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó István - Pest Megye Közgyűlésének elnöke
mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről:
Név: Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 10700323-42056506-51100005
Aláírásra jogosult képviselője: Balogh Csaba

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint jött létre.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy jelen támogatást a Támogató a Kedvezményezett részére Pest Megye 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján nyújtja.

Jelen támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett egyedi támogatási kérelme alapján, a 
Rendelet 33.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 18/2022. (01. 25.) 
GPB határozata alapján kerül sor.

A támogatás tárgya

1. Támogató a támogatást a Kedvezményezett részére az alábbi támogatott tevékenység(ek) 
megvalósítására nyújtja: Gödön 2 új, országos rendszerbe is integrálható sziréna állomás 
építésére, és a 2 régi motorsziréna átépítésére.

2. Támogató az 1. pont szerinti támogatott tevékenység(ek) megvalósítására a Kedvezményezett 
részére bruttó 8.000.000.- Ft, azaz nyolcmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújt egyösszegben, támogatási előleg formájában. A támogatás intenzitása: 100%

3. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. február 01. - 2022. december 31.

4. A támogatás felhasználásának határideje: 2023. január 31.

5. A támogatás terhére elszámolható költségek kizárólag a Kedvezményezettnek a 3. pontban 
megjelölt támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatott tevékenység megvalósításával 
összefüggésben felmerült, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervben szereplő 
költségek, igazoltan e célra fordított 4. pontban megjelölt felhasználási határidőig pénzügyileg 
teljesített kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az
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államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy egyéb forrás nyújt 
fedezetet.

6. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege 
tartalmazza. A Kedvezményezett által benyújtott egyedi támogatási kérelem és annak mellékletei 
a jelen szerződés részét képezik akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. 
A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen 
szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. Abban az esetben, ha a jelen szerződésben meghatározott 
okból a támogatott tevékenység vagy az egyedi támogatási kérelem szakmai tartalmával 
összefüggő más adat (így különösen a kérelem jóváhagyott költségterve) a Kedvezményezett 
kérelmére, a Támogató jóváhagyásával módosul, Felek jelen megállapodásukat e módosításokkal 
összhangban értelmezik.

A támogatás rendelkezésre bocsátása

7. A Támogató a 2. pontban foglalt támogatási összeget a jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül előleg formájában utalja át Kedvezményezett részére a Kedvezményezett jelen szerződésben 
meghatározott számlaszámára.

A támogatás elszámolása

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a jelen szerződésben rögzített tartalmi-formai 
követelményeknek megfelelően és határidőben köteles írásos beszámoló benyújtására.

9. A támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor 
benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a 3. pontban megjelölt 
időszakra esik, és pénzügyi teljesítése a 4. pont szerinti felhasználási határidőig megtörténik.

10. A Kedvezményezett a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan beszámolót köteles 
benyújtani a Támogató részére a 4. pont szerinti felhasználási határidőtől számított 60 napon belül.

11. A beszámoló részei:

a. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt 
szakmai beszámoló, a teljesítést alátámasztó fotódokumentációval a támogatott tevékenység 
megvalósításáról;

b. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítő 
a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint. A számviteli bizonylatokról készítendő összesítőt a 
Támogató által meghatározott formanyomtatványon, a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírva 1 darab eredeti példányban, 
továbbá - a Támogató kérése esetén - szerkeszthető formában (Word, Excel) kell benyújtani. 
A formanyomtatványt a Támogató legkésőbb a felhasználási határidőt megelőző 30 napig 
elektronikus úton megküldi a Kedvezményezett jelen szerződésben meghatározott 
elektronikus levélcímére;

c. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített számviteli bizonylatok másolata;

d. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített pénzügyi teljesítést igazoló iratok másolata;
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e. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített, 200.000 forintot meghaladó építési beruházás, eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése vagy szolgáltatás megrendelés esetén írásos megrendelő' / szerződés hiteles 
másolata.

12. A Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyekhez
kapcsolódóan az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti 
számviteli bizonylatra rávezetésre került, hogy „Pest Megye Önkormányzatával kötött 175-6/2022. 
számú támogatási szerződés terhére elszámolva........................Ft".

13. A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell 
megállapítani. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak 
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton 
megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani.

14. Az idegen nyelvű számlákon, dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, 
megjelöléseket, szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat tartalmának 
megbízható, valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek, magyarul is fel kell tüntetni.

15. A Kedvezményezett az elszámolás során köteles nyilatkozni, hogy a pénzügyi elszámolásban 
feltüntetett költségek kifizetése előtt, azok összegszerűségéről, jogszabályszerűségéről - 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás 
teljesítéséről is-előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

16. Támogató a beszámolót annak beérkezését követő 60 napon belül ellenőrzi. Ha a benyújtott 
beszámoló nem felel meg a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve az irányadó 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, úgy a Támogató írásban hiánypótlásra szólítja fel a 
Kedvezményezettet, melyet a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban meghatározott 
határidőn belül teljesíteni köteles. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban megjelölt 
határidőn belül nem, vagy nem a felszólításban megjelölteknek megfelelően teljesíti a 
hiánypótlást, úgy a Támogató jelen szerződéstől elállhat.

17. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és szavatol azért, hogy a vonatkozó 
hazai, nemzetközi, továbbá európai uniós jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak megfelelően a támogatási program 
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a támogatási programmal 
kapcsolatos valamennyi tevékenység, eljárás során átadott dokumentumokban feltüntetett 
személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató által a támogatás 
nyújtásával, felhasználásának ellenőrzésével, illetve a támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
összefüggésben történő kezeléséhez, illetve ezen adatok vonatkozásában a Támogató 
jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez.

Fenntartási kötelezettség

18. A Kedvezményezett köteles a támogatásból
a) felújított/átalakított/bővített ingatlant 3 évig a projekt eredeti céljának megfelelően 

folyamatosan fenntartani és működtetni;
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b) beszerzett eszközöket, immateriális javakat 3 évig folyamatosan fenntartani és 
működtetni.

A támogatásból fejlesztett ingatlannak, beszerzett eszközöknek és immateriális javaknak a 
fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell lennie. A fenntartási időszak a 
beszámoló elfogadásával kezdődik, és a beszámoló elfogadásától számított három (3) évig tart.

19. A beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg.

20. Kedvezményezett köteles a támogatásból megvalósult beruházás, valamint a beszerzett eszközök 
állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá 
köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve az előírt folyamatos 
karbantartásról, valamint a szükséges javításokról és esetlegesen szükséges, eredeti állapotnak 
megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett köteles az eszköz-karbantartási munkálatait a hatályos 
jogszabályok által előírt módon dokumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés során a Támogató, 
valamint az ellenőrzésre jogosult szervek számára igazolni.

Ellenőrzés

21. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen szerződés 
alapján a szerződésben meghatározottak szerinti teljesítést, a támogatási cél megvalósítását és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni.

22. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, 
minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 
nyilatkoztatni. Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel 
kapcsolatos számlák és egyéb bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a* számlákat kibocsátó 
személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.

23. Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is 
segíteni. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja.

Iratmegőrzés

24. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz (10) éven 
keresztül hiánytalanul megőrizni.

Támogatás jogosulatlan igénybevétele

25. Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha jelen szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, 
amely a támogatás visszavonását, a jelen szerződés felmondását vagy az attól történő elállást 
teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.
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26. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt 
felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak 
felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 
jegybanki alapkamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető.

Biztosíték

28. A jelen szerződésben foglalt támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett legkésőbb a támogatás 
folyósításáig a támogatási összeg 100%-ának megfelelő, beszedési megbízás adására köteles.

A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési 
megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a Támogatási szerződés Támogató részéről szóló 
egyoldalú megszüntetéséről szóló döntés vagy a fizetési felszólítás megküldését követően, az 
abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére 
vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Kedvezményezett számlavezetője(i) által 
érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen támogatási 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

Támogatási szerződés megszüntetésének esetei

29. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt 
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a. a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott 
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c. ha a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató 
tudomására olyan körülmény, amely alapján a támogatási szerződés megkötését kizárta volna,

d. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem 
lehet ellenőrizni,

f. a Kedvezményezett a jelen szerződés 32. pontja alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja,

g. a Kedvezményezett nem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási 
kötelezettségét,
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h. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem 
intézkedik,

i. a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik, vagy

j. jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott egyéb esetben.

Kedvezményezett nyilatkozatai

30. Ha a 31. pont a), c), d), f), h), i) vágyj) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, 
a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb -, az egyedi támogatási 
kérelemben ismertetett vagy a jogszabályban, jelen szerződésben rögzített - feltételeiben változás 
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt 
írásban bejelenteni a Támogatónak.

31. Kedvezményezett kijelenti, hogy
a. a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak 

és hitelesek az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,
b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás nincs folyamatban,

c. megfelel az Ávr.-ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
d. megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek,
e. megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Knytv.) 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek,

f. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,

g. lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik,
h. nincsen Pest Megye Önkormányzata felé meg nem fizetett, lejárt tartozása,
i. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül és
j. a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

Támogatási szerződés módosításának esetei

32. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, azonban a Kedvezményezett a tudomására jutástól 
számított nyolc napon belül írásban köteles jelenteni a Támogatónak, ha

a. a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a 3. pontban meghatározott határidőhöz képest 
előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;

b. a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás 
valósul meg, vagy
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c. a támogatott tevékenység úgy módosul, hogy az a tevékenység műszaki-szakmai tartalmának 
lényeges szempontjait, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a 
projekt eredményességére.

33. A költségterv kiemelt költségvetési sorain (igénybe vett szolgáltatások, tárgyi eszközök, 
immateríális javak, építés stb.) rögzített összegek legfeljebb a támogatás teljes összegének 10 %- 
át nem meghaladó mértékben léphetó'k túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak 
megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül), ha azt Kedvezményezett által benyújtott 
módosított költségterv és az eltérések indokait tartalmazó írásbeli kérelme alapján a közgyűlés 
elnöke jóváhagyta. Ha a túllépés összege nem haladja meg a támogatás teljes összegének 5%-át, a 
Kedvezményezett a módosításról a beszámolóban köteles számot adni. A módosítási kérelem 
(beszámoló) nem hagyható jóvá, ha az az egyedi támogatási kérelem támogathatóságnak alapvető 
feltételeit érinti/érintette, és/vagy kockázatot jelent a projekt eredményességére.

34. A 32. és 33. pontban foglalt eseteken túl a támogatási jogviszonyt érintő változások esetében a 
jelen szerződés módosítása szükséges. A Kedvezményezettnek a módosításra irányuló kérelmét 
írásban, indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag 
olyan indokkal kezdeményezhet módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. A módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető - 32. a) pontban foglaltakon túli - határidő-módosításra, a 
költségtervet érintő, 33. pontban foglaltakon kívüli módosításokra, valamint a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt bekövetkező, a támogatás összegét 
érintő módosításra.

Kapcsolattartás

35. A támogatott tevékenység teljesítésének elősegítése érdekében a Támogató és a 
Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személy:

Támogató részéről:
Név: dr. Szinay József
Telefon: +36-30-922-1907
E-mail: szinavi@pestmeRye.hu

Kedvezményezett részéről:
Név: dr. Juhász Judit
Telefon: 06-27-530-050
E-mail: juhaszjudit@god.hu

36. A Támogató és a Kedvezményezett gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat - mint 
érintetteket - megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen szerződésben, valamint az 5. számú 
mellékletben megadott személyes adataikat a Támogató és a Kedvezményezett kapcsolattartás 
céljából kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja.
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37. A kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban 
gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően 
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok 
törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok 
szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 
kötelezettség megszűnik.

38. A Támogató és a Kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely 
kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a 
személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen, 
továbbá, ha a fent megjelölt kapcsolattartók személyében változás történik. A kapcsolattartó 
személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesíteni szükséges. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a jelen szerződésben meghatározott módon 
megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem 
indokolja jelen szerződés módosítását.

39. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 
érkezett. Az írásban történő kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a 
kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt 
a címzett igazoltan átvette.

40. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai kézbesítés második 
megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött 
küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

Egyéb rendelkezések

41. A Kedvezményezett a jelen támogatói szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott 
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás 
Támogatótól származik.

42. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
támogatási jogviszony keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
támogatási jogviszony létrejötte után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

43. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy teljes egészében 
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a szerződés többi rendelkezésének 
érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Támogató és a Kedvezményezett azonban 
kötelesek törekedni arra, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartott rendelkezést 
jóhiszemű tárgyalások útján érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Áht, az Ámr, és a Knytv., valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati 
támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete irányadóak.

45. Jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült, melyből kettő példány 
a Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet illeti meg. A szerződő felek a jelen szerződésben
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foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2022. március 11. Göd, 2022. március <£>•

Pest Megye Közgyűlí í^peli 
Pest Megye ÖnkornVá 

Támogató Kedvezményezett

„áalfekl.............

Szalkainé Pribula Ágnes 
Gazdasági Iroda vezető 
pénzügyi ellenjegyző

2022 MÁRC 1 1

022 M AG.
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BANKI FELHATALMAZÓ LEVÉL

CIB BANK Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett 
Jogosult által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel:

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

Számlatulajdonos megnevezése: Göd Város Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 10700323-42056506-51100005
Jogosult neve: Pest Megye Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Jogosult bankszámlaszáma: 10032000-00319937-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Magyar Államkincstár

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

hó nap !

Számlatulajdonos

Záradék:

Hitelintézet mint a 
Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Pest Megye Önkormányzata 
Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére 
beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Fentieket mint a Számlatulajdonos számlavezető Hitelintézete nyilvántartásba vettük.

, 20... ev........ 77...Kelt

< i a fentieknek monfdeiöon
. i’áabj ve!;í’K az alábbi sorszámmal

.3 jelei’! {(‘IriOÍallGaZÓ 
•!.: r;?; Lvívo’ó Um'ví. ítfrhnlö valamennyi

..•..■.'/■•-. h < :-aHí k'íjmail ■ a C.'B Bank Th-nek 
' immámó bármely esedékes

,:. ■!>. beszémiiasa l'.övp.iöen de minden más 
' ím;l mmmmvóefi eleijei leszünk



2. sz. melléklet KÖLTSÉGTERV

Kedvezményezett megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
Támogatás tárgya Egyedi Támogatási kérelem

Kelt:

a táblázat sorai tábbszörázhetdk Tárgy/megnevezés . Mennyiség
nettó 

tgységár(Ft)
nettó -- 

összesen (Ft)
bruttó ' 

feszesen (Ft) Részletezés/indoklás/megjegyzés

Kérjük, a különböző Igénybe vett 
szolga Itatásokat külön sorban tüntessék fel. 
Pl. XV rendezvényszervezés. XY kiadvány 
nyomada költség stb.

Egyéb igénybe vett
szolgáltatások (pl. hatósági

díjak, szolgáltatási dijak stb.)

Tárgyi eszközök sorban tüntessék fel PL XY laptop stb..
azonos típusü/jeHegŰ eszközök csoportosan 
Is fettüntethtők

Immateriális javak
Kél]ük. a különböző knmatertálts Javakat
külön sorban tüntessék fel.

Építés, felújítás

Sziréna állomás építés (2 db) és 
motorsziréna átépítés (2db)

6.299.212. 8.000.000 Melléklet költségterv szerint

Az építési tevékenységeket elegendő egy
“ sorban f eltűntein

MINDÖSSZESEN |ö.299.212 8.000.000

Göd, 2022.02.08



JAVASLAT
GÖD VÁROS POLGÁRI VÉDELMI KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ 

BESZERZÉSEK PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁSÁRA

1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítése esetén 
bevetendő felszerelések tekintetében. A kimenekítésre tervezett területen lakók száma 
157 fő. Reálisan számolható 150 fő. A Befogadásra kijelölt Balázsovits Sportcsarnok 
berendezésére tervezett:

Tábori ágy 150 db br. á/db 25.000 HUF/db
Ágynemű (mosható huzat nélküli paplan, párna, lepedő.

3.750.000.-

br. á. 10.000 HUF/klt. 150 kit. 1.500.000.-

Sörpad garnitúra az étkeztetéshez és a szabadidőhöz:
20 kit. br. á. 30.000 HUF/klt 600.000.-

Kézi rádió 5 kit. br. á. 50.000 HUF/klt.
Mobil rádió (2 telepítve, 2 gk-ba) 50.000 HUF/db

250.000.-
200.000.-

Hangosbeszélő kézi 5 db, 1 db 10.000 HUF 
2 kit. hangosító önkormányzati gépjárműre 
br. á. felszerelve kb. 150.000 HUF/db

50.000.-

300.000.-

I db HF érzékelő kézi berendezés 200.000 HUF/db 200.000.-

Összesen: 6.850.00©.-

2. A 2022-re tervezett teljes körű Külső Védelmi Terv gyakorlat idejére a polgári 
védelmi szervezetekbe beosztott személyek részére be kell szerezni a minimális 
munkabiztonsági felszereléseket, eszközöket. Ezek nélkül a szervezetek nem 
bevethetőek.

100 fő polgári védelmi beosztott részére (A teljes törzs és a kimenekítésbe, ellátásba 
bevont szervezetek állománya):

Személyi ruházati felszerelés ( Védősisak, esőkabát, léthatósági mellény, 
munkavédelmi cipő, málhazsák, munkaruha feliratos)

100 fö ár: kb. 30.000.- HUF/fő 3.000.000.-

3. Mivel a Samsubg SDI működéséhez elengedhetetlen a felhasznált veszélyes anyagok 
folyamatos pótlása, így számolni kell a leginkább számításba vehető és nem tiltott 
útvonalakon megjelenő rendszeres veszélyes anyagszállítmányok közlekedésére, így 
az ott alacsony valószínűséggel bekövetkező szállítási balesetekkel. Ezen szállítási 
balesetek hatására kialakulhatnak veszélyeztető hatások ezért az utak mentén célszerű 
a megfelelő riasztó berendezések telepítése. Göd város jelenleg a Samsung által 
telepített 2 db szirénaállomáson kívül 2 db légvédelmi motorszirénával rendelkezik, 
melyből csak 1 db az üzemképes. Ezért a minimálisan szükséges fejlesztés ezen 2 régi 



motorsziréna átépítése, modem, hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos 
rendszerbe is integrálható sziréna állomásra és a legvalószínűbb szállítási útvonalak 
mentén még 2 db új szirénaállomás telepítésére.

1 db szirénaállomás fejlesztése kb. Br. 2.000.000.- HUF,
4 db szirénaállomás fejlesztésének összköltsége: 8.000.000.-

A fenti költségvetés a minimálisan szükséges gyors beszerzések és fejlesztések 
tervezett költségeit tartalmazzák. Kifejezetten a Samsung SDI Magyarország 
gödi gyárának működésével kapcsolatban felmerő, minimális védelmi 
beszerzések, fejlesztések költségeit tartalmazzák. Megvalósulás esetén viszont 
jelentősen javítaná a lakosság védelmének megvalósulását.

A pályázni kívánt összeg:


