
napirendi pont

_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítása

Az előterjesztés tartalma: Zalán Ákos egyéni vállalkozóval kötött szerződésben szereplő határidő és szakírtői díj módosítása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és A 
városüzemeltetési osztályvezető

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.01.17.

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 S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület S

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: x IGEN:
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:
IGEN: ®
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: A 2023. évi költségvetési rendeletben 
tervezni szükséges
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: '

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: x
Véleményező jogász: dr. Jakab Attila

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: oolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

>yzö
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzatának 

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

2023. januári rendes ülésére

Tárgy: Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítása

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatának egyes beruházásai és pályázatai vonatkozásában elengedhetetlen 
mérnöki szakértői feladatok ellátása (építési beruházások és közlekedési építmények szakértése, 
tervvéleményezés, műszaki leírások, árazott és árazatlan költségvetések készítése, beruházás 
lebonyolítás), az Önkormányzat által biztosított dokumentációk (tervek, nyertes árajánlat és szerződés 
stb.) figyelembevételével. Ennek érdekében az előterjesztés mellékletét képező megbízási 
keretszerződés került aláírásra Zalán Ákos egyéni vállalkozóval 2022.09.08-án.

A szerződésmódosítás indoka:
A) A szerződéses határidő (a szerződés hatályának) közös megegyezéssel 2023.12.31-ig történő 

hosszabbítása.
B) A szerződéses ellenszolgáltatás összegének módosítása: A felek által aláírt szerződésben foglalt 

feladatok ellátása ellenszolgáltatásának összegét eredetileg legfeljebb bruttó 950.000,- Ft 
keretösszegben határozták meg. Az eredeti bruttó 950.000,- Ft keretösszeg kimerülésére 
tekintettel, a Felek a szerződésben meghatározott feladatok ellátásának ellenszolgáltatási díját 
legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint keretösszegben határozzák meg.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése szerint, a rendelet hatálya 
nem terjed ki c) bizalmi körbe tartozó beszerzésekre a következők szerint: ca) szakértői és tanácsadói 
tevékenység.
A Rendelet 2. § (2) bekezdés ca) pontja szerinti bizalmi körbe tartozik a mérnöki szakértői és tanácsadói 
feladatok, így nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testület, hogy hagyja jóvá a mellékelt szerződésmódosítás 
aláírását, valamint biztosítson forrást a szolgáltatás fenntartásához 2023.12.31-ig.

Fentiekre tekintettel, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat 
.../2023. (I....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a Zalán Ákos egyéni vállalkozóval 2022. szeptember 08-án kötött 
mérnöki szakértői feladatok megbízási keretszerződés a határozat mellékletét képező tartalom 
szerinti módosításának aláírására, beszerzési eljárás lefolytatásának mellőzésével.

Forrás: A 2023. évre eső maximum bruttó 3.000.000,- Ft összeget Göd Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. január 17.
Á

Tisztelettel: AÁ| ------ -ö
Virok-Ujl|ki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető



MÉRNÖKI SZAKÉRTŐI FELADATOK
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Ikt. szám: 01/9..... /2022.

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről 
Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-51100005
Képviseletében eljár: Balogh Csaba Polgármester
mint Megbízó, a továbbiakban Megbízó,

másrészről:
Zalán Ákos egyéni vállalkozó
vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2022.09.02.

önálló aláírási joggal képviseli: Zalán Ákos ev., okleveles építőmérnök 
a továbbiakban, mint Megbízott között.

Nyilvántartási száma: 57495031
Adószáma: 59455756-1-43
Statisztikai számjel: 59455756-7112-231-01
Székhelye: Magyarország, 1221 Budapest, Honfoglalás út 5. fszt. 1. ajtó
Főtevékenysége: 711206 - Beruházás lebonyolítói tevékenység
bankjának neve: Erste Bank Zrt.
száma: 11638001-13346301-38000008

Előzmények:
Felek 2022. szeptember 8. napján Göd város területén mérnöki szakértői feladatok ellátását (építési 
beruházások és közlekedési építmények szakértése, tervvéleményezés, műszaki leírások, árazott és 
árazatlan költségvetések készítése, beruházás lebonyolítás), a Megbízó által biztosítandó 
dokumentációk (tervek, nyertes árajánlat és szerződés stb.) figyelembevételével tárgyú megbízási 
szerződést kötöttek (iktatószám: 01/9-11/2022).

Felek a közöttük létrejött fenti számú Megbízási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják 
az alábbiak szerint.

A szerződésmódosítás indoka:

A) A szerződéses határidő (a szerződés hatályának) közös megegyezéssel 2023.12.31-ig történő 
hosszabbítása.

B) A szerződéses ellenszolgáltatás összegének módosítása: A felek által aláírt szerződésben 
foglalt feladatok ellátása ellenszolgáltatásának összegét eredetileg legfeljebb bruttó 950.000,- 
Ft keretösszegben határozták meg.
Az eredeti bruttó 950.000,- Ft keretösszeg kimerülésére tekintettel, a Felek a szerződésben 
meghatározott feladatok ellátásának ellenszolgáltatási díját legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz hárommillió forint keretösszegben határozzák meg.

Eredeti szöveg:

„4./ Szerződés hatálya: a szerződés aláírásától 2023. augusztus 31-ig, de legfeljebb a bruttó 950.000- 
Ft (azaz kiláncszázötvenezer forint) keretösszeg eléréséig terjedő időszakra szól. Bármelyik fél 
részéről a szerződés felmondása 30 napos határidővel történhet írásban.”
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Módosított szöveg:

„4./ Szerződés hatálya: a szerződés aláírásától 2023. december 31-ig, de legfeljebb a bruttó 
3.000.000- Ft (azaz hárommillió forint) keretösszeg eléréséig terjedő időszakra szól. Bármelyik fél 
részéről a szerződés felmondása 30 napos határidővel történhet írásban.”

A szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Göd, 2023.......................

A Megbízó részéről: Megbízott részéről:

Balogh Csaba
polgármester

Göd Város Önkormányzata

Zalán Ákos
egyéni vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem: 2023.......

Schönné Kovacsik Katalin
m. pénzügyi osztályvezető h..

A szerződés jogi szempontból megfelelő:
dr. Kolláth Balázs 

jogi előadó

A szerződést szerkesztette:

Virok-Ujlaki Anikó 
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Jelen szerződés közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

Jegyzői ellenjegyzés:

dr. Jakab Attila 
közbeszerzési referens

Tóth János 
jegyző
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MÉRNÖKI SZAKÉRTŐI FELADATOK
MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről 
Göd Város Önkormányzata
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviseli: 
Adószám:

Balogh Csaba polgármester
15731106-2-13

továbbiakban, mint Megbízó, valamint

Zalán Ákos egyéni vállalkozó
vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2022.09.02.
Nyilvántartási száma: 57495031
Adószáma: 59455756-1-43
Statisztikai számjel: 59455756-7112-231-01
Székhelye: Magyarország, 1221 Budapest, Honfoglalás út 5. fszt. 1. ajtó
Főtevékenysége: 
bankjának neve:

711206 - Beruházás lebonyolítói tevékenység 
Erste Bank Zrt.

száma: 11638001-13346301-3  8000008
önálló aláírási joggal képviseli: Zalán Ákos ev., okleveles építőmérnök 
a továbbiakban, mint Megbízott között.

Mérnök Kamarai nyilvántartási számok: 01-10863, 01-58866

Tanúsítványok:
BL - Beruházáslebonyolítás (2025.06.11)

Engedélyek:
SZB - Építési beruházási szakértés (2024.04.10)
KE-HA - Hajózási építmények tervezése (2024.04.10)
HT- Hídszerkezeti tervezés (2024.04.10)
ME-KE - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2024.04.10)
MV-KE - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2024.04.10) 
SZEM1 - Közlekedési építmények szakértése (2024.04.10)
KA - Közúti biztonsági auditor (2024.04.10)
KE-K- Közúti építmények tervezése (2024.04.10)
KE-L - Légiközlekedési építmények tervezése (2024.04.10)
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2024.04.10)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2024.04.10)
KE-VA - Vasúti építmények tervezése (2024.04.10)
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2024.04.10)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2024.04.10)

E-mail: infrasitememok@gmail.com
Telefonszám: +36306704697

1. / Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig elvállalja Göd város területén mérnöki szakértői
feladatok ellátását (építési beruházások és közlekedési építmények szakértése, tervvéleményezés, 
műszaki leírások, árazott és árazatlan költségvetések készítése, beruházás lebonyolítás), a Megbízó 
által biztosítandó dokumentációk (tervek, nyertes árajánlat és szerződés stb.) figyelembevételével.

2. / Észrevételeit amennyiben Megbízó a kapcsolattartók közé felveszi úgy az e-építési naplóban vagy
papír alapú naplóban rögzíti. A bejegyzésekről azonnali hatállyal másolatot küld Megbízónak.

3. / Megbízott köteles a rábízott ügy gondos és szakszerű ellátására. A Megbízott közreműködő
igénybevételére nem jogosult, a megbízást személyesen köteles ellátni.

4. / Szerződés hatálya: a szerződés aláírásától 2023. augusztus 31-ig, de legfeljebb a bruttó 950.000- Ft
(azaz kiláncszázötvenezer forint) keretösszeg eléréséig terjedő időszakra szól. Bármelyik fél 
részéről a szerződés felmondása 30 napos határidővel történhet írásban.



5. / A megbízási díj Felek kölcsönös megállapodása alapján: nettó 140.000,- Ft/mérnöknap + 0 Ft ÁFA
(ÁFA mentes)
Elszámolás havonta, teljesítésigazolás alapján történik. A teljesítést követően szabályosan kiállított 
számla ellenében, a számla igazolt beérkezésétől számított 15 napos határidővel. Teljesítésigazoló: 
Polgármester és a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető együttesen.

6. / Megbízó a vállalási díjat a Megbízott által benyújtott rész- és végszámlák kézhezvételétől számított
15 napos határidővel köteles átutalással kiegyenlíteni a Megbízott ERSTE Banknál vezetett 
11638001-13346301-38000008 számú számlájára.

7. / Abban az esetben, ha a Megbízó a szerződéstől eláll, vagy a megbízás tárgyát a Megbízónak, vagy
kivitelezőnek felróható okból szüneteltetni kell, a Megbízott jogosult addigi tevékenységének 
ellenértékét elszámolni.

8./ Megbízó képviselője: 
Megbízó kapcsolattartója: 
Megbízott képviselője:

Balogh Csaba polgármester 
Virok-Ujlaki Anikó osztály vezető 
Zalán Ákos

baloghcsaba.god.hu
+3630/263-6525

+3630/670-4697

9. / Felek e szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek és az esetlegesen keletkezett
viták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg, egyébként a Dunakeszi Járásbíróság 
illetékességét kötik ki.

10. / A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11. / Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláíiják.

12. / Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható
szervezetnek minősül.

13./  E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e jogra felhatalmazott képviselőjének aláírásával 
módosítható.

Göd, 2022. szeptember .P3 '

............
Balogh Csaba lg. 
polgármester V:

Megbízó

Göd, 2022. szeptember

N wx.
Zalán Ákos 

egyéni vállalkozó 
Megbízott

A szerződést szerkesztette/kiegészítette:

.................................
Virok-Ujlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Jelen szerződés közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

A szerződés jogi szempontból megfelelő:

dr. Kolláth Balázs 
jogi előadó 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 2022.

Schönné Kovacsik Katalin
Pénzügyi ellenjegyző



2/2011 sz. Polgármesteri - Jegyzői együttes intézkedés 
L melléklet 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ LAP

TV.

( bCj= e_^T \

.............

Kapcsolódó ügyiratszám: 01 /.vhAA.. 72022. Kötelezettségvállalás nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás jellege:_______kiadási;_______ bevételi; (aláhúzással a megfelelőt)
I. KÖTELEZETTSEGVÁLLALAS ADATAI
Felelős Osztály/Iroda: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Szerződő Partner neve: tv.
Adószáma: S'T ,
Pénzügyi kötelezettség/követélés összege: (

bruttó..........Ft
Közbeszerzési eljárás keretében történt-e a beszerzés: igen nem
A beszerzés építés, hatósági engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik:

igen nem
Szervezetkód: Szakfeladat:...................................

Költségvetési jogcím / sor megnevezése: 2022. évi önk-i költségvetési rendelet

5uA-.ív?.'Xsora

Képviselő-testületi, Bizottsági döntés:

Teljesítést igazolj^ Újlaki Anikó beruh-i ov.

A teljesítés igazolási megbízást vállalom:.............

Dátum: 2022........................ Aláírás:

II. PÉNZÜGYI KOORDINÁCIÓ (fedezet igazolása) Pénzügyi Osztály

Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a........................................................... költség vetési jogcímen.

Előirányzat módosítást igényel / nem igényel

Megjegyzés:

Dátum: .. .• . Aláírás:...

III. VÉLEMÉNYEZÉSEK kérése / Jogi koordináció:

Megjegyzés:

Dátum: Aláírás:


